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Tarih Okulu 2008 Sonbaharı’nda ilk sayısını yayınladığı zaman, hem 

dergi kurucularının, hem de hitap ettiği kitlenin temel bir kaygısı vardı: Acaba 
Tarih Okulu da ilk sayısından sonra bir daha çıkmayan sayısız derginin izinden 
yürüyerek dergiler mezarlığına mı gömülecek, yoksa belli bir istikrarı 
yakalayabilecek miydi?   

 Elinizde tuttuğunuz, Tarih Okulu’nun V. sayısı. Bunun anlamı şudur: 
Tarih Okulu dergisi, yukarıda dile getirilen kaygıyı bertaraf etmiş, kurucularının 
hem maddî hem de manevî anlamda birçok fedakârlıklar göstererek kurmaya 
çalıştıkları istikrar durumu, arzulanan biçimiyle gerçekleşmiştir. Umulan ve 
yapılmaya çalışılacak olan, ilk yılını başarılı bir şekilde dolduran derginin, 
“yıllarca” yayın hayatına devam edebilmesi, ismiyle müsemma olan multi-
disipliner bir tarih okulu olmasıdır. Bu bağlamda derginin temel hedefi, statik 
bir paradigma içinden konuşmak değil, nedenselliğin ve nesnelliğin kuşkulu bir 
varoluşa savrulduğu postmodern dönemin ürettiği tarih paradigmasının tartışma 
odağı haline gelmektir. Bu doğrultuda, tarihe içkin olduğu halde unutulmuş 
veya göz ardı edilmiş olan varlık alanlarının total tarihsel anlatıya dâhil edilmesi 
amacına kanca takılmak istenmektedir.  

 Tarih Okulu’nun V. sayısı, kısa süre önce emekli olan Prof. Dr. İsmail 
Aka’ya “armağan” edildi. Uzun yıllar Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih 
Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışan İsmail Aka’nın meslekî hayatının son 
dönemlerinde öğrencisi olan “dergi ekibi,” bu faaliyetin bir tür saygı ve sevgi 
gösterisi olduğunu düşündükleri için böyle bir adım atmak istemişlerdir. Bu 
mutlu olay, aynı zamanda derginin birinci yıldönümü hediyesi olarak da 
düşünülmüş, bu vesile ile dergiye yazı veren önemli tarihçilerin katkısı ile de 
benzersiz bir sayı çıkarılmıştır. Dolayısıyla bu sayı, Tarih Okulu için çifte 
anlama sahiptir: Birinci yılın kutlanması ve ikinci yıla benzersiz bir 
motivasyonla başlama. 

 “Prof. Dr. İsmail Aka İçin” başlığı verilen Tarih Okulu’nun V. 
sayısında, klasik anlamdaki “armağan yöntemi”nin dışına çıkıldığını okuyucu 
fark edecektir. Bunun nedeni “farklılık yaratmak adına farklı olmaya çalışmak” 
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değil, armağanın ithaf edildiği kişinin “olabildiğince çok yönden” 
anlaşılabilmesi için “yeni yollar” denemektir. Umulur ki yararlı olsun.  

 Son olarak belirtilmelidir ki; bu sayı kolektif bir emeğin ürünüdür. 
Oldukça sancılı bir sürecin ardından nihayet tamamlanabilmiş, birçok kişi bu 
sayıya çok yönlü katkı sağlamıştır. Bu bağlamda, örneğin, gerek yazarlara 
ulaşma konusunda yardımcı olarak, gerek bir kısım yazıların değerlendirilmesi 
aşamasında aktif rol alarak “dergi ekibinden” desteğini esirgemeyen Prof. Dr. 
Mehmet Ersan’ın ismini anmadan geçmek mümkün değildir. Ayrıca Prof. Dr. 
Cüneyt Kanat, Doç. Dr. Altan Çetin, Yard. Doç. Dr. Nihat Yazılıtaş, Dr. Musa 
Şamil Yüksel ve Arş. Gör. Ömer Alanka da derginin hazırlanmasına çeşitli 
açılardan destek sağlamışlardır. Tarih Okulu dergisi, burada ismi anılan ya da 
anılmayan bütün katkı sağlayıcılara minnettardır.  
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