ULU~~~~DEM~R'~N YA~~GÜNÜ MÜNASEBET~YLE
ATATÜRK'ÜN SON GÖRDÜ~Ü KITAP TÜRK TAR~H KURUMU

BELLETENI OLMU~TUR.
Prof. Dr. AFET INAN
Türk Tarih Kurumu Genel Müdürü Say~n M. Ulu~~~~demir
31 Mart 1979 da sekseninci ya~~n~~bildiriyor bizlere.
Kendisine ilkönce bu çal~~ma hayat~ nda daha uzun öniürler
dileyerek yaz~ma ba~l~ yorum.
Türk Tarih Kurumu'nun resmi dernek olu~u gününden beri
sorumlu sekreter ve Genel Müdür olarak muntazam çal~~mas~~ile
Türk Tarih Kurumu'nun her hususta geli~mesinde ba~l~ ca amil olan
ki~ idir kendisi. Bu yaz~ mda bir medih edebiyat~~yapmak için de~il,
fakat gerçekleri belirtmek için baz~~meseleleri aç~ klamak istiyorum.
Çünkü bütün y~ llar boyunca Türk Tarih Kurumu'nun kurucu üyesi ve
baz~~ y~llarda Yönetim Kurulu üyesi olarak Ulu~~~~demirle beraber
çal~~ ma durumumuz oldu. Bir kere hangi meselenin incelenmesini
istesem, derhal dosyalar~n' Ulu~~I~demir'den hemen bulmarruz
mümkündür.
Çal~~ ma saatleri örnek olacak derecede ayarl~d~r. Hatta bir
arkada~~m~ z "ben saatimi Genel Müdürün geli~~ve gidi~ine göre
ayarlar~ m" derdi.
Türk Tarih Kurumu bilindi~i gibi Atatürk'ün fikrine göre
kurulmu~~ve çal~~malar~n~~kendi sa~l~~~nda yak~n ilgisi ile devam
ettirmi~tir.
Istanbul'da Dolmabahçe Saray~nda Türk Tarih Kurumu'na
ayr~lm~~~bir daire vard~~ve Say~n Ulu~~~~demir daima orada bulunurdu.
Bu yaz~ma ba~l~ k olarak Belleten'i ald~ m. Bir kere Kurum'da
bir dergi ç~ karmak öngörüldü~ü zaman, ad~n~~Atatürk koymu~~ve
sorumlu yönetici de Ulu~~ ~~demir olmu~ tur. Derginin üzerinde
ilk zamanlar kendi ad~~yoktur. Fakat benim bildi~ime göre ilk say~dan
itibaren (~~Ocak 1937) —ki bugün 168. say~s~~ç~km~~t~ r (Ekim 1978) —
yürütücüsü ve bas~ma haz~rlay~c~s~~ken.disidir.
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Bu, Türk Tarih Kurumu için iyi bir ba~and~r. D~~~ülkelerdeki
kütüphanelerde ve özellikle üniversitelerin do~u etüdleri bölümlerinde Belleten koleksiyonlar~ na çok önem vermektedirler. Ben
bunu Londra Üniversitesinde gördüm ve oradaki ö~retim üyeleri bu
yay~ nlardan çok yararland~klar~ m söylüyorlard~ .
Atatürk'ün Dolmabahçe'de hastal~~~n~n son günlerinde gazetelerin özetleri kendisine veriliyordu; fakat art~k kitap okuyam~yordu.
Halbuki kendisinin en çok sevdi~i ~ey okumakt~.
O s~ rada Belleten'in II. cildinin 5-6 say~s~~ ç~km~~~ve II. Türk
Tarih Kongresindeki bildirilerden bir bölümü bu nüshada yay~nlanm~~t~ . Kitab~~götürdüm. Ilgi ile sayfalar~n~~kar~~t~rd~~ve ba~l~ klar~~
okudu. Türk Tarih Kurumu çok yay~n yapmal~d~ r diye tekrar etti.
I~ te Türk Tarih Kurumu Belleten'i ba~ka kurulu~lar~n dergileri
içinde örnek olacak durumdad~ r. Bunu da biz, Say~n Ulu~~I~demir'in
sürekli çal~~ mas~ na borçluyuz. Üç ayda bir ç~ kar, biraz gecikse de
1937 denberi aksamadan devam eder bu dergi. Genel Müdürümüz
Türk Tarih Kurumu'na kendisini adam~~t~ r. Her sorumluluk ona
aittir. Biz üyeler kendi sahalar~m~zda çal~~~ r, yay~ nlarda bulunuruz.
Bunlar~ n idaresi Ulu~~I~demir'de toplan~ r. Çünkü daha önce de dedi~im gibi, Türk Tarih Kurumu'nun ilk kurulu~~y~l~ ndan beri sorumlu
ki~ i kendisidir. Di~er taraftan kendisi gençlik ça~lar~nda, Kurtulu~~
Sava~~~esnas~ nda gazetecilik mesle~inde de bulundu~u için yaz~lar~na,
birer vesile bulup, devam etmektedir. Onun için yay~nlad~~~~kitaplar
bu devirleri bize yans~t~ rken, yeni konular~~ da i~ lemektedir.
Ben, bir a~abey olarak Ulu~~I~demir'in intizamh çal~~ma zevki
ile Türk Tarih Kurumu'nun kurulu~~ve i~ lemesinde büyük katk~s~~
oldu~unu samimiyetle kaydederken, ya~~y~ ldönümünü kutlar, esenlik
dilerim.
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