SUNUŞ/ PRESENTATION

ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRASINA İTHAF OLUNUR…

15 TEMMUZ’U ANLAMAK
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin anayasal kurumlarını ve milli
iradeyi ortadan kaldırmaya teşebbüs eden Fethullahçı Terör Örgütü’nün
(FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdiği kalkışma, seçilmiş
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde vatandaşların, kamu
kurum ve kuruluşlarının olağanüstü gayretleri ile engellenmiş; ülkenin birlik ve
beraberliğine kasteden terör unsurları bertaraf edilmiştir.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde yapılanmış örgüt mensupları
tarafından başlatılan bu hasmane girişim, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni
(TBMM) ve onun meşru hükümetini; siyasi partileri ve onun temsilcilerini yok
etmeyi hedeflemiş ancak bunda başarısız olmuştur.
Türk demokrasisinin kesintiye uğratılmak istendiği 15 Temmuz
kalkışması, aynı zamanda FETÖ’ye bağlı Paralel Devlet Yapısı’nın (PDY) hangi
amaçla ve nasıl yapılandığını da ortaya çıkarmış; ahlak erozyonuna uğramış
örgüt üyelerinin deşifre edilmesine, yargılanmasına ve hüküm giymesine neden
olmuştur.
Sözde “Hizmet Hareketi” adı altında emellerini yıllarca gizleyerek
insanları kandırmaya çalışan bu örgüt, kalkışmaya gidilen süreçte kendi
ekosistemini oluşturmuş, sistematik olarak büyümüş ve Cumhuriyetin temel
değerlerine karşı birimler inşa etmiştir. Gelinen noktada ise aynı yapı, 15
Temmuz ihanetini Türkiye’ye yaşatmıştır.
Sosyal ve iktisadi hayatın birçok bileşenine de zarar veren bu kalkışma,
Olağanüstü Hal’in (OHAL) ilan edilmesine, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının
kapatılmasına veya yeniden yapılanmasına, mevzuatın/ilgili kanunların
değiştirilmesine ve birçok davanın açılmasına sebep olmuştur. Dolayısıyla
konuyla ilgili bilimsel çalışmaların yapılması da bir süreç olarak başlamıştır.
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Bu gerçeklikten hareketle Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, bir boyutuyla
da sosyal travmaya sebep olan 15 Temmuz’u anlamanın ve yaşanan süreci
bilimsel perspektif ile ele almanın hem toplumsal bir görev hem de kamusal
sorumluluk olduğun bilinciyle gelecekteki araştırmalara da referans teşkil
edecek akademik bir yayın hazırlamaya karar verdik.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitümüz bünyesinde çıkartılan
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi’nin ‘15 Temmuz Özel Sayısı’nda,
15 Temmuz kalkışmasından darbe ve meşruiyet kavramlarına; toplumsal
olaylardan ordu-siyaset ve ekonomi ilişkisine kadar farklı konularda
değerli bilim insanlarımızın makalelerine yer verdik. Doğal olarak şimdi de
hocalarımızla birlikte bu eseri bilim dünyamızla paylaşmanın onurunu ve
mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da üniversite olarak bu alandaki
çalışmaları destekleyerek kamuoyunu aydınlatmaya devam edeceğiz. Dergimize
araştırmalarıyla katkı koyan ve kıymetli vakitlerini ayırarak makalelere hakemlik
yapan saygıdeğer bilim insanlarımıza, şahsım ve kurumum adına da içtenlikle
teşekkür etmek istiyorum.
Bu vesileyle birlik ve beraberliğimiz uğruna şehit olan kahramanlarımıza
Allah’tan rahmet; gazilerimize de sağlık ve huzur diliyorum. Bu tehlikeli
oyunu bozarak ülkemize sahip çıkan aziz milletimize ise en derin şükranlarımı
sunuyorum.
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