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Dergimizin 23. Sayısına ulaştık. Bu sayımızda yine akademisyenlerin ve 
tarihle ilgilenenlerin keyifle okuyacakları değerli akademisyenlerin  makaleleri  
günümüz Türkiye’sine de ışık tutacak nitelik taşıyor.

 Kurtuluş Savaşı süreci kadar sonrasında da İzmir önemli bir yere sahip. 
Bülent Durgun makalesinde Kurtuluş Savaşı sonrası İzmir’in sosyo-ekonomik 
durumunu belgelere dayanarak değelendiriyor.  Hüsnü Özlü ise II. Dünya Savaşı 
sırasında İzmir ve Trakya’nın Savunması ile ilgili İngiliz heyetlerinin görüşlerini 
bizlere aktarıyor. İki büyük savaşın ardından yaşanan soğuk savaşın Türkiye’ye 
yansımaları ile ilgili de ilginç iki makaleyi bu sayımızda bulacaksınız. Kanlı Noel 
(21 aralık1963) kumsal faciası ile ilgili Kıbrıs konusunda uzman bir isim Ulvi 
Keser makalesinde olayın   günümüze etkilerine kadar bir değerlendirme yapıyor. 
Türkiye gündemini son günlerde işgal eden Suriye ile ilgili Mahir Küçükvatan’ın 
yazısı tarihsel perspektifte ışık tutuyor. Soğuk Savaş sonrası 1957 Türkiye-Suriye 
Bunalımı dış politika severlerin ilgiyle okuyacağı bir makale. 

 Gençlik hareketleri her dönemin siyasal yapısı içerisinde farklı bir şekilde 
döneme damgasını vuruyor. 68 kuşağı tüm dünyayı etkilerken Türkiye’deki 
yansımaları  ve dönemin gençliğinin Atatürk ve Atatürkçülük algısı ile ilgili Feryat 
Bulut’un makalesi son derece önemli ve ilginç tesbitler de bulunuyor. 

 Laiklik tartışmaları içinde Sibel Ercan bizi tarihte bir yolculuk yaptırıp 
1930 lu yıllarda İzmir örneğinde laiklik uygulamalarını anlatıyor. Önder Deniz’in 
makalesi de son günlerin hararetli tartışmalarından bayram kutlamaları ile 
ilgili. Tatil kavramı ve 1935 tarihli Ulusal  Bayram ve genel  tatiller kanunu  ile 
Cumhuriyetin yurttaş bilinci yaratmadaki ilginç yasalarından birisi olarak makaleyi 
ilgiyle okuyacağınızı düşünüyorum.  

Bu sayımızdaki Kitabiyat bölümünde Günver Güneş bize Editörlüğünü 
Engin Berber’in yaptığı Türk Dış Politikası Çalışmaları:Cumhuriyet Dönemi 
İçin Ulusal Rehber kitabı yine sayımızın dış politika ağırlıklı içeriğine uygun bir 
inceleme.



 Mustafa Kırışman’ın  çeviri yazısı Kolera ve Çanakkale sosyal tarih 
açısından ilgi çekici bir çeviri. Milli Eğitimimizin efsane bakanlarından Hasan Ali 
Yücel Sempozyumuna katılamayanlar Alev Gözcü’nün sempozyum tanıtım yazısını 
okuyarak adeta sempozyum atmosferini solumuş hissedeceklerdir. 

 Bu sayıda bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bazen bir resim ciltlerle kitapta 
anlatamayacağınız çok şey anlatabilir. “Mehmet’in Hikayesi” başlığı ile Kurtuluş 
Savaşı Kartpostalları albümümüzün büyük ilgi  toplayacağını biliyoruz. 

 Dergimizin hazırlanma sürecinde katkı sağlayan hakem kurulu, yazılarıyla 
katkıda bulunan tüm akademisyenlere ve sekreterya görevini üstlenen  arkadaşlarıma 
teşekkür ediyor. Sizlere keyifli okumalar diliyorum.
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