
ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ
ARAŞTIRMALARI

DERGİSİ

CİLT:    SAYI:   YIL:

EDİTÖRDEN

1

XVI                        32           2016/Bahar

Dergimizin 32. sayısını bilim dünyasına kazandırmanın mutluluğu 
içindeyiz. İnsanlık tarihinin ilk büyük çarpışması olarak tarihe geçen Birinci 
Dünya Savaşı’nın üzerinden yaklaşık olarak yüz yıl geçti. Bu savaşın çok derin 
siyasi sonuçlarının yanında sosyal ve ekonomik alandaki etkileri, savaşa taraf 
olan ya da olmayan bir çok devleti etkiledi. Osmanlı İmparatorluğu, savaşın 
gelişimi ve sonuçları incelendiğinde, belki de en fazla etkilenen devletler arasında 
yer alıyordu. Osmanlı İmparatorluğunun kurucu unsuru olan Türk Milleti, 
20. Yüzyıla girilirken, arka arkaya girdiği savaş sürecinde yok olmanın eşiğine 
gelmiş; siyasi, sosyal ve ekonomik alanda büyük kayıplar yaşamıştı. Savaş sona 
erdiğinde imparatorluk yıkılmış, ülke toprakları işgal edilmişti. Fakat Türk Milleti için 
savaş bitmemiş; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde büyük bir bağımsızlık 
savaşı verilerek, milli sınırlar içinde, yeni bir Türk Devleti’nin temelleri atılmıştı.

Biz, bu sayımızı Türk tarihi içinde önemli etkilere sahip olan Birinci 
Dünya Savaşı’na ayırdık. Özellikle savaşın sosyal ve ekonomik etkilerini 
incelediğimiz bu sayımızda, savaş dönemi içinde yaşanan firari asker sorunu, 
göçler ve etkileri, ekonomik alanda yaşanan gelişmeler ve bunların gündelik 
yaşama etkilerini içeren çalışmalara yer verdik. 

Dergimizin bu sayısında gerek hakem süreçlerinde gerekse yayın 
aşamasında emeği geçenlere teşekkür ederken, bu sayımızın bilim dünyasına faydalı 
olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Bülent ÇUKUROVA
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We are happy to introduce our 32th issue of our journal to the science 
world. Approximately hundred years passed over the First World War made 
history as the first giant battle of history of humanity. Besides its very deep 
political consequences, impacts in social and economic areas affected contracting 
and neutral countries. When the development and consequences of war was 
examined, the Ottoman Empire perhaps was among the most affected countries. 
Turkish nation which is the founder of the Ottoman Empire was on the brink 
of extinction during the war has entered in a row; had bigg losses in political, 
social and economic areas. When the war ended up, the empire collapsed, its 
lands were occupied. However, the war was not over for Turkish nation, putting 
up an independence fight by Gazi Mustafa Kemal Ataturk’s leadership, a new 
Turkish nation was laid in national boundaries.

We have reserved this issue to the First World War which vital effects 
for Turkish History. Particularly, examining social and economic affects in this 
issue, we gave a place studies which include runaway soldier issue, migrations 
and their effects, developments in economic area and their effects to daily life.

While thanking those who contribute efforts both in refeere process and 
publication stage, I wish to be useful this issue of our journal to science world.

Prof. Dr. Bülent ÇUKUROVA




