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Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları dergimizin 29. Sayısını okuyucuyla 
buluşturmanın mutluluğu içindeyiz. Uluslararası hakemli olan dergimizin bu 
sayısında yakın dönem Türkiye tarihinin çeşitli konularına ilişkin makaleleri 
araştırmacıların beğenisine sunduk. Son dönemlerde kamuoyunu işgal eden 
Osmanlıca tartışmaları içinde, II. Meşrutiyet döneminde harfleri ve imlayı 
ıslah etme yolunda yapılan düşünce ve girişimlere ve bunun Harf Devrimi’ne 
olan yansımalarını içeren bir araştırmanın yanı sıra Osmanlı Devletinin son 
döneminde gelişen siyasi, askeri, iktisadi hayatına değinen çalışmalara yer 
verdik. Bu sayıda Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet dönemine ilişkin çalışmalar 
içinde ise Yunan Kaynaklarını temel alan iki ayrı çalışma ile birlikte Mübadele, 
Tek Parti Dönemi, Ege Adaları, Kıbrıs, Celal Bayar’ın cezaevinden tahliyesi, 
Makedonya’nın bağımsızlığı ve Türk-Sovyet ilişkilerini değişik yönleriyle ele 
alan makaleler yer almaktadır. 

Dergimizin bu sayısında gerek hakem süreçlerinde gerekse yayım 
aşamasında emeği geçenlere teşekkür ederken, bu sayımızın bilim dünyasına 
yararlı olmasını diliyorum.

Yrd. Doç. Dr. Fevzi ÇAKMAK 
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We are completely pleased to introduce the 29th issue of our journal: 
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları (Research on the History of Modern 
Turkey) to our readers. The latest edition of our international peer-reviewed 
journal comprises several articles related to a broad variety of topics on the recent 
historical background of Turkey, for the utility of researcher across the globe. The 
topics covered in this edition include a review of the conception and attempts of 
reforming the alphabet and spelling during the Second Constitutionalist Period 
in Ottoman State, and its influences on the Alphabet Revolution in Modern 
Turkey (with consideration of the arguments for Ottoman Turkish language, one 
of the most trendy public issues in Turkey recently), as well as other reviews to 
shed light to the aspects of political, military, economic life within the last period 
of Ottoman State.The latest issue of our journal presents various reviews related 
to the War of Independence and Republican Era in Turkey such as two separate 
studies based on Greek references, besides a set of articles with elaborate scope 
on the Population Exchange between Turkey and Greece, Period of Single-Party 
Political Regime, Aegean Islands, Cyprus, release of Celal Bayar from prison, 
declaration of independence in Macedonia, and Turkish-Soviet relations.

I would like to express my gratitude to everyone that contributed to the 
new issue of our journal during the peer-review process and publishing stage, 
and hope our latest issue will serve as a good reference for scientific studies.

Assist. Prof. Dr. Fevzi ÇAKMAK




