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EDİTÖRDEN
Merhabalar…
Yeni bir sayı ve yeni bir heyecanla karşınızda olmanın gururunu bir kez
daha yaşamaktayız. İki yıl önce çıktığımız bu yolda hedef ve ilkelerimizden sapmadan 4. sayı ile yine dolu bir şekilde karşınızdayız. Geçmiş sayılarımıza gösterilen ilgi, makale seçiminde ne kadar ince eleyip sık dokuduğumuzu ve kendi
alanlarına katkı sağlayabilecek bilimsel yayınları sayfalarımıza taşımada ne kadar isabetli karar verdiğimizi bize göstermiştir. Bunun yanında Tarih ve Günce
dergisi gerek yurt içi gerekse yurt dışı temsilciliklerimizle geniş bir aile haline
gelmiş bulunmaktadır.
Bu sayımızda, tıpkı diğer sayılarımızda olduğu gibi, her biri kendi alanı
içerisinde ayrı bir önem arz eden makale ve incelemeleri sizlere ulaştırmayı
amaçladık. Yazarlarımız kaleme aldıkları makaleleriyle, çalıştıkları alana ve toplumsal belleğe yaptıkları değerli hizmetlerle ülkemizin ilmi ve kültürel alandaki
çalışmalarına da katkı sağlamaktadırlar. 4. sayımızda da İngilizce ve Türkçe olarak kaleme alınan birçok makaleye yer verdik. İlk sayfalarımızda, Coşkun Türkan’ın Tek Parti Dönemi azınlık politikaları ile Lozan sonrası imparatorluk ba-
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kiyesini devralan bir ülkenin yurttaşlık bilinci oluşturmaya yönelik uygulamalarına yönelik makalesini okurken, devamında 27 Mayıs Darbesinin İzmir’deki
yansımalarını konu alan ve darbe sonrası İzmir’de siyasi partilerin yeniden örgütlenmesi faaliyetlerini sade ve son derece anlaşılır bir üslupla kaleme alan Şenay Savur’un makalesini bulacaksınız. Aynı şekilde bir diğer yazarımız Özlem
Yıldız bize, 20. yüzyıl başında Beyrut Limanı’nda deniz ticareti hakkında bilgi
vererek bizi Akdeniz dünyasına götürürken, Mahir Küçükvatan’ın Birinci
Dünya Savaşı’nda Yeni Zelanda’nın askeri hazırlıklarını nasıl tamamladığına
yönelik makalesini ilgiyle okuyacaksınız. Afet İnan’ın Cumhuriyet Döneminde
sosyo-kültürel çalışmalarını konu edinen İsmail Uzun’un bir makalesi ve devamında Suat Burak’ın İngilizce olarak kaleme aldığı 1930-1938 yılları arasındaki
dönemde Türk Devriminin dil üzerindeki etkilerini değerlendirdiği çalışmasını,
İbrahim Çulha’nın kaleme aldığı Türk-Rum Mübadelesinde “Etapli Sorunu”
başlıklı makalesini ve Prof. Dr. Kemal Arı’nın İngilizce olarak kaleme aldığı İsrail’in kurulmasından sonra Türkiye’den İsrail’e Yahudi Göçünü konu alan makalesini ilerleyen sayfalarımızda okuyacaksınız. Ayrıca kitap inceleme bölümümüzde de Ali Özçelik’in İzzet Ziya tarafından kaleme alınan “Saray’dan Hatıralar” adlı eserini ve Şavgu Aydın’ın Prof. Dr. Kemal Arı’nın yeni kitabı olan “Manoli’nin Gözyaşları” isimli eserinin tanıtımını bulacaksınız.
Yeni sayımızda görüşmek dileğiyle…
Keyifli okumalar….
Dr. Öğr. Üyesi Resul YAVUZ
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