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Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi (ÇTTAD) elinizdeki 28. 
sayısı ile yeni bir evreye ulaşmış bulunuyor: O artık, uluslararası hakemli 
bir dergi... Bu yeni evre, onun geçmişten günümüze ne denli yol aldığının, 
olgunlaşıp geliştiğinin de bir göstergesi. 1991 yılında başlayan yolculuğu, 
böyle bir dönemece ulaştığı için, elbette bu yeni niteliği ona yeni sorumluluklar 
yüklüyor... 

Bu yeni evre kuşkusuz, geçmişten baktığımızda ulaşılan en üst düzeyi ve 
gelinen noktayı gösteriyor. Ancak bir şey daha var: Her sonuç, bir yeni başlangıç 
olduğuna göre, dergimiz de bundan sonraki yayınlarında bu motivasyonla yeni 
bir heyecan ve güçle yolunda ilerlemeyi sürdürecektir.

Dergimiz ağırlıklı olarak son yüz elli yıllık siyasal, toplumsal, ekonomik 
ve kültürel dönüşüm evrelerini ele alan makalelere yer verdi; araştırma 
sonuçlarını yayınladı. Bunu yaparken, genel tarih olaylarına olabildiği kadar 
mikro ölçekten bakmak için çaba harcadı. Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk 
İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nün doktora ve yüksek lisans programlarında 
yetişen yeni araştırıcılar bu çabalara destek verdiler. Böylece hem araştırıcı hem 
de araştırma sayısında önemli artışlar oldu. Dergimiz, bu kaynaktan güçlü 
biçimde yararlanarak, tarihin daha ayrıntılı konularında yapılan çalışmaların 
yayınlandığı bir yayın organı durumuna geldi. Bu özelliği onu, benzerlerinden 
farklı kılan en önemli boyuttu. Bu da doğaldı; çünkü İzmir’in de içinde 
bulunduğu Batı Anadolu, son yüz elli yıllık köklü değişimlerin en önemli 
mekanı olmuştu. Büyük değişim ve dönüşüm çabalarının etkileri en yoğun 
biçimde bu coğrafyada hissediliyordu. Bu özellik de İzmir’de tarihçilik yapmak 
durumunda olanlara farklı olanaklar sunuyordu.
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Dergimiz bu yöndeki çalışmalarını sürdürecektir. Yeni araştırmalarla 
bölge ve genel Türkiye Tarihi’nin bilinmeyen, karanlıkta kalmış ya da karmaşık 
tarih konularını aydınlatmak için çaba harcayacaktır.

Umarız; gelecekte daha nice yeni boyutlara ulaşılır ve ulaşılan noktalarda 
yeni başlangıçlar kurgulanır...

Yrd. Doç. Dr. Alev GÖZCÜ
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The History of Contemporary Turkey Studies Journal (Çağdaş Türkiye 
Tarihi Araştırmaları Dergisi – ÇTTAD) attains a new goal with its current 
28th issue: being entitled as an internationally refreed journal… The recent 
stage indicates its significant progress in the course of time and its perpetual 
development phase.  As its journey from 1991 reached such a notable milestone, 
its recent attribute redounds new roles and responsibilities to our journal… 

Beyond all question, the recent stage refers to the pinnacle of our efforts 
and achievements looking back to the past. However, there is one more point to 
note: Based on our philosophy that every result is a new beginning, our journal 
will resume its publication life with a new impetus and sense of enthusiasm 
along its upcoming issues.

Our journal has mainly featured the articles on the political, social, 
economic, and cultural transformation processes witnessed in Turkey during 
the last fifty years, and has also put the research results forth. Within this scope, 
we tried to assess the general historical events from micro-scale perspective 
as much as possible. The new members of Dokuz Eylül University Institute 
of Atatürk’s Principles and History of Revolution research team, trained 
throughout the post-graduate and doctorate studies programs at the institute 
contributed to these efforts. Therefore, a substantial increase in both the number 
of researchers and studies has been noted. Our journal efficiently benefited from 
such resources and has consequently become a means of publication that features 
the studies executed on more elaborate historical issues. This feature is the most 
prominent attribute of our journal that makes it different from its counterparts. 
The difference lies behind the fact that Western Anatolia, the region including 
İzmir, has been an important scene for fundamental changes during the last 



150 years. The impacts of massive transformation and change efforts have been 
immensely perceived across the region. Accordingly, this characteristic of the 
region provided various facilities to the historians studying in İzmir.

Our journal will follow up the studies in this aspect. Through more 
research in future, it will pay further efforts to enlighten the unknown, obscure, 
and complex issues of local and general aspects of Turkish History.

We are looking forward to attain further levels of achievements and to 
set up new beginnings…

Asst. Prof. Dr. Alev GÖZCÜ


