Sunuş
El!n!zdek! k!tap aslında göründüğünden daha fazlası. Aynı zamanda
b!r derg!n!n deneme sayısı. Meltem: İzm"r Akden"z Akadem"s" K"tabı’nı
hazırlama amacımız, İzm!r Akden!z Akadem!s!’n!n gel!ş!m!nde öneml!
b!r adım olan Meltem: İzm"r Akden"z Akadem"s" Derg"s"’n!n b!r model!n!
oluşturmak. Meltem yılda !k! sayı yayımlanacak. Türkçe ve İng!l!zce yazı
ve makalelere açık, hakeml! b!r derg! olacak.
Meltem: İzm"r Akden"z Akadem"s" Derg"s"’n! yayın dünyasına ve akadem!k topluma tanıtmayı amaçlayan k!tabımız, Meltem’!n gözett!ğ! temel meseleler! ele alan “Başlarken” metn!yle açılıyor. Bu met!n, Meltem
adı, derg!n!n temel dört bölümü ve Meltem’! benzer! yayınlardan farklılaştırdığını düşündüğümüz özell!kler, yayın kurulunda uzun süre tartışılarak ortaya çıktı.
“Teor!” bölümünde, 2016 yılında aramızdan ayrılan Hal!l İnalcık’la
b!rl!kte İzm!r Akden!z Akadem!s!’n!n kurucu başkanlığını yapan, Akadem!’n!n b!l!m kurulu üyes! İlhan Tekel!’n!n makales!ne yer ver!yoruz. İzm!r
Akden!z Akadem!s!’n!n 2014 yılında gerçekleşt!rd!ğ! “Uluslararası Akden!z
Tar!h!, Kültürü ve S!yaset! Sempozyumu”nda sunulmuş olan b!ld!r! metn!n! Türkçe ve İng!l!zce sempozyum b!ld!r!ler! k!taplarında yayımlamış olsak
da Meltem !ç!n referans n!tel!ğ! taşıdığı !ç!n kısaltarak aktarmanın doğru
olacağını düşündük. Tekel!, Akadem!’n!n toplumda karşılık bulup yaşadığını, “köklenmes!” !ç!n akadem!k b!r sürel! yayına !ht!yaç duyduğunu söylem!şt!. Meltem’!n İzm!r Akden!z Akadem!s!’n!n kurumsallaşması ve köklenmes!ne sunacağı katkıyı zaman !ç!nde daha !y! değerlend!receğ!z.
“Araştırma” Meltem’!n hakeml! !k!nc! bölümü. Bu bölüm, İzm!r ve Akden!z bağlamında b!lg! üreten çalışmalara ayrıldı. İlk !k! makale, Akadem!’n!n Haz!ran 2016’da gerçekleşt!rd!ğ! “Uluslararası Börklüce Mustafa
Sempozyumu”nda sunulan Yur! Stayanov !le Homa Lessan Pezechk! ve
M!chel Bal!vet’n!n b!ld!r!ler!n!n gözden geç!r!lm!ş b!ç!mler!. “Uluslararası
Börklüce Mustafa Sempozyumu” bu alanda düzenlenen !lk sempozyumdu. Gen!ş b!r kes!m!n yoğun !lg!s!yle karşılaştı. Sempozyum b!ld!r!ler!
k!tabını Türkçe olarak yayıma hazırlanmakla b!rl!kte, İng!l!zce ve Fransızca sunulan b!ld!r!ler arasından özell!kle paylaşılmasında yarar gördüğümüz bu met!nler! seçerek Meltem’e taşıdık. “Araştırma” bölümünde
ayrıca Şebnem Gökçen Dündar’ın kültür ekonom!s! açısından İzm!r’!n
Akden!z’dek! yer!n! değerlend!rd!ğ! makales! !le Alp Yücel Kaya ve D!lek
Akyalçın Kaya’nın kaleme aldığı “Doğu Akden!z’de ‘İk! Şehr!n H!kâyes!’:
Selan!k ve İzm!r” başlıklı görüş belges!ne yer ver!yoruz. Akadem!’n!n
Ek!m 2016’da gerçekleşt!rd!ğ! uluslararası “Akden!z Kent Portreler!: Selan!k ve İzm!r” atölyes! önces!nde hazırlanan bu belge, atölyen!n ardından
hazırlanan ortak raporla tamamlanıyor. Bu metn!n önümüzdek! yıllarda
boyutlandırarak sürdürmey! tasarladığımız “Akden!z Kent Portreler!” çalışmalarının altyapısını oluşturmasını umut ed!yoruz.
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“Güncel” bölümü !le Akden!z ve İzm!r’e !l!şk!n akadem!k yazı yazma b!ç!m! dışında farklı b!r d!lle paylaşımda bulunmak !steyenler !ç!n
b!r alan açıyoruz. Meltem’!n oluşumuna sürekl! destek veren, yazısı ve
fotoğraflarıyla ayrıca bu k!taba da katkı sunan yayın kurulu üyem!z
Güven İnc!rl!oğlu’nun çalışması bu farklı d!l arayışının !fades!. Yayın
kurulu üyeler!m!zden Oruç Aruoba’nın ben!msed!ğ!m!z adla !lg!l! notları, Türkçedek! “Meltem” !le Yunancadak! “Meltem"” !l!şk!s!n! gündeme
get!r!yor. “Güncel”de yanı sıra Temmuz 2016’da Berl!n’de düzenlenm!ş,
ana teması mültec!ler olan “A! Sınıfı Serg!s!”n! değerlend!ren Ek!n Tutan’ın yazısını bulacaksınız. Ayrıca b!r arada düşünülmes!n! arzu ett!ğ!m!z Raşel Meser!’n!n İzm!r’de Yahud! yerleş!mler! konusunda m!mar
M!ne Tanaç Zeren ve özgül olarak kortejolar hakkında fotoğrafçı B!rol
Üzmez’le yaptığı söyleş!lere; esk! b!r İzm!rl!’n!n, Salomon Benezra’nın
h!kâyes!ne ve Çağrı Gürbüz’ün İzm!r’de ayakta kalmış b!r kortejonun on
yıllık b!r zaman d!l!m!ndek! değ!ş!m!n! belgeleyen fotoğraflarına yer ver!yoruz. İzm!r Akden!z Akadem!s! etk!nl!kler!n! değerlend!ren Alp Yücel Kaya, Yur! Stoyanov, Güzel Yücel G!er ve Tansu Gülaydın’ın kaleme
aldığı yazılar ve dünyanın farklı yerler!ndek! Akden!z merkezler!nden
aktardığımız gündemler y!ne “Güncel” başlığı altında okunab!l!r.
“Alesta” Meltem’!n olmazsa olmazı. Yen! yayımlanan k!taplar, kabul
ed!len tezler ya da üzer!nden zaman geçm!ş de olsa öneml! gördüğümüz
yayınlara !l!şk!n değerlend!rme ve tanıtım yazıları bu bölümde yer alacak. İzm!r ve Akden!z’e !l!şk!n güncel l!teratürü tak!p etmek !steyenler!n mutlaka göz atması gereken b!r bölüm “Alesta”. Ayval"’y! Ç!ğdem
Öztürk’ten, Kültürpark tems!ller! üzer!ne b!r yüksek tez!n! Melek Göregenl!’den, !k! farklı İzm!r Akden!z Akadem!s! yayınını da Nükhet Adıyeke ve Erkan Serçe’n!n kalem!nden okuyab!l!rs!n!z.
Meltem uzun b!r hazırlık sürec!n!n ürünü. İzm!r Akden!z Akadem!s!’n!n Pla+form, İKPG Yıllık ve Yen"den Akden"z’le b!rl!kte dördüncü sürel!
yayını olacak. İlhan Tekel!’ye İzm!r Akden!z Akadem!s!’n!n kuruluşundan Meltem’e uzanan süreçtek! tüm katkılarından ötürü müteşekk!r!z.
Meltem’!n yayın kurulu üyeler!ne, özell!kle de Meltem: İzm"r Akden"z Akadem"s" K"tabı’na doğrudan katkı veren Şebnem Gökçen Dündar, Güven
İnc!rl!oğlu, Oruç Aruoba ve Melek Göregenl!’ye çok teşekkür eder!z.
İzm!r Akden!z Akadem!s! üretken b!r yapı olmasaydı, Meltem’!n !çer!ğ!
de bu kadar zeng!n olmazdı. İzm!r Akden!z Akadem!s!’n!n !şley!ş!ne katkı sağlayan koord!natörler, b!l!m kurulu ve danışma kurulu üyeler!ne bu
yen! yapıyı canlı tuttukları !ç!n teşekkür borçluyuz. Bu süreçte, Meltem’le
!lg!l! alınan kararlar ve yapılan !şlere öneml! katkılar sunan İzm!r Akden!z
Akadem!s! çalışanlarından Ekrem Tükenmez’e, Akadem!’n!n Tar!h b!r!m!
koord!natörü Alp Yücel Kaya’ya, destekler! !ç!n Akadem! çalışanları !le Eft!m!ous Maheras’a, derg!n!n yayımlanma sürec!nde İzm!r Akden!z Akadem!s!’nden desteğ!n! es!rgemeyen İzm!r Büyükşeh!r Beled!yes! Genel
Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan’a ve İzm!r Büyükşeh!r Beled!yes! Kültür
Sanat Da!re Başkanı Funda Erkal Öztürk’e teşekkürü borç b!l!r!z.
İy! okumalar.
Ayşegül Sabuktay, Özgür Gökmen, Zeynep Gönen
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