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EDİTÖRDEN 

Bu sayımızı siz araştırmacılar ve tarih meraklıları için yine oldukça 
özgün çalışmalara ayırdık. Özellikle son dönemde ilgi odağı olan azınlıklar 
üzerine bilgi sahibi olmadan üretilen fikirlere yönelik olarak,  tarihçilerin arşiv 
belgelerine dayanan çalışmalarının önemli ışık tutacağını düşünüyoruz. İttihat 
ve Terakki döneminde Rum azınlık üzerine yapılan iki tez çalışmasından 
çıkarılan özgün çalışmalardan ilki Hasan Taner Kerimoğlu’nun 1910 yılında 
kabul edilen Kiliseler Kanunu’na yönelik Rum azınlığın tepkilerini belgelere 
dayanarak yaptığı çalışma, bir diğeri ise Mustafa Özdemir’in milliyetçilik 
akımlarının etkisiyle özellikle Birinci Dünya Savaşı başlarında ortaya çıkan 
Balkan Milliyetçiliği’nin Anadolu Rumlarını nasıl isyana teşvik ettiği ve dönemin 
büyük devletlerinin oynadığı rolü ortaya koyuyor. İttihat Terakki’nin Rum 
Tehciri’ni zorunlu kılan koşulların tarihsel dayanaklarını belgeleriyle anlatıyor. 
Yine göçün bir başka boyutu Girit’ten göç etmek durumunda kalan mübadilleri 
taşıyan Ümit Gemisi’nin merkezinde o dönemin insanlarının yaşadıkları 
sıkıntıları anlatan Kemal Arı’nın yazısını okurken adeta o günlere gidiyorsunuz. 
Bu sayımızda dergimizde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Ve bu makalenin 
İngilizcesini okurlarımıza yayınlıyoruz. Yeri gelmişken bir müjdeyi de sizlere 
vermek istiyorum. Dergimizin uluslararası hakemli dergi olması için gerekli 
çalışmaları da başlattık. Bundan sonra daha fazla sayıda İngilizce makale ile 
dünya tarihçilerinin ve tarih meraklılarının internet ortamından bilimsel 
çalışmalarımıza ulaşmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Dergimize internetten 
http://web.deu.edu.tr/ataturkilkeleri/tr/dergimiz1.html adresinden ulaşabilirsiniz. 

Toplumsal tarih ağırlıklı bu sayımızdaki bir başka makalede 1929 Dünya 
Ekonomik Bunalımı sonrası İzmir örneğinde halkın yaşadığı buhran ve 
intiharların artışı üzerine Alev Gözcü tarafından kaleme alınan makale 
günümüzde dünyada başlayan krizin Türkiye’deki etkilerine de atıfta bulunuyor.  
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Cumhuriyet’in ilk yıllarında devrimlerin kanunlar yoluyla uygulandığı 
süreçte 1930 sonrası Halkevleri ve benzeri projelerle devrim tabana yayılmıştır. 
Taner Bulut, ulus-devlet yaratma sürecinin bir amacı olarak Kızılay’ın kurduğu 
Gençlik Kampları’nın çalışmalarını okuyucuyla paylaşırken bize Cumhuriyet’in 
gençlere yönelik özgün bir projesini de tanıtmaktadır. Keyifle okuyacağınızı 
tahmin ediyoruz.   

Dergimizin son sayılarında karikatür üzerine çalışmaların arttığı 
dikkatinizi çekmiştir. Yasin Kayış, Çok Partili demokrasiye geçiş sürecini farklı 
bir boyuttan karikatürcülerin siyasete ve siyasetçiye bakışından inceliyor. Çok 
düşünüp güleceksiniz. 

Türkiye gündemini meşgul eden konulardan birisi hiç kuşkusuz yıllardır 
süregelen AB macerası. Umut Karabulut’un Türkiye’nin AET adaylık sürecini 
konu alan yakın dönem çalışması okuyucularımızın ilgisini çekecektir. Kıbrıs 
konusunda Ulvi Keser’in çalışmasını da ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz. 

Kitabiyat bölümünde, kitap raflarında yerini yeni alan ve köycü 
kimliğiyle de tanınan Kazım Dirik’in yaşamını anlatan “Atatürk’ün İzinde Vali 
Kazım Dirik Bandırma Vapuru’ndan Halkın Kalbine” başlıklı ve Kazım Dirik’in 
torunu tarafından kaleme alınan kitabı sizlere tanıtıyoruz. 

Dergimizin hemen her sayısında bir sempozyumun tanıtım yazısını 
okuyorsunuz. Bu yılki Mudanya Antlaşması’nın Yıldönümü Sempozyumu’na 
enstitümüzden bir ekip olarak katıldık. Sayın Kemal Arı, akıcı bir dille yazdığı 
bu tanıtım yazısında size sempozyuma katılmışlık hissini verecek. Ne dersiniz, 
sizde onun satırlarında Mudanya’yı bizimle dolaşmak ister misiniz? Ben de 
anılarda Mudanya Ateşkes Antlaşması’yla ilgili değerlendirmeleri konu alan bir 
makale kaleme aldım. 

Bu sayımızdaki makalelerle sizleri baş başa bırakırken geçmişten yoksun 
olmadan oluşturulamayacak bir geleceğin bilinciyle bilginin ve belgenin 
öneminin/değerinin bilindiği bir dünyada siyasilerin parlamentolarda değil 
akademik araştırmalarda geçmişi aradığı bir barış sürecinin olmasını diliyorum. 

   

Yard. Doç. Dr. Türkân BAŞYİĞİT 

Enstitü Müdür Yardımcısı 
 


