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Dergimizin 26’ıncı sayısına ulaştık. Bu sayısından itibaren ULAKBİM 
tarafından taranmaya başlanan dergimiz, böylece çok daha geniş bir okuyucu 
kitlesine ulaşmaya başlamıştır.    

Bu sayıdaki makaleler dış politika ağırlıklı ve bunların içinde Kıbrıs 
konusunda üç makale var. Atılım Üniversitesi öğretim üyesi Kıbrıs uzmanı Prof. 
Dr. Ulvi Keser, Kıbrıs konusunda İngilizce kaleme aldığı iki makalede oldukça 
ilginç konulara sahip ve arşiv belgelerine dayanarak Kıbrıs’ın tarihsel sürecine 
ışık tutuyor. Makalelerden biri İkinci Dünya Savaşı Sonrası’nda Kıbrıs›taki 
Yahudi Kamplarını ve orada yaşananları anlatıyor. Bir diğeri ise yine Kıbrıs’ta 
yaşanan bir başka dram olan 1963 Kanlı Noel’ine değiniyor. Kıbrıs Konusunda 
bir diğer makale ise Doç. Dr. Nurettin Gülmez ile Mehmet Taşkınoğlu’nun 1954 
Kıbrıs Olayları’nın İzmir Basınında nasıl değerlendirildiği ve Türk kamuoyunun 
o dönemdeki ruh halini yansıtması açısından oldukça ilgi çekici. Dönemin 
hareketli dış politikasının bir sonucu olarak 1959 yılında Sir Winston Churchill 
Türkiye’ye gayri resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Yard. Doç. Sedef Bulut’un 
yazısında bu ziyaretin ayrıntılarını ve İngiltere’nin uluslararası diplomasideki 
inceliklerini ilgiyle okuyacaksınız. Dergideki Türk İngiliz ilişkileri ile ilgili bir 
başka makale ise daha erken döneme ait. Osmanlı’nın Kut’ül-Amare Zaferi’nin 
İngiliz basınında nasıl değerlendirildiğini Mahir Küçükvatan, dönemin İngilizce 
gazetelerini tarayarak okuyucuların ilgilisine sunuyor. 

Osmanlı son dönemiyle ilgili iki ilginç makale de bu sayımızda 
okuyucularla buluştu. Dr. Özlem Yıldız, Rodos Adası’nda 20.yüzyıl başlarında 
deniz ticaretini anlatan bir makale kaleme aldı. Türkiye’nin Haziran ayını 
meşgul eden Gezi parkı olaylarıyla birlikte, çevreci tepkiler ön plana çıktı. Bizde bu 
sayımızda, konusunu ağaçtan alan farklı bir makaleye yer veriyoruz. Dr. Cihan 
Özgün, egzotik bir tür olan «Okaliptüs Ağacı»nın, Osmanlı kültüründe edindiği 
yeri ortaya koyan farklı bir makaleyle bu sayımızda yer alıyor.

1946 seçimleri Cumhuriyet tarihinde oldukça önemlidir. Bu sayımızda 
Doç. Dr. Hakan Uzun CHP’nin 1946 yılında gerçekleştirdiği Olağanüstü 
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Kurultayı’nın genel bir değerlendirmesini yapıyor. Yrd. Doç. Dr. Murat Burgaç 
ise 1946 seçimlerinde propaganda yöntemleri üzerine oldukça ilginç bir makale 
kaleme almış. 26›ıncı sayımızda, tarihin derinliklerinde kalmış bir olaya ışık 
tutuyoruz. Yrd.Doç.Dr. Bengü Bolat’ın «1932 Kessarevo Faciası»nı konu alan 
makalesi, bugün Türkiye sınırları dışında kalan Türklerin geçmişte yaşadığı 
acılardan bir örnekle karşımıza çıkıyor. Sayımızdaki ilginç makalelerden birisi 
de Fulya Doğruel’in Antakya üzerine odaklanan çalışması. Bu çok kültürlü kent 
hakkında bilgi edinmek isteyenlerin keyifle okuyacakları bir yazı. Kitabiyat 
bölümümüzde, enstitümüzde doktora tezini tamamlayarak, çalışmasını 
kitaplaştıran Dr.İsmail Akbaş’ın “Geçmisten Geleceğe Türkiye-Pakistan 
İlişkileri” kitabının tanıtımını Yrd.Doç.Dr Ahmet Mehmetefendioğlu tarafından 
kaleme alındı. Dış politika ile ilgilenenlerin kütüphanesinde mutlaka olması 
gereken bir kitap olduğunu belirtmeden geçemeyeceğim. 

Bu sayımızda, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen iki sempozyuma 
ilişkin tanıtım yazılarımız var.  Bunlardan bir tanesi, Yrd. Doç. Dr. Türkan 
Başyiğit tarafından kaleme alınan “Krallardan Efelere Salihli Sempozyumu”na 
ilişkin tanıtım yazısı. Bir diğeriyse, Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde yer alan 
Denizcilik Fakültesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü ve Deniz Bilimleri 
ve Teknolojisi Enstitüsü›nün ortaklaşa düzenlediği “Türk Deniz Ticareti Tarihi 
Sempozyumu-V-Piri Reis” isimli sempozyumun tanıtım yazısı. Bu yazı Enstitü 
Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Kemal Arı’nın kaleminden okuyucuyla buluşuyor. 
Keyifli okumalar.

Yrd. Doç. Dr. Türkan Başyiğit
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We have reached the 26th issue of our journal. Our journal which has 
been begun to be indexed in ULAKBIM starting this issue, thus has begun to 
reach much more wider total audience. 

Articles in this issue are predominantly Foreign Policy and in which 
there are 3 articles about Cyprus issue. The Faculty member of Atilim University, 
Cyprus specialist, Prof.Dr. Ulvi Keser in his two articles written out in English 
in the subject of Cyprus issue, there are quite interesting topics and sheds 
light on historical process of Cyprus based on archive documents. One of the 
articles illustrates Jewish Camps in Cyprus following the Second World War 
and happenings there. One of the other again illustrates another tragic event 
1963 Bloody Christmas. Another article in Cyprus issue was written by Assoc.
Prof. Nurettin Gulmez and Mehmet Taskinoglu is how 1954 Cyprus Events was 
interpreted in İzmir press and quiet interesting in reflecting the mood of Turkish 
public opinion… As a result of active foreign policy of the period, in 1959 Sir 
Winston Churchill realized an unofficial visit to Turkey. You will read details 
of this visit and tacts of United Kingdom in international diplomacy in Assist.
Prof. Sedef Bulut’s article. Another article about Turkish British relations in the 
journal belongs to earlier period. Mahir Kucukvatan presents how British press 
interpreted Kut’ul Amara victory of the Ottoman by scanning British newspapers 
of the period, to readers attention. Two interesting articles about the last period 
of the Ottoman Empire met up readers in this issue. Dr. Ozlem Yildiz wrote 
an article which explains maritime trade in Rhodes Island in the beginning of 
the 20th century. Gezi Park which occupied June of Turkey, tree cutting down, 
environmental reactions then we lived a busy month. I think, in this issue, we 
composed an interesting example to how trees take place in history with an 
extraordinary article from different perspective. In this issue, Dr. Cihan Ozgun 
takes place with a distinct article that displays the place  eucalyptus tree in the 
Ottoman culture



1946 elections are very important in Republican history. In our this issue, 
Assoc.Prof. Hakan Uzun makes general evaluation of Extraordinary General 
Assembly that RPP carried out in 1946. Assist.Prof. Murat Burgac wrote out an 
interesting article on propaganda methods in 1946 elections. In our 26th issue, 
we shed light on an incident which rested in depth of history. Assist.Prof. Bengu 
Bolat’s article that issues 1932 Kesarevo Disaster, appear with an example that 
Turks who remain outside borders of Turkey, suffered from devastations in the 
past. One of interesting articles in our issue is the study that Fulya Dogruel focus 
on Antakya. This is an article that is being able to read with pleasure for those 
who want to learn about this multicultural city. In our book review section, by 
completing his doctorate thesis in our institute, publishing his work, Dr. Ismail 
Akbas’s book, “From Past to Present Turkey-Pakistan Relations” review was 
written out by Assist.Prof. Ahmet Mehmetefendioğlu. I can’t pass without 
specifying that this book absolutely need to be in the library of those who are 
interested in foreign policy.

In our this issue, we have review articles related with two symposiums 
which were carried out recently. One of these is the review article that was 
written out by Assist.Prof. Turkan Basyigit relating to “Krallardan Efelere Salihli 
Symposium”. One of the other is the review article of “Turkish Maritime Trade 
History Symposium -V-Piri Reis” which was jointly organized by Maritime 
Faculty, Principles of Ataturk and Revolution History Institute and Marine 
Science and Technology Institute that are within the structure of Dokuz Eylul 
University. This article meets with readers by the pen of our Institute Director 
Dear Prof.Dr. Kemal Ari. Enjoy your reading.

Asst. Prof. Dr. Türkan BAŞYİĞİT


