Başlarken
İzmir Akdeniz Akademisi’nin süreli yayını Meltem yayıma hazırlanıyor.
Kendine özgü bir iklimi, deniz akıntıları, rüzgârları olan; bunlardan
beslenen, kısmen bunlarla belirlenen bir coğrafya Akdeniz. İzmir de
onun en eski kentlerinden biri. Meltem Akdeniz’e ve İzmir’e bakan bir
dergi olacak. Bu coğrafyayı sosyoloji, tarih, antropoloji, siyaset bilimi,
felsefe gibi çeşitli disiplinler ve disiplinlerarası çalışmalar yoluyla
yeniden anlamaya, ona dair yeni anlatılara ulaşmaya çalışacak. Dergi,
bunların yanı sıra İzmir ve geniş Akdeniz havzası üzerine güncel siyasal,
sanatsal, kültürel alanlarda üretilen fikirleri, metinleri ve işleri küresel
bir okuyucu kitlesiyle iki dilde paylaşmayı amaçlıyor.
Bugün değişik ülkelerde kurulmuş çok sayıda Akdeniz araştırma
merkezi var. Akdeniz’in kentleri, özellikle de liman kentleri, doğası, çevresi ve benzerleriyle ilişkili konularda çok sayıda monografik çalışma
yapılıyor. Akdeniz’le ilgili bilgilerimiz geçmiş yıllara göre daha büyük
bir hızla artıyor. Fakat Akdeniz’i yeniden bir bütünlük olarak düşünen,
Akdeniz’in parçaları ile bütünü arasındaki ilişkiyi kuran yaklaşımlar,
çalışmalar eskisine göre çok daha kısıtlı. Meltem en çok bu ilişkiyi
kurmaya yönelik bir çaba olarak düşünülebilir. Dergi bu işi sadece geniş,
tarihsel coğrafya perspektifiyle değil, aynı zamanda Akdeniz’in küçük
parçalarına, gündelik dinamiklerine ya da uzak bir köşesine bakarak
üstlenmeyi deneyecektir.
Akdeniz, tarihsel açıdan, sadece havzasında yaşayan halklar için değil, artbölgesi için de bir suyolu işlevi görür. Akdeniz’in geçmişi, denizin
üzerinde, kıyısında ve tepelerin ardında yol alan ve birbirine karışan
toplulukların ve malların hareketine ve etkileşimine bakarak yazılsa da,
belki de birinci elden dildeki geçişler üzerinden anlaşılabilir. Sözcükler,
Akdeniz’in iletken ortamında toplumları birbirine bağlar. Bu durum, ticaretin akışından öte halkların yediğine, içtiğine, bitkiye, balığa, denize,
rüzgâra, coğrafyaya ve diğer her şeye damgasını vurur.
Akdeniz havzasını günümüzde tanımlamak ve anlamak üzere yola
çıkan incelemelerin bir bölümü doğal olarak bu coğrafyanın uzun
geçmişinin ağırlığı altında kalıyor. Bu “Eski Dünya”nın imparatorluklar,
savaşlar, haçlı seferleri, fetihler, sınırlar, ırklar ve milletler açısından
yazılan tarihi günümüzü anlamaya pek yardımcı olmuyor. Böyle bir
tarih yazımı çoğu kez gündelik politikaların malzemesi haline gelirken,
kültürlerin ve fikirlerin akışkanlığını ve geçişliliğini görünmez kılıyor.
Öte yandan, milliyetçiliklerin ötesindeki (ve öncesindeki) bir Akdeniz
anlatısı ise ortak kültürlerin ve bir arada yaşamanın uzak ütopyası
olarak nostaljik bir öykünmenin nesnesine dönüşebiliyor. Meltem, bu
akışkanlığı ve geçişliliği, böylesi bir öykünmeye teslim olmadan ortaya
çıkarmak istiyor. Yanı sıra bugünün Akdeniz’i büyük çalkantılara sahne.
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Doğusu ve güneyi devrimler, karşı devrimler, savaşlar, iç savaşlar ve
bunların yol açtığı kitlesel göçlerle anılıyor. Meltem Akdeniz’i dönüştürmekte olan bu dinamikleri de ele almak istiyor.
Meltem’in varlık nedeni yanıtlarını aradığımız bir dizi soruya
dayanıyor: Akdeniz bir fikir olarak nedir? Akdeniz havzasını tarihten
günümüze uzanarak nasıl tanımlarız? Akdeniz’i çoğulluğu ve farklılığı
içeren bir bütün olarak düşünmek mümkün mü? Bugün ortak bir Akdeniz kültüründen ya da siyasetinden, sosyolojisinden söz edebilir miyiz?
Geçmişteki ortak Akdeniz bugün nerede? Akdeniz bugünün dünyasında nereye oturuyor? Akdeniz’in sosyolojik, siyasal, ekonomik, kültürel
dinamikleri dün nasıldı, bugün nasıl? Yerel dinamikleri ve hikâyeleri
neler? Bunlar bize Akdeniz hakkında neler söylüyor? Peki ya Akdeniz’in
kentleri? Bu kentler ortak özellikler sergiler mi? Örneğin doğu-batı ve
kuzey-güney eksenlerinde, ne şekilde ayrışırlar; birbirleriyle nasıl ortaklaşırlar? İzmir Akdeniz içinde nasıl konumlanıyor, nereye oturuyor?
İzmir’in sosyolojik, siyasal, ekonomik, kültürel dinamikleri dün nasıldı,
bugün nasıl? İzmir’in bakış açısından, İzmir’in kendine özgü hikâyeleri
üzerinden Akdeniz’e dair ne söylenebilir?
Bunların ve yazarlarımızla birlikte soracağımız yeni soruların
cevaplarını aramak üzere, yepyeni bir Akdeniz yolculuğu hayaliyle yola
çıkıyoruz.
İzmir Akdeniz Akademisi
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In Lieu of an Introduction
Meltem: Journal of the Izmir Mediterranean Academy is getting ready
for publication. The Mediterranean is a geography that has a distinctive
climate, undercurrents, and winds. The Mediterranean world thrives on
them and is partially determined by their impact. Izmir is one of its
oldest cities. Meltem is a journal dedicated to the Mediterranean and
Izmir in particular. The journal will attempt to understand anew this
geography through various disciplines such as history, anthropology,
political science, philosophy, and interdisciplinary studies, and to reach
new narratives concerning the Mediterranean. In addition to these, the
journal aims to share in Turkish and English, the ideas, texts, and works
on Izmir and the broad Mediterranean basin produced in contemporary
political, artistic, cultural fields with a global readership.
Today, there are quite a number of Mediterranean research centers
established in different countries. The growing number of monographic
studies about its cities, particularly regarding the port cities, nature, and
the environment of the Mediterranean region that are being conducted
are expanding our knowledge of the Mediterranean – even more so than
they did in previous years. However, approaches and studies considering
the Mediterranean in its entirety, which relate the relationship between
the parts and the whole of the Mediterranean world are quite limited
compared to the past. Meltem is an effort to address this shortcoming.
The journal will attempt to undertake this task not only with a perspective
of broad historical geography, but at the same time by looking into the
fragments and everyday dynamics or by delving into distant corners of
the Mediterranean.
Historically, the Mediterranean acts as a conduit for its extended
basin beyond the peoples that share its shores. Although written
with respect to movements and interactions of the communities and
commodities traveling and intertwining on the sea, on the shores, and
behind the hills, this past may probably be best understood through
linguistic pathways. Words connect societies in the conductive space of
the Mediterranean. Beyond smooth flows of commerce, language leaves
its mark on what the peoples eat and drink, and on the plants, the fish,
the sea, the wind, the geography and everything else.
Part of the research to define and understand the Mediterranean
basin at the present time naturally falls under the weight of the region’s
long history. The history of this “Old World” written in terms of the
empires, wars, crusades, conquests, borders, races and nations frequently
fails to help us understand our modern day. Such historiography often
renders invisible the fluidity and transitivity of cultures and ideas while
serving the discourses of fleeting politics. The Mediterranean beyond
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(and before) nations and nationalism, on the other hand, is always
at risk of becoming a nostalgic mimesis of a distant utopia of shared
cultures and coexistence. Meltem wishes to reveal this fluidity and
transitivity without yielding to such a mimesis. Furthermore, today’s
Mediterranean is again the stage for a great turmoil. The east and the
south of the Mediterranean are on the world agenda with revolutions,
counter-revolutions, wars, civil wars, and mass migrations they have
caused. Meltem intends to discuss these contemporary dynamics that
are transforming the Mediterranean.
Meltem’s raison d’être bears a series of questions that we seek answers
to. What is the Mediterranean as an idea? How can we define the
Mediterranean in a historical perspective? Is it possible to think of the
Mediterranean as a whole that embraces plurality and diversity? Can we
speak of a shared Mediterranean culture or politics and sociology today?
Where do we see the Mediterranean of the past in our day? Where does
the Mediterranean fall into in today’s globalized world? What were the
sociological, political, economic, and cultural dynamics that shaped the
Mediterranean in the past? How did they change over time? What are
its local dynamics and stories? What do they tell us about the Mediterranean today? And what about the cities of the Mediterranean? Do they
exhibit common characteristics? For instance, how do they differ along
east-west and north-south axes? How do they become partners? Where
does Izmir stand within the Mediterranean world? How does it position
itself? What were the sociological, political, economic, and cultural
dynamics underpinning Izmir historically? How did they change in
time? What can be told regarding the Mediterranean from Izmir’s point
of vantage, from the perspective of its distinctive stories?
We set sail with a dream of a new Mediterranean voyage in order to
search for answers to these questions, and to the new questions that we
hope to ask together with our authors.
Izmir Mediterranean Academy
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