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EDİTÖRDEN
Merhabalar,
Tarih ve Günce’nin ikinci sayısı ile karşınızda olmaktan son derece mutluyuz… Çağdaş cumhuriyetin temellerinin dayandığı Aydınlanma Felsefesi ile
Sanayi Devrimi etkisinin dünyanın hemen her yerinde görüldüğü 20. Yüzyılı
araştırma alanı olarak seçerek başladığımız bu yolculuğumuz yeni sayımızda
daha heyecanlı ve coşkulu… Biz Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde evrensel
ilkelere dayandırılarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin, devraldığı miras ile
birlikte yaşadığı çağdaşlaşma sürecini toplumsal, siyasal, kültürel ve ekonomik
gibi çok boyutlu yönleriyle ortaya koymayı amaçlıyoruz. Yine bu aşamada yaşanan dönüşümde ortaya çıkan sorunları tartışmak ve günümüz Türkiye’sinin
çağdaş dünyadaki konumunun belirlenmesi vazgeçilmez hedeflerimizden.
Tarih ve Günce’mizin bu altı aylık döneminde yoğun bir çalışma temposu geçirdik. Bizim için uluslararası kriterleri (ULAKBİM) hakkıyla yerine getirmek son derece önemli… Bu yüzden gönderilen makaleler titiz bir değerlendirmenin ardından sizlerle buluştu. Geçen sayıda olduğu gibi bu sayıda da farklı
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konuları kapsayan ve özellikle uluslararası akademik dünyada daha fazla ulaşılabilir olduğunu düşündüğümüz İngilizce makaleler geniş yer tutmakta. Bu makalelere şöyle bir bakılacak olursa öncelikle siyaset ve diplomasi alanında Kurtuluş Savaşı ve Mustafa Kemal’in yeri ve öneminin yeniden bir değerlendirmesini bulacaksınız. Ayrıca günümüzün yakıcı sorunlarından biri olan Ortadoğu’nun tarihsel arka planına ilişkin birtakım olgular ortaya konuldu. Diğer
yandan günümüzün bir başka tartışma konusu olan “otoriterlik” Necip Fazıl
Kısakürek’in eserleri üzerinden değerlendirildi.
Yerel tarih araştırmaları bizim için son derece önemli… Tarih ve
Günce’nin bu sayısında İzmir, Balıkesir-Edremit, Antalya (Serik, Alacami
Köyü), Erzurum’a dair çalışmalar mevcut… Yine geçen sayıda olduğu gibi göç
bizim öncelikli araştırma konularımız arasında yer alıyor. Yukarıda derginin
içeriğine ilişkin yapmaya çalıştığım kısa değerlendirme sadece giriş niteliğinde
aslında… Dergiyi okudukça daha fazlasını görebileceksiniz…
Dergimizin bu sayısında daha önce belirttiğimiz uluslararası temsilciliklerimizden haberler bulunuyor. Paris, Tahran, Almanya, bunlardan birkaçı…
Onların aktif katılımları sayesinde farklı ülkelerde, farklı şehirlerde veya üniversitelerde yapılan etkinlikler, çıkan kitaplar gibi birçok konuda haberler yer aldı.
Ayrıca kitap tanıtımları ile birlikte kendi güncemizi de tutmaya başladık. Yıldız
Şen arkadaşımız size bizden haberler verecek.
Tarih ve Günce’nin çıkmasında katkısı olan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Herkes kendince işin bir acundan tuttu. Fakat burada
özellikle üç kişinin ismini vurgulamam gerekiyor… Dergiyi var eden sayın hocamız Prof. Dr. Kemal Arı bunlardan ilki. Kendisine bizim bu yola çıkmamızda
verdiği cesaret ve bitmez tükenmez enerjisiyle her aşamada yanımızda olduğu
için çok şey borçluyuz. Yine bizim onlar olmadan eksik kalacağımız iki isim Murat Kaya ve Yıldız Şen… Bu yayının ortaya çıkmasında büyük emekleri var…
Onlara da buradan teşekkürlerimi iletiyorum.
Dr. Derya GENÇ ACAR
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