ULU~~~~DEM~R VE BELLETEN
Prof. Dr. SEMAV~~EY~CE
Bat~'da ilim ara~t~rmalar~ n~~ortaya koyan Akadernilerin çe~itli
yay~nlar~n~n çok uzun bir geçmi~i vard~r. Bunlar~n yan~~ s~ra çe~itli
bilim dallar~~hakk~nda her memlekette pek çok dergi kurulmu~~ve
bunlar y~llarca ç~km~~~veya hâlâ ç~kmaktad~r. Bütün Türkoloji, Yak~n
Do~u, Orta Asya ve Islam Tarih ve Medeniyeti gibi bilim dallar~~ile
u~ra~anlar~n çok yak~ndan tan~d~klar~~ " journal Asiatique" bunlardan
biridir. Fakat bizde ilmi ihtisas dergilerinin böyle bir uzun geçmi~i
olamarru.~t~r. Istanbul'da uzun süre yay~nlanan Gazette Medicale
d' Orient, Osmanl~~Imparatorlu~unun ba~kendinde ya~ayan yabanc~~
veya az~nl~klardan olan hekimlerin inhisar~nda kalm~~t~r. Bat~n~n
ilimler Akademilerinin periodik yay~nlar~n~~gerek biçim gerek içindekiler ile çok benzeyen "Istanbul'da Rum Edebiyat Kurumu Dergisi"
(Hellenikos Philologikos Syllogos) da 1861'den 1923'e kadar yay~n~n~~
sürdürmü~~ve içindeki yaz~lar bak~m~ndan yabanc~~ilim alerninde
önemli bir yer kazanm~~~olmakla beraber hiç bir Türk yazar~na
sahifelerinde yer vermemi~tir. Içinde, tarih, sanat, hatta eski eserlere
dair yaz~~ve resimler bulunmakla beraber, çok uzun ön~ürlü olan
Servet-i Filmin ise bir ilim dergisi de~ildi. Tarih ve eski eserlere dair ilmi
ara~t~rma ve yaz~lar~ n~n içinde yer ald~~~~ilk Türk dergisi, Tarih-i
Osmani Encümeni Mecmuas~~ olmu~tur. ~lk say~s~~1910 y~l~~Nisan'~nda
ç~kan bu "Tarih Dergisi" ayn~~adda kurulmu~~Kurum'un yay~n organ~~
idi. Oldukça intizamla uzun y~llar ç~kan bu derginin ciltleri gözden
geçirildi~inde, ilk say~larda ka~~t kalitesi ve bask~n~n çok iyi olmas~ na
kar~~l~k git gide bu kalitenin korunamad~~~, hatta derginin ilk say~lar~ndaki ölçüleri sürdürülmesine bile çal~~~lmad~~~~dikkati çeker. Derginin
resimsiz olu~u yan~~s~ra, her ilim dergisinde bulunmas~~gereken dipnotlara pek az yaz~da rastlan~r. Ayr~ca yabanc~~dillerde hiç bir özet
olmad~~~~gibi makalelerin baz~lar~~bir hikâye edas~ndad~r. Fakat bütün
menfi taraflarma, kar~~l~k, Türk tarih biliminin bu önemli organ~,
dünya tarihçi ve türkologlarm~n dikkatini çekmi~, Cumhuriyetten sonra ad~n~~ Türk Tarih Encümeni Mecmuas~'na çevirerek yay~n~n' sürdürmü~tür. Harf ink~lab~ndan sonra çok k~sa bir canlan~~~gösteren
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dergi, yeni seri olarak ve birinci say~dan ba~l~yarak 1929 y~l~~Haziran A~ustosunda yeniden ç~kma~a ba~lam~~~ise de 1931 y~l~nda bas~lan
5. say~~ile bu seri sona ermi~tir. Böylece ilk ç~kt~~~~1910 y~l~ndan
1931 y~l~na kadar, arada baz~~ duraklamalar ile bi say~~ ç~km~~~
bulunuyordu°.
Türk tarih bilimi i~te Cumhuriyetin onuncu y~ldönümü s~ralar~nda sesini duyuracak, Türk ara~t~r~c~larm~n çal~~malar~n~~dünyaya
tan~tacak bir organdan yoksun bulunuyordu. Atatürk'ün kurdu~u
Türk Tarih Kurumu'nun bir dergiye ihtiyac~~ büyüktü. Zaten kurumun
tüzü~ünde de bu belirtilmi~ti. Bu dü~ünce ile "Belleten" ad~~verilen
ilim dergisinin ilk say~s~~ 1937 y~ l~~ ~~Ocak tarihinde 288 sahifelik,
içinde metin d~~~~pek çok resimler ile belge faksimile'leri de olan kal~n,
çok temiz bask~l~~bir fasikül halinde yay~nlan~yordu 2. Bu say~n~n
ba~~ndaki imzam önsözde: "Türk Tarih Kurumu çal~~ma~a ba~lad~~~~
ilk günlerden itibaren kurum nam~na bir mecmua ç~karma~~~ve bu
mecmuada tarihe, Türk Tarihine ait hakikatleri ortaya koyma~~, bu
alanda yap~lan çal~~malar~n sonuçlar~n~~ilim ve tarih severlerin tetkik
ve tenkit gözlerine arzetme~i dü~ünmü~tür". deniliyordu. Bu ana
program~ n arkas~nda yer alan yedi sahifelik bir yaz~da da dergiye
verilen "Belleten" ad~n~n, "Güne~~- Dil teorisi"ne göre etimolojisi
aç~klan.mi~t~. Kal~n bir cilt te~kil eden bu fasikülde dikkati çeken bir
özellik de, yaz~lardan bir ço~unun alman ve frans~z dillerinde özetlere
sahip olu~u idi. Atatürk, kurdu~u bu derginin ancak sekiz say~s~n~~
(asl~nda üçü çift oldu~undan be~~fasikül) görebildi, 1939 y~l~nda bas~lan 9. say~, O'nun hat~ras~na sunulan bir fasikül olarak ç~km~~t~.
Bugün milletleraras~~ bir ~öhrete sahip bir yay~n organ~~ olan
Belleten ilim alemince tan~nm~~~bir dergidir 3. Büyük kütüphanelerde
42 kal~n cildi ve 168 say~s~~ile önemli bir yer tutmaktad~r. Yerli ara~t~r~ c~lar kadar yabanc~lar da bu dergide yaz~lar~n~n bas~lmas~n~~ istemektedirler. Bugüne kadar yay~nlanm~~~iki indeks (dizin) Belleten'in
Halil Edhem (Eldem), Fihrist-i Umumi, Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuasz
namzyla nisan 1326 (1911) den itibaren on üç sene Türk Tarihi Encü~neni Mecmuasz nan~zyla
1924'den itibaren üç sene ki cem'an on alt~~sene inti~ar eden mecmuanzn muhteviyatzna ~amildir;
Istanbul 1928.
2 Ulu~~i~demir, Atatürk ve Belleten, "Belleten", III, say~~ ~ o (1939) 355-356,
lev. 99.
3 Ulu~~i~demir, Belleten yirmibe~~ya~~nda, "Belleten" XXV, say~~ ~ oo (1961)
535-537, f~rans~zcas~, s. 539-541.
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35 cildi ve ~~4o say~s~ndaki yaz~lar~n zenginlik ve çe~itlili~ini aç~kça
ortaya koymaktad~r 4. Ilim alemindeki benzerleri aras~nda bask~~
kalitesi ve yaz~lar~n ilmi ölçülere uygunlu~u bak~m~ndan ön plânda gelen bir yer almakta ve Türk tarih bilimlerinin ba~ka memleketlerdekinden hiç de geri olmad~~~m göstermektedir. Ve bu "eser" in devaml~l~k ve kalitece üstünlü~ünde en büyük pay~~olan ki~i, ~üphe yok ki
bugün sekseninci y~ldönümü kutlanan, Kurum Genel Müdürü Ulu~~
i~demir'dir.
Belleten, Ulu~~~~demir'in elinde ya~am~n~~sürdürmü~~ve geli~mi~tir. Hatta denilebilirki bu güzel dergi'nin tek sorumlusu, redaktörü o
olmu~tur. Belki bu durumu tenkid edenler ve Belleten'in tek ki~inin
de~il bir yaz~~kurulunun idaresi alt~nda bas~lmas~n~~tercih edenler
vard~r. Fakat herkes ~unu da bilmektedir ki, Belleten bu intizaml~~ve
kaliteli bask~y~~ve en zor ~artlar alt~nda bile aksat~lmadan yay~n hayat~n~~sürdürü~ünü Ulu~~~~demir'in gayretine borçludur. Halbuki bir
derginin bas~m~nda birden fazla ki~inin söz sahibi olmas~, bizde pek
olumlu netice vermemekte ve derginin ölümüne, en az~ndan aksamas~na yol açmaktad~r. Bu sat~rlar~n yazar~, 1947y~l~nda henüz bir Üniversite ö~rencisi oldu~u s~ralarda, haz~rlam~~~oldu~u ilk ilmi yaz~s~n~n
Belleten'in bir say~s~nda yay~nlatmak sevineini tatm~~t~, ve 1948'de 49.
say~~ile ba~layan yaz~~hayat~~sürüp gitmektedir. Otuz y~l~n~~tamamlayan
bu yaz~~hayat~nda gördü~ümüz kadar~~ile Ulu~~~~demir, Belleten'in tek
idarecisi olarak gelen yaz~lar~~toplarken, yeni yeti~enlerin yaz~lar~n~~bir
ay~r~m yapmaks~z~n kabul etmekte ve böylece yeni ku~aklar~ n Türk
ilim hayat~ ndaki katk~lar~m desteklemektedir. Kurumdaki odas~nda
masas~~ arkas~ndaki raflarda Belleten'in ~i~kin yaz~~dosyalar~~sürekli
olarak dolmakta ve bunlar Ulu~~~~demir taraf~ndan zaman~~geldikçe
Belleten'in ç~kacak bir say~s~na girmek üzere bas~mevine verilmektedir.
Bu yaz~lar Ulu~~~~demir'in sevgi ile ba~land~~~, her ~eyi ile u~ra~t~~~~
Belleten' de büyük bir titizlik ve itina ile dizilmekte, s~ralanmakta, yazarlar~na iki, üç hatta bazen dört provalar~~gönderilerek en mükemmel
biçimde yerli ve yabanc~~ilim alemine sunulma~a haz~rlanmaktad~r.
Bir ki~i kendini vererek bu i~i benimsemi~~olmasa acaba Belleten, adeta
bu kadar "mekanik" bir düzen ile haz~rlan~ p ç~kabilir miydi? Bu
sorunun cevab~n~n olumlu olabilece~ini hiç de sannuyoruz.
4 Adnan Sad~k Erzi, Belleten Dizini, I, Ankara 1971; Adnan Sad~k Erzi, Belleten Dizini, II, Ankara 1972.
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Türkiye'nin bugün en uzun ön~ürlü, ciddi ve ilmi yay~n organ~,
olan Belleten 42 y~ ld~r kalitesinde bir bozulma olmaks~z~n hatta daha
da olgunla~arak yay~n~n~~sürdürürken 5, bunda ona ömrünün büyük
bir parças~n~~veren Ulu~~~~demir'in pay~~çok büyüktür. Hatta bu
dergide yaz~lar~~ ç~kan bütün yazarlar, ondan faydalanan bütün yerli
ve yabanc~~tarihseverler ~unu aç~kca itiraf edebilir ki, Belleten, bugün bir
kütüphanenin raflar~m dolduran ciltleri ile, Ulu~~~~demir'in eseridir.

5 Ayr~ca bkz. Ulu~~I~demir, Cumhuriyetin 50. ytl~nda Türk Tarih Kurumu
(Türk Tarih Kurumu yay~nlar~ndan, XVI. seri— sa. 22) Ankara 1973, S. 39-40.

