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Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, 22. Sayısına iki güzel gelişme ile merhaba 

diyor. Son yıllarda pek çok uluslararası veri tabanı tarafından dizinlenmeye başlayan 

CTAD uluslararasılaşma ve yerli/yabancı daha geniş kitlelere ulaşma yönünde önemli 

aşamalar kaydediyor. Dergimiz, dijital devrime şahitlik ettiğimiz şu günlerde, yaklaşık 

iki yıllık uzun soluklu bir değerlendirme sürecinin ardından, Thomson Reuters- Web 

of Science ESCI (Emerging Sources Citation Index) ve SCOPUS gibi iki önemli 

uluslararası indeks tarafından da taranmaya kabul edilmiştir. Bu kapsamda, 

yayınlamakta olduğumuz Modern Türk tarihinin aydınlatılmasına katkı sağlayan 

pekçok akademik çalışma, basılı kopyaların sınırlarının çok daha ötesine geçerek 

küresel düzeyde erişim imkanı yakalamaktadır.  

Dergimiz bu sayısında, 19. Yüzyıl Osmanlı tarihinden, Cumhuriyetin kuruluş 

yılları ve 20. Yüzyılın son çeyreğine değin geniş bir zaman yelpazesi aralığında toplam 

dokuz çalışmaya yer verdi. Kronolojik sıralama içerisinde sunmaya özen 

gösterdiğimiz çalışmalardan ilki 19. Yüzyıl Osmanlı’sında Mısır vilayetine 

odaklanıyor. Selda GÜNER, Mısır’ın Son Memlük Beyleri başlıklı makalesinde Fransız 

işgalinin (1798-1801) Memlük beylerinin pozisyonlarında yarattığı değişiklik ile 

Düvel-i Muazzama arasındaki Mısır merkezli rekabet, çatışma ve ittifakları 

irdelemekte. Şaduman HALICI, San Remo Görüşmeleri: Vahideddin, Bir “İttihatçı” ve Üç 

“Yüzellilik” başlığı altında cumhuriyetin kuruluş yıllarına dair çarpıcı bir gelişmeyi 

analiz ediyor. Çalışma, son Osmanlı padişahı Vahideddin’in 1924 senesi itibarıyla 

halet-i ruhiyesine ve tahtını ele geçirmek için tasarladığı siyasi planlarına dair ilginç 

değerlendirmeler içermekte. Ramazan Erhan GÜLLÜ, Benito Mussolini’nin İtalya’da 

İktidara Gelişinin Türk Kamuoyuna Yansıması başlıklı çalışmasında Mudanya ve Lozan 

sürecinde, Türk basınında yer alan haber ve yorumları temel alarak, Mussolini İtalya’sı 

ile olan ilişkilere ve kamuoyundaki Mussolini algılamasına ışık tutmaktadır. Atatürk 

ilke ve inkılaplarının topluma benimsetilmesinde önemli bir araç vazifesi gören 

halkevlerini Burdur Halkevi örneğinde değerlendiren Sevilay ÖZER, Burdur Halkevi 

ve Faaliyetleri (1935-1951) başlıklı çalışmasında söz konusu halkevinin Burdur’un 
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Cumhuriyet şehri kimliğinin oluşmasında oynadığı rolü ve kuruluşundan kapatılışına 

kadar geçen süreçteki faaliyetlerini bütüncül olarak irdelemiştir. Erhan ALPASLAN 

ve Tülay AYDIN, parti içi disiplin ve denetimi sağlamak üzere kurulan parti 

müfettişliği kapsamında,  CHP Maraş parti müfettişi olarak görevlendirilen Mitat 

Aydın’ın 1940-1942 yılları arasında Maraş ve civarında gerçekleştirdiği teftiş 

faaliyetlerine ve Aydın’ın raporları temelinde bölgenin sosyo-ekonomik yapısına 

ilişkin analizler sunmaktalar. Gökhan AK, “Sesimiz”de Niyazi Berkes başlıklı 

çalışmasında, kimi kesimlerce çok sevilen, kimi kesimlerinse yoğun eleştirilerine 

maruz kalan ancak her halükarda yakın dönem düşünce tarihimizde önemli bir yeri 

bulunan Niyazi Berkes’in biyografisine ve onun 1970’lerdeki laiklik, sekülerleşme, 

çağdaşlaşma ve demokrasi olguları üzerine görüşlerine odaklanıyor. Fatma ACUN, 

Arnavutköy Amerikan Amerikan Kız Koleji Mezunları ve Meşhurları başlıklı makalesinde 

Arnavutköy Amerikan Kız Koleji mezunu öğrencileri, kolejin kuruluş yılı olan 1875 

yılından 1968 yıllarının başlarına kadar olan dönemde topluca incelemekte, öğrenci 

profiline dair somut örnek bağlamında biyografik bilgiler sunmaktadır. Elnur 

AĞAYEV ve İgbal ABİLOV, Rusyalı Doğubilimci ve Türkolog Boris Vsevolodoviç Miller 

başlıklı çalışmalarında, Doğubilimci, İranist ve Türkolog B. V. Miller'in biyografisini 

ve çalışmalarının ana yönlerini ortaya koymakta, faaliyetlerini değerlendirmektedir. 

Yazar Aytekin ERSAL, Karl Müller’in Türkiye’de Bir Merkez Bankası Kurulmasına İlişkin 

Raporunun Siyasi Yansımaları, başlıklı çalışmasında sanayi, demiryolları ve milli 

savunmaya yönelik alanlarda karşılaşılan finansman sorunlarını aşabilmek için 

duyulan milli bir merkez bankası ihtiyacı ve bu kapsamda Almanya Merkez Bankası 

Başkan Yardımcısı Karl Müller’ce hazırlanan rapora ilişkin analizler sunmaktadır. 

Güz 2015 sayısına hakemlik yapmak suretiyle değerli katkılarda bulunan 

akademisyenlerimize ve sayının hazırlanmasında emeği geçen herkese içtenlikle 

teşekkür eder, keyifli okumalar dileriz..    
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