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Necdet Bayraktaroğlu

asalet, adalet dolu gerçeğimizdir. Gelecek nesiller tarihini ve kültürünü 
iyi bilmelidir. Ondan güç alarak ve ders çıkartarak, kendilerine emanet 
edilen kültür hazinelerini geleceğe taşımalı ve geleceklerine yön ver-
melidirler. Geçmişle bağları güçlendikçe, geleceğe güvenle bakarlar.  
Kaynağını milletinin tarihinden, kültüründen alan neslin, milli şuuru 
daima canlı ve uyanık olur. Bu şuurda olan milletin milli dayanışma, bir-
lik beraberliği artar. Vatan, millet, bayrak, töre, aile ve inanç sevgisini 
güçlendirir. Doğru tarih, doğru kültür bir milletin güçlü ve doğru bir 
geleceğini tayin eder. Atatürk bu konuda “Eğer bir millet büyükse ken-
disini tanımakla daha büyük olur” demiştir.

Bu kitap, Türk-İslam kültür tarihinin önemli değerlerinden bazılarını 
gün yüzüne çıkarmak ve insanımızın hayatına kazandırmak için ha-
zırlanmıştır. Bu kültür hazineleri, atalarımızın bizlere birer manevi 
miraslarıdır.  Geçmiş dönemlerde hayatımızda yaşayan, var olan bu 
eserleri, bu güzel değerleri yaşatan atalarımızın ne kadar yüce bir 
ruha, karaktere sahip olduklarını okuyunca göreceksiniz. İçindeki 
konular, neslimize maziden istikbale taşınan birer kaynak ve ışık ola-
caktır. Büyük alim ve veli Şeyh Edibali Sözünde “Geçmişini iyi bil ki, 
geleceğe sağlam basasın” demektedir. Bugün ahlak, fazilet, ibret ve 
ders dolu bu değerleri günümüzde yaşamak bir hayal gibi.

Bu kitabımla hem milli ve dini olarak yardımseverlik değerlerimizi 
anlatmaya çalıştım hem de kitabımdan bana doğacak geliri, 1928 
yılından beri fedakar Türk Kadınlarının başarılı ve gayretleri sonucu, 
ülkemizde il ve ilçelerimizde 130 u aşkın şubesi ile faaliyet ve hizmet-
leri devam eden "Türkiye Yardım Sevenler Derneği"ne bağışladım.

Bayraktaroğlu, N. (2019) Türk İslam Kültüründe Yardımseverlik, Ankara: 
Panama Yayıncılık.

Türk İslam Kültüründe 
Yardımseverlik

Önemli ana kaynak eserlerden 
araştırıp, inceleyerek geçmişteki 
Türk-İslam kültüründe yer alan 

yardımlaşmayı ortaya koyan "Türk İslam 
Kültüründe Yardımseverlik" adlı kita-
bım da yayın hayatında yerini aldı.  Bu 
kitapta sadaka, sadaka taşları, yitik taş-
ları, dinlenme taşları, hamal taşları, bi-
nek taşı, misafir taşları, zimem (fukara) 
defteri, imece, kuş yuvaları, konuk evleri 
gibi Türk-İslam kültüründe yer alan yar-
dımseverliğin örneklerini göreceksiniz.

Türk-İslam kültürü, Türk Milletinin en 
büyük zenginliğidir. Bu kültür ile Türkler, 
yüzyıllardır hakim olduğu coğrafyalarda 
farklı dil, din, ırklara mensup çeşitli top-
lumlar arasında sağlam bir ahenk ve dü-
zen tesis etmiştir. İlme, sanata, iktisada, 
adalete, inançlara, siyasete ve insanlığa 
asırlardır faydalı olmuşlardır.

Kültür, her millete kendi özelliğini veren, 
ona milli damgasını vuran maddi ve ma-
nevi değerlerin adıdır. Tarih, kültür bir 
milletin geleceğidir. Geçmişle geleceği 
birbirine bağlayan köprüdür. Geçmişi bel-
geleyerek geleceğe hazırlar.  Milletlerin 
geçmişini tarihi ve kültürü anlatır. Türk-İs-
lam kültürü bizim geçmişimizdir ve şan, 
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Adnan Türkdamar

Reformlar ve 
Mülki İdare

Kamu Yönetiminde 
Liderlik Etkisi

“Reformlar ve Mülki İdare” adlı bu çalışmada ülkemizde son dönem-
lerde yaşanan değişimleri ve yapısal reformları dikkatli bir gözün 
perspektifinden izlenilebilir. Yazarın uzun süren devlet tecrübesi ve 
teknik konulara olan hâkimiyeti bu eserde gün yüzüne çıkmıştır. Ya-
zarın konularına göre örneklerle zenginleştirdiği bu eseri hem bugün 
için hem de yarın için önemli bir kaynaktır.

Kitap, İdarecinin Sesi Dergisi’nde yayınlanan makalelerden oluşmak-
tadır. Birinci Bölümde yapısal reformlar- Başkanlık sistemine gidiş ve 
İçişleri Bakanlığındaki değişiklikler, İkinci Bölümde İçişleri Bakanlığı ve 
valilik projeleri, Üçüncü Bölümde mülki idare sistemindeki değişime 
yer verilmiştir.

Türkdamar, A. (2020) Reformlar ve Mülki İdare, Niğde: Niğde İl Özel İdaresi.

Bu eserde, Yönetici ve Liderlik kavramları detaylı olarak irdelenmiş; 
yöneticilerin liderlik özelliklerinin çalışanların motivasyonları ve iş 
performansları üzerindeki etkileri anketle desteklenerek anket sonu-
cu grafiklerle izah edilmeye çalışılmaktadır.

İş alanındaki çalışma ve değerlendirmeler özellikle sektörler baz alı-
narak yapılmaktadır. Bu çalışmanın, kamu alanında yapılmış olması 
esere farklı bir ayrıcalık katmaktadır.

Karaman, Ö. (2017) Kamu Yönetiminde Liderlik Etkisi, İstanbul: BKY 
Yayınları.

Ömer Karaman
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Şanlı Müdafaa 
Şahin Bey

Ömer Karaman

ŞAHİN BEY (Belgesel Roman)

Şahin Bey 
Önce asker oldu…

Ardından şanlı bir komutan…
Şimdi ise o bir şehit ve de destansı bir kahraman…

Büyük bir felaket Osmanlı İmparatorluğunu sarmıştı.
Dünkü sadık tebaası birer birer düşmana dönüşmüştü.

Düşmanları ise tek bir şey biliyordu; “yok etmek”.
Ve o, kana susamış yedi düvelle aynı anda başa çıkma mücadelesi 

veriyordu.

Bu mücadele Antep ‘i düşmana cehennem eden genç bir subay…
O, maksadına kavuştu..

O, artık ölümsüz..

Okuyan herkesi bağımlısı yapacak, Türk gençlerinin yeni gözdesi 
Şanlı Müdafaa ŞAHİN BEY belgesel romanı, türünün mühim örnek-

lerinden…

Kaymakam Ömer Karaman’ın bu ilk kitabı, sizi heyecanın hız kesme-
den katlanarak devam edeceği tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. 

Karaman, Ö. (2013) Şanlı Müdafaa-Şahin Bey, İstanbul: BKY Yayınları.
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Yahya Aksoy, yerkürenin en eski ve en önemli karayolu olan İpek Yo-
lu'nda okuyucuya kültürel bir yolculuk sunuyor. Kırk yıl önce çalışkan 
bir öğrenci olarak tanıdığım ve daha sonraları üstlendiği görevlerde 
başarılarına ve olayları sunuştaki becerisine yakından tanık olduğum 
Aksoy'un yazdıklarının okuyucuyu saracağına eminim. 
Prof. Dr. Şerafettin Turan / (E) Kültür Bakanlığı Müsteşarı

Sayın Yahya Aksoy bu eseri ile bu alandaki ölümsüzler arasına gir-
miştir. Çalışmasında, ilgili literatür ile beyin arşivini birleştirmiş, bize 
sosyal bilimlerin birçok dalında kaynak olabilecek çalışmasını kazan-
dırmıştır. Kendisini kutluyoruz. 
Dr. Yaşar Kalafat / Araştırmacı  - Yazar

Bir kültür ve gönül adamı olan Yahya Aksoy, Bozok Yaylası'nın bu sol-
gun benizli insanı, gönlünü ve hayallerini hiç terk etmeyen Orta As-
ya'ya ve oradaki göç yollarına taşıdı. Gönlündeki o kervansarayları, 
hanları, hamamları viran halde görmüş olsa da yüreğindeki güzellik-
leri, hep yansıtmaya çalıştı. Güzele olan özlemi ve inadıyla ortaya İpek 
Yolu'nu yeniden ihya ve inşa edecek eserini ortaya çıkardı. 
Saygı Öztürk / Gazeteci - Yazar

Yol vardır çıkmaz sokak, yol vardır uzun. Hani ömür biter yol bitmez-
miş... Hele ki bu yol İpek Yolu'ysa... ömrünü nice yollara adamış filo-
zof, seyyah geçmiştir bu dünyadan... İşte bir kültür bilgesi olan Yahya 
Aksoy da bu seyyahlardan birisidir. Yol dememiş, bel dememiş, kar, 
boran aşmış dağları, tepeleri... Sonuçta bir eser meydana getirmiş. 
Eline yüreğine sağlık.
Salim Taşçı / Gazeteci - Yazar

Aksoy, Y. (2015) Si-an'dan Tiran'a Tarihi İpek Yolu, İstanbul: Boğaziçi Yayınları.

Yahya Aksoy

Si-An'dan Tiran'a 
Tarihi İpek Yolu


