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BAŞLARKEN

E

linizdeki bu sayı ile bilim dünyası yeni bir dergiye daha kavuşmuş
oluyor:

Tarih ve Günce…
Evet, dergimizin adı “Tarih ve Günce” dir. Adından belli; dergi öncelikli
olarak bir tarih dergisidir. Tarihin de daha çok 20. Yüzyılını ilgi alanına almaktadır.
Tarih açısından bakıldığında bu yüzyılın büyük bir önemi var: Her şeyden önce,
20. Yüzyıl; 19. Yüzyıl’da başlayan Sanayi Devrimi’nin yükseliş evrelerinin en üst
düzeye çıktığı, emperyalist düşünce ve politikaların uygulama alanı bulduğu; bu
nedenle de sömüren ve sömürülen arasında paylaşım kavgalarının yoğun biçimde
görüldüğü bir yüzyıldır. Türkiye’nin kendi tarihine baktığımız zaman da; bir tarım
imparatorluğu düzeyini aşarak, sanayileşememiş, ancak üç kıtada büyük toprak
alanlarına yayılmış Osmanlı Devleti’nin yıkılış süreçlerinin sonunda, anti
emperyalist bir uluslaşma süreciyle nasıl ulus devlet olduğunun görkemli
yükselişini görürüz. Türkiye’de bu ulusçu yükseliş; sonunda ulus devlet kimliğine
ulaşmış çağdaş bir cumhuriyetin kuruluşuyla sonuçlandı. Bu büyük yükseliş
evrelerinin en büyük kahramanı hiç kuşkusuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tü.
O’nun düşünceleri elbette Aydınlanma Dönemi’nin değerler sistemiyle örtüşüyor,
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o dönemlerden besleniyordu. Onu yaratan elbette Osmanlı Devleti’nin kurumları;
toplumsal, kültürel ve siyasal ortamlarıydı. Her ne kadar tarım imparatorluğu
düzeyinde kalmış olsa da Osmanlı Devleti’nin 1839’da ilan edilen Tanzimat
Fermanı ile başlayan çağdaşlaşma süreçleri o ve onun gibi çağdaşlaşma özlemi
içinde olan kuşakları yaratabilmişti. O ve onun gibi öteki aydınların ve
yurtseverlerin çabasıyla emperyalizme karşı bir ulusal direniş çabası ortaya
konuldu ve giderek bu hareket ulusal bir kalkışmaya; ardından da bir özgürlük ve
bağımsızlık savaşımına dönüştü. Sonunda emperyalist saldırıları Önasya’nın
kıyısında, Anadolu topraklarında bozguna uğratan Türk Ulusal Hareketi, çağdaş
bir cumhuriyet yönetimini bu coğrafyaya getirebildi.
Bu büyük hareket, bütün ezilen uluslar için elbette örnek oldu. Ancak o
günden bugüne baktığımız zaman, gelinen noktada tam bir yüz yıl önce başlayan
bu büyük aydınlanma hareketi hangi aşamaya gelmiştir? Gelinen noktada, bu
büyük hareketin özünü oluşturan değerler ve ilkeler dizgesinden ne kadarı ortada
kalabilmiştir? Daha da ötesi; bu büyük hareketi yaratan toplumsal, siyasal, kültürel
ve ekonomik koşullar nelerdi? Bütün bu alanlarda ne gibi dönüşüm süreçleri
yaşandı? Bugün Türkiye’nin ve içinde bulunduğu kültürel ve siyasal coğrafyanın
sorunları ve karşılaştığı zorluklar nelerdir? Toplumsal, ekonomik, kültürel ve
siyasal dönüşüm süreçleri ne gibi bir gelişim gösterdi ve değişime uğradı? Neler
öngörülüyordu; bu öngörüler iç ya da dış kimi etkenlerin zorlamasıyla nasıl bir
gelişme ve değişim yaşadı?
İşte elimizdeki bu dergide, bu ve buna benzer öteki sorunların temel
nedenleri ele alınacak; araştırma sonuçları bilim dünyasıyla paylaşılacaktır.
Elinizdeki dergi, uluslararası hakemli akademik bir tarih dergisi olarak yayın
yaşamına başlıyor. Uluslararası hakemli dergi olmanın temel koşullarını özenle
yerine getirmek için dergi yayınlanana dek yoğun bir çalışma dönemi yaşandı. Yurt
içinde ve yurt dışında akademik dünyada adı öne çıkmış bilim insanlarından
gönüllü olarak derginin temsilciliğini üstlenenler oldu. Onlar dergimizle ilgili her
türlü iletişim ve diyalog süreçlerini yürütecekler ve ileriye doğru düşündüğümüz
kimi uluslararası akademik etkinlikleri gerçekleştirebilmemiz için bizler için
önemli dayanaklar olacaklar. Dergimizin gerek Türkiye’de gerekse dünyanın
hemen her yerinde indekslere, kütüphanelere ve araştırma merkezlerine
girebilmesi için eşgüdümlü bir çalışmanın önemli paydaşları olarak öne çıkacaklar.
Yeni eklenecek kişi ve kurumlarla dergimizin etki alanını daha da genişletme
düşüncesindeyiz.
Dergimiz uluslararası hakemli bir tarih dergisidir. Dergide yazı yazan ve
yazacak olan akademisyenlerin yazıları hakem kurullarından titizlikle geçirilmekte
ve başta ULAKBİM kuralları olmak üzere akademik kriterlere titizlikle
uyulmaktadır.
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Çok yerden dergimiz adına akademik çalışmalardan okuyucuları
bilgilendirecek muhabirlerimiz var. Bulundukları yerlerden bizlere tanıklık
ettikleri çalışmaları bildirecekler; bizim dünyadaki gözümüz kulağımız olacaklar.
Her sayımızın kendi ağırlığı olsun istiyoruz: O nedenle hiçbir şeyin
kıskançlığını yapmayacağız. Özveriyle çalışmak ve sonuca ulaşmak bizim temel
ereğimizdir. İleriye doğru özel sayılar hazırlamayı ve bunlar için de alanında
uzman kişilerin editörlükleriyle süreci götürmek çabasındayız.
Bu dergi bir kurum adına yayınlanmıyor. Sahibi yasalar gereği tek bir kişi
gibi görünse de özünde bu yayın dergiye katkı sunan, hatta okuyarak destek veren
herkesin dergisidir. Akademik dünyada adı öne çıkan bilim insanlarının, genç
araştırıcıların ve hatta doktora ve yüksek lisans öğrencilerimizin katkı, özveri ve
emekleriyle dergimiz yayına başlamış oluyor.
Ve bir öngörümüz daha var:
Tarih ve Günce Yayınları…
Evet, Tarih ve Günce dergisi, yalnız bir dergi yayıncılığıyla sınırlı kalmayı
öngörmüyor. İleriye doğru ulusal ve uluslararası ölçekli pek çok akademik
çalışmanın yürütücüsü ve önemli bir paydaşı olarak rol almayı amaçlıyor. Bilimsel
çalıştaylar, seminer, sempozyum ve paneller düzenleyerek tarih araştırmalarında
seçkin bir çizgiyi korumak amacı içindeyiz. Ve asıl önemli adım, hiç kuşkusuz Tarih
ve Günce Yayınları’nı devreye sokmak olacaktır. Tek bir temel çizgimiz var:
Bilim… Bilimin verileri ve gelir geçer yöntemleri, akademik ve etik değerleri bizi
bağlayan ölçüler olacaktır.
Bu nedenle akademik yayıncılığı önemsiyoruz. Özellikle genç araştırıcıların
doktora çalışmaları sonrasında gereksinim duydukları çalışmalarını kitap halinde
yayınlama çabası içinde olacağız.
Umarız başarırız.
İlk sayımızla sizlerle buluşmaktan Tarih ve Günce dergisinin yayın ve
yürütme kurulları adına son derece mutluyuz.
Derginin adı öne çıkmayan emekçileri var. Akademik yaşamın içinde
özveriyle yer almak için çabalayan, olağanüstü bir çabayla emeklerini ortaya koyan
genç arkadaşlarımız; yani karıncalarımız. Kimisinin adı Murat’tır, kimisinin Yıldız;
Erdal, Derya, Özlem, Nimet ya da Aytaç ya da Ali… Hiç fark etmez hiç. Onlar her
yerde ve her yeri sarmış durumdalar. Her biri bir işin ucundan tutmuş, alınlarında
ter, gözlerinde umut… Biz onları çok seviyoruz, çok…
Şunu biliyoruz; karıncalarımız olmadan hiçbir şeyin anlamı yok.
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Hiçbir şeyin kıskancı değiliz; bu nedenle mutlulukları da paylaşmak bizleri
daha da gururlandıracaktır.
Ne diyelim?
Ders zili çaldı çocuklar, başlıyoruz.
Hadi bakalım!

Prof. Dr. Kemal Arı
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