Sunufl
Gündemde cinayetler, seçimler – anayasa de¤ifliklikleri, etnik bölünmeler – ve susuz bir yaz var. Herkesçe kabul edilen bilgiler olarak, her y›l kaç bitki ve hayvan türünün yok oldu¤u, kaç milyon insan›n açl›k ve göçmenlikle karfl› karfl›ya kald›¤›, yüz y›l
içinde kaç ‘dil’in yok olaca¤›, Afrika k›tas›n›n Avrupa’ya kaç milim yanaflt›¤›, merakl›klar›nca rakama dökülebilecek bilgiler oldu. Bir ça¤›n, “atom bombas› öldürücüdür, hidrojen bombas› daha da kötüdür” tarz›, tart›fl›lmaz ve bilgi vermekten ç›km›fl cümlelerine dönüflmeye bafllayan bütün bu felaket de¤erleri, halen borsa oyuncular›n›n portföyünde “s›f›r toplaml› bir oyun”un bile hamleleri gibi kal›yorsa da, bütün bu do¤rular›n
eksik b›rakt›¤›, aç›klamad›¤› bir do¤ru, topluma ve insana dair bir baflka bilgi daha
vard›r diye/biliyoruz.
‹flte çok genifl bir konunun, “tar›m dosyas›” olarak karfl›n›za ç›kmas›, bütün sükunetiyle bu düflüncelerden süzülebilenlerden olufluyor. Verimli Hilal’de tar›ma alma ve
evcillefltirmenin bafllamas›yla köylerin oluflmas›ndan, Osmanl› ‘küçük buzul ça¤›’na,
toprak mülkiyetindeki dönüflüm ve para iliflkilerinden Çiftçiyi Toprakland›rma Kanunu’nun ç›kar›lmas›na ve terör ve yerinden olmufl nüfusun yeniden k›rsal alana dönüfl
koflullar›na uzanan dosya yaz›lar›, konunun geniflli¤ine karfl›l›k önemli konaklar› dile
getirmeye çal›fl›yor ve her biri daha ne kadar çok çal›fl›lmas› gerekti¤ini de bir kez daha ortaya koyuyor…
Dosya d›fl›nda, tarih-siyaset iliflkisinden, asl›nda ayn› iliflkiyi Anadolu’daki eskiça¤dan kalma yeradlar›na yap›lan müdahale ve bu konudaki bilimsel birikimimiz aç›s›ndan iflleyen yeradlar› yaz›s›na, ‹ran kütüphanelerinde bulunan elyazma Türkçe sözlükler ve kataloglara girmemifl Yeni Edremid dergisiyle yay›n tarihine, CIEPO kaynakças›na, Halkevine gönderilen flikayet ve dilek mektuplar›ndan Kafkas göçmenlerinin Osmanl› resmi makamlar›na verdi¤i dilekçelere kadar, gene genifl bir çeflitlilikte yaz›lar›m›z var.
Son olarak, Kebikeç’in geçen 22. say›s›nda yer alan Konstantinos SVOLOPOULOS’un “Türk – Yunan Nüfus Mübadelesine Giden Siyasal Süreç” adl› yaz›s›n›n dipnotlar›nda Yunanca bulunan bölümler bilgisayar h›flm›na u¤rad›¤› için, bu günah›m›zdan dolay› say›n yazar, çevirmen ve okuyucular›m›zdan özür dileyerek, eksi¤in tamamlanmas› için – kesilerek ilgili yere yap›flt›r›lmak üzere - bu say›m›zda do¤ru hurufat ile
sözkonusu dipnotlar› yay›nl›yoruz.
Gelecek say›m›zda buluflmak üzere sayg›lar›m›zla…
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