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EDİTÖRDEN  

 

 

 

 

Sayın Okuyucular, 

1990’lı yılların sonu, 2000’li yılların başında memurlarının maaşlarını ödeyebilmek için 

borç para bulamayan bir ülke idi Türkiye. Enflasyon tarihi zirveye ulaşmış, yatırım yapmak 

adeta imkansızlaşmıştı. O günlerde esnaf, köylü, memur ve işçi geleceğinden umutsuzdu. 3 

Kasım 2002 tarihinde yapılan seçimler Türkiye’nin kalkınması için bir milat oldu. Kısa, orta 

ve uzun vadeli yatırımlarla planlanan Yeni Türkiye’nin geleceğinin aydınlık olacağı tüm 

dünyada konuşulmaya başlandı. Ne yazık ki gece-gündüz demeden yapılan çalışmalar 

birilerini sevindirdiği gibi bazılarını da ürkütüyordu. Üstelik bu süreçte modernleşme hamleleri 

yalnızca bayındırlık faaliyetleriyle sınırlı kalmıyor, demokratikleşme ve sivilleşmeyi de 

beraberinde getiriyordu. İşte tam da bu noktada demokratikleşmeyi hazmedemeyen ve millete 

hizmet yolunda iktidara paralel bir örgütü kurmaya çalışan yapılar devlet içinde kendini 

göstermeye başladı. Önce 17-25 Aralık 2013’te adli ve kolluk kuvvetlerindeki çeteyle, 

ardından da 15 Temmuz’da silahlı kuvvetler içindeki çeteleriyle darbe teşebbüsünde 

bulundular. Türk Milleti büyük bir kararlılık ve ferasetle vatanı darbecilere teslim etmedi; 

şehitler vererek örnek bir demokrasi mücadelesi ortaya koydu. History Studies Dergisi olarak 

bu mücadelede şehit olanlara Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.  

Yaşadığımız darbe girişiminin gölgesinde elimizdeki Haziran 2016 sayımızın 

hazırlanması da ister istemez gecikti. Bu nedenle affınıza sığınıyoruz. 32. sayımızda 8 

makaleyi akademi dünyasının takdirine sunuyoruz. Önder Duman, Münevver Kata, Ulvi 

Keser, Burcu Kurt, Okay Pekşen, Akif Rençber, Sadık Sarısaman, Şengül Şanlıer, Orkun 

Burak Öztürk, Pınar Yiğit Türker hocalarımıza yazılarıyla sağladıkları katkılardan, hakem 

hocalarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.  

Yine bu vesileyle derginin bu sayısını her türlü teröre karşı vatanını korumak adına canını 

veren şehitlerimize ithaf ediyoruz. 

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle, 

Saygılarımla, 

  

 

Prof. Dr. Osman KÖSE  

   Editör 

                                                                                                                   Ankara 
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Dear Readers, 

In the late 1990s and early 2000s Turkey was a country desparately seeking money to 

borrow just to pay the salaries of its civil servants. Inflation rates were sky high and investment 

was almost impossible. From small business owners and peasants to civil servants, large 

segment of population was in despair. November 3, 2002 general elections started a new 

period in the development of Turkey. All world talked about a bright future of Turkey with 

short-term, mid-term and long-term investments. Unfortunetaly these developments upset 

some, while some cherished them. Modernisation efforts were doubled with civilian control of 

political system and democratization. At that stage, paralel structures within the state showed 

their true face. Initially on December 17/25, 2013 through their tools in the judiciary and 

police forces and later on July 15 directly through their tugs in the military they attempted a 

coup detat. Brave Turkish peple did not hand over their homeland to the junta and sacrificied 

their lives to protect their democracy. History Studies honors the fallen martyrs and hopes that 

the wounded be healed soon. 

Under the shadow of coup attempt, the release of our June 2016 issue has been delayed. 

We are presenting you eight articles in our thirty second issue. We thank the authors of this 

issue; Önder Duman, Münevver Kata, Ulvi Keser, Burcu Kurt, Okay Pekşen, Akif Rençber, 

Sadık Sarısaman, Şengül Şanlıer, Orkun Burak Öztürk, Pınar Yiğit Türker and the reviewers 

for their contributions.  

We dedicate this issue to the martyrs who sacrificed their life to protect their homeland 

from any kind of terrorism. 

Looking forward to meet you in the next issue, 

Respectfully, 

                                                                                                        

                                  

Prof. Dr. Osman KÖSE  

   Editor 

                                                                                                                   Ankara 

 


