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Değerli okurlarımız, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergimizin 21. 

sayısı ile sizlere merhaba derken bundan sonra zamanında tek sayı ve dolgun içerikle 

çıkarak ulusal ve uluslararası alandaki takip edilebilirliğini artırmak azmimizi de 

ifade etmek istiyoruz.   

Enstitümüz öğretim üyelerinden Yardımcı Doçent Dr. Akın Çelik 

arkadaşımızın kaleme aldığı " Mütareke Dönemi Đstanbul Basınında Tehcir 

Davalarına Yönelik Tepkiler" başlıklı makale, Osmanlı Devletinin Ermeni tehciri 

sırasında görülen suiistimal olaylarında görevini layıkıyla yerine getirmeyen 

memurlarına karşı tavrını ele almaktadır. Divan-ı Harp yargılamalarını dönemin 

gazetelerinde yer alan haberler üzerinden inceleyen çalışma, Ermeni meselesi ile 

tartışmalara farklı bir bakış getirecektir.  

Đkinci makale Dr. Ali Đhsan Öztürk'ün kaleme aldığı "Cumhuriyet 

Döneminde Belediyelerin Asker Aile Yardımları" dır. Osmanlı döneminde uzun 

süren savaşlar dolayısıyla mağdur olan asker ailelerine hükümetler tarafından yapılan 

yardımların  Cumhuriyet döneminde Belediyeler eliyle yapılmaya çalışıldığını ortaya 

koyan makale sürecin zorluklarını da ele almaktadır. 

21. Sayımızın üçüncü makalesi "1930'lu yıllarda Cumhuriyet Halk 

Fırkası(Partisi), Đktisadi Kriz ve Küçük Esnaf" ta Alper Yılmaz, kurtuluş savaşı 

yıllarında büyük katkılar yaparak Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetlerine 

yardımcı olan küçük esnafların 1930 ekonomik krizi sırasındaki sıkıntılarını 

anlatmaktadır. Cumhuriyet Arşivindeki belgeler ışığında hükümetlerin küçük esnafa 

dönük çalışmalarının ele alındığı makalenin ilginizi çekeceğini umuyoruz.    

"Kastamonu-Göl Eğitmen Kursu'nun 1940 Yılı Faaliyetleri" Cumhuriyet 

dönemi eğitimini modernleşme çabasının iki önemli örneğini oluşturan eğitmen 

kurslarından köy enstitülerine geçiş sürecini ele almaktadır. Makale kursun işleyişini 

belgelerle ortaya koymaya çalışmaktadır.  

"Osmanlı-Türk Tarih Yazımındaki Temel Eğilimler ve Eleştiriler 

Çerçevesinde Bürokrasiye Yaklaşım Biçimleri" başlıklı makalesinde Dr. Đlkay 

Yılmaz, Türkiye'de idare-siyaset ilişkisinin yorumlanış ve analiz ediliş biçimine 

dikkat çekmeye çalışıyor. Günümüzde artık klişeleşen 'bürokrasi hakimiyetine' 

ilişkin etraflı bir yayın taramasının günümüz gelişmelerini de anlamaya katkı 

sağlayacak bilgiler içerdiğini düşünüyoruz.  



21. sayımızda yer alan son çalışma bir çeviri yazıdır. Nuri Güçtekin  "1919 

Senesi Edirne Vilayeti Dahilinde Muhtelif Unsurların Miktarını ve Bu Unsurların 

Birbirleri Aleyhine Đşledikleri Suçların Oranını Gösteren Grafik Levhası"nda milli 

mücadelenin başlarında Edirne'nin demografik ve sosyal yapısına ışık tutacak bir   

metni günümüz Türkçesiyle dikkatinize sunmaktadır. Göç yolu üzerindeki konumu 

dolayısıyla tarihi boyunca demografik yapısı değişiklikler gösteren Edirne'nin 

Cumhuriyet dönemi arifesindeki durumu bu çalışma ile daha anlaşılır olacaktır diye 

düşünüyoruz.   

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları'nın bir sonraki sayısında görüşmek 

ümidiyle... 
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