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EDİTÖRDEN
Elinizdeki bu yeni sayı ile, “Tarih ve Günce” Dergimiz, üç sayıyı geride bırakmış oluyor. Evet, bu sayı dergimizin üçüncü sayısı… Uluslararası hakemli tarih
dergisi olarak yayınlanan, yurt dışı temsilcilikleri ve özenle seçilmiş kurulları ile
dergimizin, tarih yayıncılığında yeni bir nefes olduğuna yürekten inanıyoruz. O’nun
üstlendiği işlev, kuşkusuz artarak sürecek.
Nedir bu işlev?
Yanıt yalın ve açık: Bilimin nesnel, evrensel ve insanlığın ortak değerlerine
dayanan ilkelerine bağlı kalmak… Ve elbette bu bağlamda tarih bilimine katkı sunmak ve bilimsel verileri, yaygın bir network ile dünyada oluşan bilgi havuzunun
içine aktarmak… Bunu için de evrensel gelişmeleri yakından izleyerek; bilimin temel ilkelerine inanarak ve bunun gereğini yerine getirerek, tarih bilimine katkıda
sunmak… Dergimiz bunun çabası içinde… Türkiye sınırları içine tıkılıp kalmamak;
dünyaya açılmak ve dünyaya Türkiye’den bir ses taşımak… “Biz de varız! Ve biz
bunu yapabiliyoruz!” diyebilmek.
Dahası da var: Genç bilim adamlarının yetişmesine ortam hazırlamak. Gücü
ve enerjiyi büyük ölçüde gençlerden almak… Öyle ki kendisine inanıp yola çıkan
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genç akademisyenleri geleceğe hazırlama görevini üstlenerek; oluşan büyük bilimsel
etkileşimin yapıcı bir halkası olmak…
Bunlar bizim temel ilkelerimiz ve kendimiz için önemli gördüğümüz sorumluluklarımız. Bu nedenle Türkiye sınırlarıyla bağlı kalmayı hiçbir zaman düşünmedik. Sabırla, dünya ölçeğinde geniş bir etkileşimin odağı olmak için çaba harcamaya
karar verdik. Bu nedenle dünyanın dört bir yanında temsilcilikler oluşturduk; hevesli
ve çalışma isteği içinde olan bilim insanlarını ve çalışma paydaşlarını bir araya getirdik. Şimdi dergimiz, Amerika Birleşik Devletleri’nden Ortadoğu’ya, Macaristan’dan Orta Asya steplerine kadar geniş bir temsilcilik ağı ile gerçek anlamda uluslararası işlevini yerine getirmektedir. Temsilcilerimiz aracılığıyla olabildiği kadar
dünyadaki bilimsel etkinlikler izlenmekte ve okuyucularımızla bunlar paylaşılmaktadır. Bu nedenle daha ilk sayıdan bu yana aramızda olan, katkı sunan değerli arkadaşlarımıza ve yeni katılanlara çok şey borçluyuz, kendilerine teşekkür ederiz.
Bu sayımızda birbirinden güzel ve ilginç yeni makaleler, söyleşiler, tanıtımlar ve bilgi notları bulacaksınız. Bu sayımızda üç ayrı dilde yazılarımız var: Türkçe,
İngilizce ve Almanca… Dünyada değişik diller üzerinden ortak bir seste buluşmak
istiyoruz ve yalnızca bilimin ilkeleri üzerinden yürümek istiyoruz. Dergimizde yazısı
yayınlanan değerli araştırmacıların yazılarını, dünyanın buluştuğu ortak havuza taşımada araç olmaya çalışıyoruz. Kim bilir! Belki yakın bir gelecekte dergimiz üç
ayrı dilde birden yayınlanır; aynı anda, üç ayrı dilde, tek bir sayı… Her şey düşlemekle başlarmış; biz de bunun çoktan düşünü kurmaya başladık bile.
Derginin teknik boyutunun hazırlanmasında emeği geçen karıncalarımız var.
Onlar, dergimizin çalışma gurubunu oluşturuyorlar. Editörlüğünü yaptığım bu sayının hazırlanmasında da onların büyük katkıları oldu. Geçen sayımızın editörü doktorada danışmanlığını yaptığım öğrencilerimden Dr. Derya Genç Acar’dı. Bu sayının
editörü benim. Gelecek sayıda da yine danışmanı olduğum eski öğrencilerimden Dr.
Öğretim Üyesi Resul Yavuz olacak... Ve ardından başka arkadaşlarımız… Halkalar
halindeyiz ve bir zinciri tamamlıyoruz; en büyüğümüzden, en küçüğümüze kadar.
Bizi buluşturan yalnız ortak heyecanlarımız ve bilime olan bağlılığımız ve hizmet
anlayışımız.
Arı ve karıncaları başaracak, bunu bizi tanıyanlar biliyor.
Esenlik dileklerimle…
Prof. Dr. Kemal Arı
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