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SUNUŞ 

Y akanüvislikten, hamasiyat bir yana, 
siyasal tarihe geçiş ile ehl-i külüp-

liikten bibiliyografyacılığa geçişin bire
bir paralelliklerde gitmediğini sanmak, bi
lim adamına ayrı don biçmek gibi, kitap
severi de kollayıcı bir iyimserlik içerir el
bette. İyimserliğin geleceğe yöneltilmesi 
gerektiğine göre, siyasal tarihi toplumsal 
tarihe dönüştürme uğraşı sürerken, son 
bir yıldır artış gösteren kitabiyat dergile
rine de daha ince eleyerek yaklaşmalı. 
Daha iyisi, kendinden menkul iyi niyeti 
başkalarına yansıtmak yerine, bu ikisini 
kesiştirme gayretini göstermeli. Bu gay
reti, insan bilimleri kapsamıyla, Kebikeç 
çatısı altında göstermek istedik. 

İnsan bilimleri için kaynak araştır
maları yapmak, çalışmalara katkıda bu
lunmak üzere, malzemeyi tanıtmak, bibli
yografyalar hazırlamak ve bu alanlardaki 
çalışmalara yardımcı olarak eleştiri ge
tirmek amacıyla yola çıkınca, Kebikeç te
melliğini veya çalılığını her sayısıyla ser
gilemek zorunda kalacak. Böyle bir giriş
ten sonra, kitap sevgisinin vurgulanması 
ve "kebikeç'in anlamının açıklanması üs-
tad Hilmi Yavuz'a düştü. Elbette kitap 
sevgisinin türleri var ve herkes Yavuz'un 
tanımı içine girmeyebilir. Ancak 'kitap'la 
'bi's-seyf kazanımlar arasındaki ilişki ta
rihimizde pek değişmiyor. 

Her sayıda bir konuyu bilime nesne 
oluş screncamı ve bu pehlivanlığın özne
leri, onların kendi değerlendirmeleri veya 
onlar üstüne değerlendirmeler, bu konu
daki ana ürünler ve başlıklar ve muhak
kak bibliyografyasıyla ele almayı hedef
leyen özel dosyalar bu işlevin en kapsam
lı ve zorlu aracı olarak ortaya çıkıyor, tik 
sayımızın dosyası üretim tarzı tartışma
ları; bu konunun, tarih eğitim kurumları
mızda 'milli tarih' alanına sıkıştırılırken, 

Türkiye'nin dünyadaki yeri ve özgünlüğü 
tartışmaları ile tarih anlayışlarının irde
lenmesi açısından da en kapsamlı konu
lardan birini oluşturduğunu düşünüyo
ruz. 

Üretim tarzı tartışmalarında söyleye
ceklerini dergimizin İlk sayısına yetişti-
remeyen ve bunca önem verdiğimiz dos
yada bizi bibliyografyası da bırakan Ha
lil Berklay'ın, minderden kaçmayacağı
nı ve ikinci sayımızda, tarihe sığmayan 
bu eksikliği, konu üstüne herkese parmak 
ısırtan yeni yaklaşımlarla gidereceğini 
umuyoruz. Gelecek sayılarımız için ba
sın tarihi, post modernizm ve islam, îs-
lamda heterodoksi, Türk felsefesi gibi 
dosya hazırlıklarımızı da sürdürüyoruz... 

Bu sayıda 'ardından' bölümünde andı
ğımız Halil Erdoğan Cengiz'in tadı da
mağımızda kalan "Geçmiş Zaman Olur 
ki..." başlıklı yazıları önümüzdeki sayı
larda (bir kaç sayı daha) devam edecek... 
'Şehrengiz' bölümümüzün bu sayıdaki ör
neği adı yadigar kalan Taşhan üstüne. 
Evrak-ı Metruke köşesinde ise ardında 
anglofil tanıklıklar bile bırakamayan İn
giliz Muhibleri Cemiyeti ile ilgili belge
ler sunuluyor. Bibliyografya çalışmaları 
kadar taşra ve kent tarihçiliğine de katkı
da bulunacağına inandığımız Kütüpha
nelere Hücum' gibi başka sürekli köşele
rin de hazırlığı içindeyiz. 

Bir yıldır, tasan aşamasından itiba
ren, çal istilalarımızda bizi yüreklendiren 
ve destek olan, folum uzdaki taşa itibar 
eden tüm dostlara teşekkürlerimizi suna
rız. İlk sayının harcının atılabilmesi 
için katkılarını esirgemeyen değerli ya
zarlarımıza da ayrıca şükranlarımızı su
nabilmenin zevkine eriyoruz. Kebikeç'in 
ermesinden sizlerin de haz alacağı umu
duyla, saygılarımızla... 
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