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BELLETEN YIRMIBE~~YA~INDA
ULU~~
I~DEMIR
Belleten bu yüzüncü say~siyle yirmi be~~ y~l~n~~ doldurmu~~
oluyor. Türkiyemizde kesintisiz yirmi be~~y~l yay~n~na ara vermemi~~
ilmi bir dergi hat~rlam~ yorum. Hiç aksamadan, seviyesini gittikçe
yükselterek 25 y~l düzenle ç~km~~~olmak, Belleten için övünülecek bir
sonuçtur. Belleten'in bundan böyle de ayn~~ düzen, ayn~~ilerleme
temposu içinde yay~n~na devam edece~ine ve ileride 50 inci, ~~oo üncü
y~l dönümlerini kutlayaca~ma hiç ~üphe etmiyorum.
Türk Tarih Kurumu, daha kuruldu~u günlerde, fikirlerini yayacak
bir dergi ç~karmay~~ dü~ünmü~, fakat ilk y~llar~n hummal~~ çal~~malar~~
daha ziyade tarih tezi ve okul kitaplar~~ üzerinde topland~~~~için, buna
imkân bulunamam~~t~r. Belleten'i kurulu~tan alt~~ y~l sonra, I Ocak
1937' de yay~nlamak mümkün olmu~tur. Belleten'in ilk say~s~n~n önsözünde bu derginin kapsayaca~~~konular ~öyle s~ralanm~~t~r
" — ~ lmi tetkikler (~ahsi tetkikler, mühim tercümeler v. s.).
2 - Vesikalar (aynen veya izahl~~olarak), Kitabeler, resmi veya
hususi vesikalar.
3 — ~lmi haberler (hafriyat neticeleri, kurumumuzun faaliyeti,
tarih hareketleri, kongreler v. s.).
4 — Bibliyografya.
5 — ~liveler (vesika, eski ana metinler, kanunnâmeler aynen
ve icab~na göre tenkitli ve ha~iyeli olarak ne~redilecektir)".
Ayn~~önsözde ~unlar da aç~ klanm~~t~r :
"Türk Tarih Kurumu üyeleri Belleten'in tabii yaz~c~land~r.
Bundan ba~ka Türk ve yabanc~~ilimler, tarihseverler taraf~ndan gön-
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derilecek de~erli yaz~ lar Belleten'e has~ labilir. Tetkiklerden baz~lar~~
ecnebi bir dilde aynen veya hulâsa olarak ne~redilecektir.... Belleten'in
ba~l~ca maksat ve gayesi sonsuz bir geni~li~e mâlik olan Türk tarihini
izah ve tevsiktir. Bu mecmua üç ayda bir olmak üzere senede dört
defa ç~kar~l~ r".
Belleten ilk say~s~ nda ilân edilen ilkelere ba~l~~kalm~~~ve y~llar
geçtikçe geli~mi~, olgunla~m~~t~r.
Belleten, bu ciddi ve devaml~~ çal~~malariyle yaln~ z yurt içinde
de~il, yurt d~~~ nda da lay~k oldu~u yeri alm~~ , TTKB rumuziyle
Milletleraras~~ilmi dergiler aras~ nda literatüre geçmi~ tir. Bugün Belleten, Japonya'dan Amerika'ya kadar bütün dünyada 161 Üniversite,
Akademi ve Ilmi Kurumla mübadele edilmektedir. Dünyan~n belli
ba~l~~büyük kitaphklar~ nda Belleten'in tam bir koleksiyonunu bulmak
mümkündür. Bu kitapl~ klardan baz~lar~~eksiklerini tamamlamak için
tükenmi~~say~lar~ n fotokopilerini bizden istemektedirler.
Belleten'in ilk say~s~~Istanbul'da Milli E~itim Bakanl~~~~Bas~mevinde bas~lm~~t~ r. Milli E~itim Bakanl~~~~Bas~ mevinin gittikçe artan
i~leri yüzünden ilk say~ larda baz~~aksamalar, gecikmeler olmu~tur.
Nihayet 1942 y~l~ nda Kurumun Ankara'da küçük bir Bas~mevi kurmasiyle Belleten 21 inci say~dan ba~lamak üzere Ankara'da Türk
Tarih Kurumu Bas~ mevinde bas~lm~ya ba~lanm~~t~r.
Gerek Milli E~itim Bakanl~~~~Bas~ mevinde ve gerekse Türk
Tarih Kurumu Bas~ mevinin ilk y~llar~ nda Belleten elle dizilen harflerle bas~llyordu. Kullan~ lan harflerin gün geçtikçe eskimesi, Belleten'in bask~~bak~m~ ndan kalitesini dü~ ürmekte idi. Nihayet 1950' de Türk
Tarih Kurumu Bas~ mevi'nin Türkiye'de ilk defa ba~ar~~ile kulland~~~~Monotype dizgi makinesini getirtmesi üzerine, Belleten 57 inci
say~dan ba~l~yarak bu makine ile dizilmiye ba~lanm~~ , böylece her gün
biraz daha ilerlemek suretiyle bugün Avrupa'n~n birinci s~n~f dergilerinin bask~~seviyesine yükselmi~ tir.
Belleten, muhteva bak~m~ ndan da, ilmin bugünkü ihtiyaçlar~na
cevap vermiye çal~~ maktad~r. En çok eksikli~ini duydu~umuz bibliyografya ve kitap tan~ tma bölümleri son y~llarda önemli bir ilerleme
kaydetmi~tir. Her alt~~ayda bir Kurum kitapl~~~ na gelen kitaplarla
dergilerin bir listesi verildi~i gibi, Türk ve Türkiye tarihini, tarih kültürünü ilgilendiren eserlerin "Kitaplardan Haber" ba~l~~~~ alt~nda
her say~da tan~t~lmas~ na da ba~lanm~~t~r.
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Bir arkada~~m~z Belleten'in 25 y~ll~ k indeksini haz~ rlamaktad~r.
Böylece 25 y~ l içinde Belleten'de ç~km~~~olan yüzlerce yaz~n~ n yazar
adlar~na ve konular~ na göre tam bir fihristi yay~nlanm~~~olacakt~r ki,
bunun ilim adamlar~na sa~l~yaca~~~faydan~ n ne kadar büyük olaca~~~
a~ikard~r.
Türk Tarih Kurumu Bas~mevinin kurm~ya ba~lad~~~~kli~e atelyesi tamamland~ ktan sonra, Belleten yeni bir ilerleme daha kaydedecek ve Avrupa dergileri ayar~nda resim basma imkan~ na da kavu~acakt~r.
Türk Tarih Kurumu, Belleten'in ilim çevrelerinde gördü~ü ra~bete lay~k olmas~~için elinden gelen fedakarl~~~~yapmaktad~r.

