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EDİTÖRDEN
Merhabalar,
Tarih ve Günce’nin 6. sayısı ile yeniden karşınızdayız… Uluslararası
hakemli bir tarih dergisi olarak yayınlanan dergimiz, bilimsel tarih
çalışmalarına katkı sunmaya, yeni araştırmacıları bilim dünyasına
kazandırmaya ve desteklemeye devam ediyor. Bilimsel süreli yayıncılığın hızla
geliştiği günümüz dünyasında Tarih ve Günce ekibi olarak bu alanda yeni bir
soluk olmak ve yalnız Türkiye’ye değil dünyaya da sesimizi duyurabilmek
misyonuyla yola çıkmıştık… Geldiğimiz noktada bunu başarmak için büyük yol
kat ettiğimizi görüyoruz… Nitekim dergimiz artık çeşitli indeksler tarafından
taranmaya başlandı. Heyecanımızı daha da katlayan bu başarı için, bizi her
konuda yüreklendiren sayın hocam Prof. Dr. Kemal Arı’ya ve çalışmaları
titizlikle yürüten Murat Kaya ve Özgür Yıldırım’a teşekkürü özellikle borç
biliyorum. Bu başarı dergi ekibimizi çok mutlu ettiği gibi daha da
cesaretlendiriyor. Tarih ve Günce’nin bundan sonraki hedefi ilkeli, bilimsel ve
akademik çalışmalarını daha da ileriye taşıyarak yer alacağı indeks sayısını
arttırmak olacaktır.
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Elinizdeki sayı birçok farklı araştırmacının çeşitli konuları gündeme
getirdiği makalelerden oluşuyor. Bilimsel nitelikli bu makalelerin çift-kör
hakem sistemi ile titiz bir süreçten geçtikten sonra yayımlandığının bilinmesini
isteriz. Yeni sayımızın içeriğine kısaca göz atacak olursak:
Tarih ve Günce’nin bu sayısı on iki makale, bir çeviri ve bir kitap
tanıtımından oluşuyor. İki makale günümüzde de oldukça tartışmalı olan
Atatürk’ün din konusundaki düşüncelerine ve dönemin dini uygulamalarına
odaklanıyor. Prof. Dr. Kemal Arı “Islamıc World, The Rennaıssance and
Ataturk” ve Doç. Dr. Nurhan Aydın-Elif Ergün “Atatürk’ün Din Politikası ve
Günümüze Yansımaları” adlı çalışmaları konuyu yeni bir değerlendirmeye tabi
tutmayı amaçlıyor. Atatürk ile ilgili bir başka makalemiz onun ölümünün
dünyadaki yankılarına dair… Atatürk’ün ölümünün Almanya’daki yankıları
kendisi de Almanya’da yaşayan Necla Püren’in “Atatürk’ün Ölümü ve Alman
Basınındaki Yansımaları” başlığıyla ele alınıyor.
Doç. Dr. Yenal Ünal “Paris Barış Konferansının Türk Aydını Üzerinde
Yarattığı Tepkiler Üzerine Genel Bir İnceleme” ile yüzyılın paylaşım planlarının
masaya yatırıldığı Paris Barış Konferansı’nın Türk aydını özelindeki algısına
eğiliyor.
Günümüz akademik dünyada göç, kadın ve gayrimüslimler popüler
konular arasında yer almakta. Türkiye’deki Yahudi’lerle ilgili araştırmaları ile
bilinen Dr. Siren Bora konuya dair yeni katkılarını “Milas Arkeoloji Müzesinde
Yer Alan İbranice Yazıtlara İlişkin Kısa Bir Değerlendirme” ile bizlere sunuyor.
Doç. Dr. Fahriye Emgili “Yugoslavya Krallığı Döneminde Boşnak Göçleri (19191929)” makalesi ile bizi geçen yüzyılın bir on yıllık dilimine götürerek Boşnak
göçlerine odaklarken; kadın araştırmaları ve gayrimüslimler ile ilgili bir
çalışmayı da Duygu Koç “II. Meşrutiyet’ten İşgale: Osmanlı Kadın Dergilerinde
Gayrimüslimlerin İzini Sürmek” başlığıyla gündeme getiriyor.
Yine I. Dünya Savaşı’ndan itibaren kullanılan ve çok geniş çaplı yıkıcı
etkisi dolayısıyla büyük tehlike arz eden hava saldırılarına karşı Türkiye’de
yaşanan gelişmeleri Öğr. Gör. Gurbet Gökgöz “Türkiye’de Hava Saldırılarına
Karşı Pasif Korunma Tedbirleri (1923-1960)” adlı çalışmasında görüyoruz.
Dergimizin diğer önemli başlıkları ise şöyle: Akın Aktaş “Sosyal
Yardımlar Bağlamında “Nene Hatun-Kara Fatma”, Uzm. Ali Özçelik “Batı
Anadolu Menşeli Bir Akdeniz Geleneği: Deniz Eşkıyalığı Ve Devlet Güdümlü
Korsanlık” ve Murat Kaya “Cumhuriyetin İlk Yıllarında İzmir Basınında Bir
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Mizah Örneği: Yeni Gün Gazetesi Karikatürleri”. Son olarak belirtilmesi gereken
önemli yazılardan biri İbrahim Hamaloğlu’nun Gustavus Richard Brown
Horner’ın 1839 yılında yayınlanan Medical and Topographical Observations
Upon the Mediterranean; and Upon Portugal, Spain, and Other Countries, adlı
kitabından yaptığı çeviri. “İzmir ve Yakın Çevresi” başlığıyla yayımladığımız
bu çeviri İzmir’in 1800’lü yıllarına yeni bir takım veriler ekleyerek yakın tarihine
ışık tutuyor. Diğeri ise Eren Balevi’nin “İzzet Öztoprak, Atatürk Orman
Çiftliği’nin Tarihi” adlı kitap tanıtımı ve Pınar Sözer’in yaptığı “Kültürel Mirasın
Korunmasında Türkiye’nin Bilinçli Adımı Tarkem Modeli” başlıklı röportaj.
Tarih ve Günce’nin 6. sayısı artık sevgili okuyucularıyla buluşmaya
hazır… Dergimizin bu sayısına bilimsel çalışmalarıyla katkı sunan değerli
araştırmacılara, bu çalışmaların her aşamasını titizlikle değerlendiren hakem
kuruluna ve yayın sürecinde katkı sunan tüm dergi ekibine teşekkür
ediyorum… Tekrar görüşmek umuduyla…
Dr. Derya GENÇ ACAR
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