Başlarken
İzm"r Akden"z Akadem"s"’n"n sürel" yayını Meltem yayıma hazırlanıyor.
Kend"ne özgü b"r "kl"m", den"z akıntıları, rüzgârları olan; bunlardan
beslenen, kısmen bunlarla bel"rlenen b"r coğrafya Akden"z. İzm"r de
onun en esk" kentler"nden b"r". Meltem Akden"z’e ve İzm"r’e bakan b"r
derg" olacak. Bu coğrafyayı sosyoloj", tar"h, antropoloj", s"yaset b"l"m",
felsefe g"b" çeş"tl" d"s"pl"nler ve d"s"pl"nlerarası çalışmalar yoluyla
yen"den anlamaya, ona da"r yen" anlatılara ulaşmaya çalışacak. Derg",
bunların yanı sıra İzm"r ve gen"ş Akden"z havzası üzer"ne güncel s"yasal,
sanatsal, kültürel alanlarda üret"len f"k"rler", met"nler" ve "şler" küresel
b"r okuyucu k"tles"yle "k" d"lde paylaşmayı amaçlıyor.
Bugün değ"ş"k ülkelerde kurulmuş çok sayıda Akden"z araştırma
merkez" var. Akden"z’"n kentler", özell"kle de l"man kentler", doğası, çevres" ve benzerler"yle "l"şk"l" konularda çok sayıda monograf"k çalışma
yapılıyor. Akden"z’le "lg"l" b"lg"ler"m"z geçm"ş yıllara göre daha büyük
b"r hızla artıyor. Fakat Akden"z’" yen"den b"r bütünlük olarak düşünen,
Akden"z’"n parçaları "le bütünü arasındak" "l"şk"y" kuran yaklaşımlar,
çalışmalar esk"s"ne göre çok daha kısıtlı. Meltem en çok bu "l"şk"y"
kurmaya yönel"k b"r çaba olarak düşünüleb"l"r. Derg" bu "ş" sadece gen"ş,
tar"hsel coğrafya perspekt"f"yle değ"l, aynı zamanda Akden"z’"n küçük
parçalarına, gündel"k d"nam"kler"ne ya da uzak b"r köşes"ne bakarak
üstlenmey" deneyecekt"r.
Akden"z, tar"hsel açıdan, sadece havzasında yaşayan halklar "ç"n değ"l, artbölges" "ç"n de b"r suyolu "şlev" görür. Akden"z’"n geçm"ş", den"z"n
üzer"nde, kıyısında ve tepeler"n ardında yol alan ve b"rb"r"ne karışan
toplulukların ve malların hareket"ne ve etk"leş"m"ne bakarak yazılsa da,
belk" de b"r"nc" elden d"ldek" geç"şler üzer"nden anlaşılab"l"r. Sözcükler,
Akden"z’"n "letken ortamında toplumları b"rb"r"ne bağlar. Bu durum, t"caret"n akışından öte halkların yed"ğ"ne, "çt"ğ"ne, b"tk"ye, balığa, den"ze,
rüzgâra, coğrafyaya ve d"ğer her şeye damgasını vurur.
Akden"z havzasını günümüzde tanımlamak ve anlamak üzere yola
çıkan "ncelemeler"n b"r bölümü doğal olarak bu coğrafyanın uzun
geçm"ş"n"n ağırlığı altında kalıyor. Bu “Esk" Dünya”nın "mparatorluklar,
savaşlar, haçlı seferler", fet"hler, sınırlar, ırklar ve m"lletler açısından
yazılan tar"h" günümüzü anlamaya pek yardımcı olmuyor. Böyle b"r
tar"h yazımı çoğu kez gündel"k pol"t"kaların malzemes" hal"ne gel"rken,
kültürler"n ve f"k"rler"n akışkanlığını ve geç"şl"l"ğ"n" görünmez kılıyor.
Öte yandan, m"ll"yetç"l"kler"n ötes"ndek" (ve önces"ndek") b"r Akden"z
anlatısı "se ortak kültürler"n ve b"r arada yaşamanın uzak ütopyası
olarak nostalj"k b"r öykünmen"n nesnes"ne dönüşeb"l"yor. Meltem, bu
akışkanlığı ve geç"şl"l"ğ", böyles" b"r öykünmeye tesl"m olmadan ortaya
çıkarmak "st"yor. Yanı sıra bugünün Akden"z’" büyük çalkantılara sahne.
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Doğusu ve güney" devr"mler, karşı devr"mler, savaşlar, "ç savaşlar ve
bunların yol açtığı k"tlesel göçlerle anılıyor. Meltem Akden"z’" dönüştürmekte olan bu d"nam"kler" de ele almak "st"yor.
Meltem’"n varlık neden" yanıtlarını aradığımız b"r d"z" soruya
dayanıyor: Akden"z b"r f"k"r olarak ned"r? Akden"z havzasını tar"hten
günümüze uzanarak nasıl tanımlarız? Akden"z’" çoğulluğu ve farklılığı
"çeren b"r bütün olarak düşünmek mümkün mü? Bugün ortak b"r Akden"z kültüründen ya da s"yaset"nden, sosyoloj"s"nden söz edeb"l"r m"y"z?
Geçm"ştek" ortak Akden"z bugün nerede? Akden"z bugünün dünyasında nereye oturuyor? Akden"z’"n sosyoloj"k, s"yasal, ekonom"k, kültürel
d"nam"kler" dün nasıldı, bugün nasıl? Yerel d"nam"kler" ve h"kâyeler"
neler? Bunlar b"ze Akden"z hakkında neler söylüyor? Pek" ya Akden"z’"n
kentler"? Bu kentler ortak özell"kler serg"ler m"? Örneğ"n doğu-batı ve
kuzey-güney eksenler"nde, ne şek"lde ayrışırlar; b"rb"rler"yle nasıl ortaklaşırlar? İzm"r Akden"z "ç"nde nasıl konumlanıyor, nereye oturuyor?
İzm"r’"n sosyoloj"k, s"yasal, ekonom"k, kültürel d"nam"kler" dün nasıldı,
bugün nasıl? İzm"r’"n bakış açısından, İzm"r’"n kend"ne özgü h"kâyeler"
üzer"nden Akden"z’e da"r ne söyleneb"l"r?
Bunların ve yazarlarımızla b"rl"kte soracağımız yen" soruların
cevaplarını aramak üzere, yepyen" b"r Akden"z yolculuğu hayal"yle yola
çıkıyoruz.
İzmir Akdeniz Akademisi
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