CUMHURIYET TARIHIMIZDE SÜRELI
YAYINLARA KISA BIR BAKI~~
~~~
TARIH DERGILERI VE BELLETEN
Doç. Dr. MAHMUT H. ~AK~ ROCLU
Cumhuriyetimizin kurulmas~ndan sonra birçok alanlarda görülen
yenilik at~l~mlan ve süreklili~i dergilerde de görmekteyiz. Türk devletinin
at~l~mc~~yönünü geni~~kitlelere tan~ tan ve fikir ürünlerini sonraki nesillere
aktarma gayesini güden bu giri~imlerin olumlu yönleri çok fazlad~ r. Burada
genel konulardan ayr~~olarak, tarih ara~t~rmalar~n' ilgilendiren dergilerin
yay~n dönemlerini ve bunlar aras~nda seçkin bir yeri bulunan Belleten'i ele
almak istedim. Ad~n~~ devletimizin kurucusu ve yeni dönem tarih
çal~~malar~n~n ba~~te~vikçisi Atatürk'den alan Belleten', sonraki tarih
dergilerinin bir yay~n kayna~~~oldu~u gibi, belirli bir düzeni de temsil
etmektedir. Onun bu yönünü ortaya koymadan önce, bu alandaki di~er
dergiler üzerinde durmay~~ uygun gördüm.
Tarih sözcü~ünü ta~~yan süreli yay~ nlar~ n ba~~ nda ilk önce "Târih-i
Osmâni Encümeni Mecmuas~" gelmektedir 2. Osmanl~~ Devletinin son
bunal~ml~~ dönemlerinde ulusal bilincin uyand~~~~günlerde Türk Tarihinin
derinliklerine ve ana kaynaklar~na inme arzusuna yönelen ki~ilerin
gayretiyle kurulan Târih-i Osmânii Encümeni'nin yay~ n organ~~ olan bu
dergi, kendi çap~nda ba~ar~yla yürüttü~ü çal~~malar~~ ile kaynakçalara
geçmi~tir. Anadolu Beylikleri döneminden ba~layarak, en son ça~lara dek
Osmanl~~ Tarihini konu alan bu dergi, yay~ nlad~~~~belgeler, yaz~ tlar, ekler,
ciddi ara~t~rmalar ve sair gayretleriyle hiç de ihmal edilmiyecek bir etkinlik
yaratm~~t~ . K~sa say~lan bir süreden sonra benzer dergiler birbiri ard~ndan
I Uh~~~I~demir, "Atatürk ve Belleten", Belleten III ( 939 s. 355. ~imdi ~u kitapta: rellann
içinden, Ankara 1976, S. [6-18
2 Ilk say~s~~ ~~ Nisan 1326 günü yay~ nlanan bu dergi, Cumhuriyetimiz kuruldu~u zaman
Türk Tarih Enc~imeni Mecmuas~~ad~n~~ alm~~~ve uzun say~ lacak bir süre devam etmi~tir. [924
y~l~na kadarki içeri~i için Halil Edhem [Eldem] taraf~ndan bir dizin haz~rlanm~~t~r: hhrist-i
uttu~n~f. Istanbul 1924. Ayr~ca bk. Semavi Eyice, "Ulu~~I~demir ve Belleten", Belleten XLIII
( 1 979) S. 393-396.
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yay~ nlanma~a ba~lam~~t~ . Istanbul Dârülfünûnu taraf~ ndan ç~ kar~ lan
"Edebiyat Fakültesi Mecmuasz"mn sayfalar~ nda tarih ara~t~ rmalar~ na da yer
ayr~ lm~~ t~~ 3. Onyedi y~ l süren yay~ n ya~am~ nda, bu dergide de k~ ymetli
ara~ t~ rmalar yay~ nlanm~~ t~ r. Genellikle edebiyat ve di~er alanlardaki
çal~~malara a~~ rl~ k verilir ise de, tarih alan~ nda yap~ lan yay~ nlar da çok
de~erlidir ve kaynak niteli~ini kazanm~~ t~ r. Bu dergiler yan~ nda güçlü ve
etkili bir dergiyi daha görmekteyiz. "Asâr-~~ Islâmiye ve Milliyye Tedkik
Encümeni"nin yay~ n organ~~ olan "Milli Tetebbular Mecmuasz" 5 tane
yay~ nlanm~~ t~ r 4 . Fuad Köprülü'nün bilimsel sorumlulu~u alt~ nda
yay~ nlanan bu dergi Târih-i Osmâni Encümeni'nin mecmuas~ na ve
yay~ nlar~ na kar~~~ bir tutum tak~ nm~~ t~ r. Devrin hükümetinin bir
kararnamesi ile kurulan bu encümenin, k~sa da olsa ilk kez Türk sözcü~ünü
bilimsel alanda kullanan bir talimatnâmesi bulunmaktad~ r.[ c.1 S. 381-384]
2. maddede yap~lacak i~ler say~ l~ rken 4. bendde "Encümen Türklere ait
müessesât~~ di~er milletlerin müessesat~~ ile mukayese ederek Türk milletinin
hangi enmûzec-i ictimaiye mensup ve tekâmiifiin hangi safhas~ nda
bulundu~unu arayacakt~ r" denildikten sonra, 5. bendde "Türklere aid her
müessese hakk~ nda yap~lacak tedkikât vesâik-i kâfiyeye istinad edecektir"
ibaresi konmu~ tur. Bu dergide edebiyat ara~t~ rmalar~~ taraf~~ daha a~~ r
basm~~~görünmekle beraber, "Anadolu'daki Türk Medeniteti", "Arzname" ve "Osmanl~~ Kanunnâmeleri" gibi yay~ nlar~~ ile Barthold'dan yap~ lan
"~ark~~ Tetebbû Tarihi" ba~l~ kl~~ de~erli çeviri ile tarih ara~t~ rmalar~~ içinde
say~labilir.
Tam olarak tarih sözcü~ünü ta~~yan dergilerden birisi de Ali Emini 5
tarafindan yay~ nlanan "Tarih ve Edebiyat" ba~l~ kl~~ süreli yay~ nd~ r. Kendi
ki~isel gayreti ile 32 say~~ yay~ nlayan tan~ nm~~~kitapseverlerden ve
Istanbul'un en de~erli kitapl~ klar~ ndan birisini kurmu~~bulunan Ali
Emiri'nin bu dergisi güzel bir ka~~da bas~lm~~t~ . özelli~i aras~ nda Osmanl~~
padi~ahlar~ n~~ biraz fazla övmesi ve ki~isel çat~~ malar~ n~~ yay~ nlamas~d~ r.
3 Dârülfunun Edebiyat Fakültesi Mecmuas~ . Felsefe, ictimaiyat, tarih, co~rafya,
edebiyat. Mart ~~ 332 ( ~~ 6)-Ikincikânun (Ocak) 1933 aras~~ bk. Eski Harfli Süreli raymlar Toplu
Katalo~u, Ankara 1963 [bundan sonra EHSYTK]. Gülser Orhan, 1.0. Edebiyat Fakültesi
rayinlar~~ Bibkyograbasz ( 1924-1972 ). Istanbul 1974, S. 301-303 [bundan sonra GO].
4 Bütün bilimsel çal~~malarda bu al~ nt~~ile belirlenen bu derginin ad~ n~ n ba~~ nda "Islâm
medeniyetine ve Türk hars~ na aid" ibaresi hiç zikredilmez. 576 sayfa tutan birinci cilt ile 383
sayfa tutan ikinci cildinin bas~ m ve düzen tekni~i çok üst düzeydedir.
Ali Eminl için bk. R. Mantran, The Encyclopaedia of Islam c. ~~ S. 391. Türk Dili ve Edebiyat~~
Ansiklopedisi c. ~~ S. 112. Ahmed Refik (Alt~ nay) "Ali Emin Efendi", Türk Tarih Encümeni
Mecmuas~~ 1 (78) S. 47. Istanbul Kültür ve Sanat Ansiklopedisi C. 2 S. 646-648
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Fuad Köprülü'nün a~~ r~~ele~tirilerine benzer bir tutumla kar~~ l~k veren bu
çat~~ma 6 derginin bilimsel bir görünüm kazanmas~m engellemi~tir.
Bu dergilerle Cumhuriyet dönemine gelindi~i s~ralarda baz~~süreli
yay~nlar tarih ad~n~~ ta~~mamakla beraber, bu konuya de~inmi~~olanlar ve
sayfalar~n~~açm~~~olanlar vard~. Türk askeri güçleri tarafindan yay~nlanan
bu dergilerden s~ras~yla: Kara Kuvvetlerini ilgilendiren konulara a~~rl~k
veren "Askeri Mecmua" ve denizcilik tarihimize dair ara~t~rma ve belgeleri
içeren "Donanma " adl~~süreli yay~nlar~~ i~aret ederken, "Risdle-i Mevkute-i
Bahnyye" adl~~ dergiyi de gözönünde bulundurmal~y~z. Her ne kadar bir
meslek dergisi gibi görünürlerse de, güzel tarih ara~t~ rmalar~~
yay~nlam~~lard~. "Askeri Mecmua" Mart 335 (1919) y~l~nda ba~layarak
Cumhuriyet dönemine dek devam etmi~~7, "Donanma" da Mart 1326
y~l~ndan ba~l~yarak Cumhuriyet dönemine dek ayn~~ad~~ve daha sonra da
"Deniz Kuvvetleri Dergisi" 8 ad~~alt~nda yay~n~na devam etmi~tir. Yay~n~n~~ bir
süre tatil eden Askeri Mecmua yerine günümüzde "Askeri Tarih Bülteni" adl~~
süreli dergide, mesleki yaz~lar yan~ nda tarih ara~t~rmalar~~ da
yay~nlanmaktad~r.
Resmi bir deste~i olmayan bir dergi de Kastamonu'da yay~nlanan
"Do~u" dergisidir. Abdülahad Nuri'nin sahipli~inde, Ismail Hakk~~
Uzunçar~~ll'n~n bilimsel yönetiminde ç~kan bir süreli yay~n~, ilk kez yerel
tarih ara~t~rmalar~na yer veren bir dergi olarak görmekteyiz. 8 aded
yay~nlanan bu dergi çok nadir eserler aras~na girmi~tir ve ancak say~l~~
kitapl~klarda bulunmaktad~r 9 . Yerel tarih çal~~malar~na a~~rl~k veren süreli
yay~ nlardan birisi de Konya'da yay~nlanan "An~t" dergisi idi ".
Harf devrimine geçi~~y~llar~nda yay~ma ba~layan "Türkiyat Mecmuasz"
~imdiye dek yay~nlanan XIX say~s~~ [y~l 1980] ile bilim tarihimizde ayr~~bir
6 Soy çan~mas~na kadar yay~lan bu polemikler hk. Franz Babinger, Osmanl~~ Tarih
razarlan ve Eserleri (çev. C. eçok) Ankara 1982, s. 437-439.
EHSYTK n. 94 Mart ~~335-Aral~k 1947 aras~~144 say~. Yap~lan bir çok ekler de tarih
çal~~malar~na yararl~~olmakla beraber, kütüphaneciler bir arada m~~yoksa kitap olarak m~~
kaydetme konusunda ~üpheye dü~mü~ler, baz~~yay~nlar kaynakça ve kitapl~klara girememi~tir.
Bu dergi hakk~nda yap~lan detayl~~bir inceleme: Faruk Erus, "Donanma Dergisinin
Tarihçesi", Donanma Dergisi c. 801456 (19671 S. 19-20. Deniz Mecmuas~, Ceride-i Bahriye,
Mecmua-i Fünun-~~ Bahriye dergilerinin yay~n süreleri buradad~r. Donanma Dergisinin bir
dizini yap~lm~~t~r: Donanma Dergisi Makaleler Listesi, Istanbul 1964, 198 Sayfa. 443 say~l~~
Donanma Dergisine ek olarak verilen bu yay~ n aynca da sat~lm~~t~r.
9 Adnan Erzi, "Ord. Prof. Ismail Hakk~~ Uzunçar~~l~'mn Yay~nlar~", ~smail Hakk~~
Uz~o~ farph'ya Arma~an, Ankara 1976, S. XXI. EHSYTK n. 337
16 Konya ve Mülhakat~~ Eski Eserleri sevenler Dernegi Taraf~ndan Ayda Bir G~kanl~r.
Arkeoloji Folklor ve Tarih Dergisi, 1949-1964.
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yer tutmaktad~r. 1925 ve 1928 y~llar~nda yay~nlanan ilk iki cildi arap,
sonraki say~lar~~yeni türk alfabesi ile yay~ n ya~am~n~~sürdüren bu süresi
belirsiz derginin" özelli~i Türk Dünyas~ na dair bütün alanlar~~
kaplamas~d~r. Dilcilik konular daha a~~rl~kl~~görünmekle beraber sanat,
iktisat, co~rafya da ihmâl edilmemi~~ve yerli, yabanc~~ say~l~~ ki~ilere
sayfalar~n~~açm~~t~ r. Fuad Köprülü'nan yönetiminde ve Türkiyat Enstitüsü
organ~~olarak ilk say~lar~n~ n yay~m~ndan sonra, Istanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi'nin Tarih ile Türk Dili ve Edebiyat~~bölümlerinin
yönetimine b~rak~lm~~t~ r. F. Köprülü, Türkiyat Enstitüsü müdürü iken
"Türk Hukuk ve Iktisat Tarihi Mecmuas~" adl~~bir dergiyi yay~nlamakla, çok
gereksinme duyulan bu alanlardaki çal~~malar~~daha derli toplu bir hale
getirmek istemi~ ti. Türklerin sosyal ve iktisat tarihlerine çok yeni bir hava
getiren bu kaliteli dergi iki say~dan fazla sürdürülemedi [1931 ve 1939
y~llar~ nda]. Bir süre geçtikten sonra Ankara'da Türk Hukuk Kurumu
taraf~ndan "Türk Hukuk Tarihi Dergisi" ç~kart~r~p [y~l 1944] yeni bir yola
devam etmek isteyen Fuad Köprülü'nün bu giri~imi ne yaz~k ki devam
etmemi~tir.
Yar~m kalm~~~ve a~~r giden gibi görülen bu giri~imler ayd~n ki~iler
aras~nda bir y~lg~ nl~k meydana getirmi~tir. Bununla beraber ciddi süreli
yay~nlara kavu~mak ve gerçek bir tarih dergisi ç~karmak arzusu hiç bir
zaman eksik olmam~~~ve ortaya yararl~~ bir ürün koyma dile~i herkes
taraf~ndan aç~klanm~~t~r. Türk Tarih Kurumu'nun 1931 y~l~nda kurulmas~ndan sonraki y~llarda bu istek kurumun birinci hedefleri aras~nda
olmakla beraber, yap~lmas~~ daha önceye al~nan i~ler gere~i hemen
uygulanmam~~t~r 12 . Dergi için bir giri~im kurum ad~na olmamakla beraber,
yeni bir süreli yay~nda yap~lmak istendi~i gözlenmektedir. "Türk Tarih,
Arkeologya ve Etnografya Dergisi" ba~l~~~~ta~~yan süreli yay~n~, bir dönüm
noktas~~saymaktan kendimi alamiyorum. Sonraki üç yay~n~n adeta bir
öncüsü say~ lan bu kaliteli derginin hacmi ve etkisi bir hayli fazlad~r. Birinci
say~s~~1933 y~l~n~n Temmuz ay~nda sat~~ a verilen bu dergi büyük boy ve ku~e
ka~~da bas~lm~~, foto~raf ve kli~elerle de bezenmi~tir. 1949 y~l~na dek ancak 5
say~~ ç~ kan bu süresi belirsiz dergiye Türk Tarih Kurumu üyelerinin büyük
l Y~llara göre ay~r~m, GO S. 307-308.
Türk Tarih Kurumu ilk i~~olarak mektep ve el kitaplar~~ ile Türk Tarihinin Ana
Hatlar~n~~haz~rlamak) giri~mi~ti. Üç evrede yap~lan çal~~ malar için, Semavi Eyice, "Atatürk'ün
büyük bir tarih yazd~rma te~ebbüsü: Türk Tarihi Ana Hatlar~ ", Belleten XXXII 1128 (1968) S.
509-526. Tarih ö~retmenleri ve di~er ilgilileri bir araya getiren Birinci Tarih Kongresi de
çabalardan biriydi. U. I~demir, "Türk Tarih Kurumu", Ay/1k Ansiklopedi I (1944) S. 128-130
~imdi, r~llartn Içinden, S. 309-3 is.
12
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katk~lar~~ bulunmaktad~r. Baz~~ say~lar da Türk Tarih Kurumu taraf~ndan
sat~lm~~t~. Tarih k~sm~~ Kurum taraf~ndan üstlenildikten sonra Arkeoloji ve
Etnografya k~s~ mlar~~ Milli E~itim Bakanl~~~~tarafindan deruhde edilmi~~ve
her iki dergi etkin birer yay~ n organ~~ olmu~lard~~ ".
Belleten yay~nlanaca~~s~ ralarda yar~ m kalm~~~bir giri~im de, Istanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Zümresi taraf~ ndan yay~nlanmak
istenen "Tarih Seminen' Dergisi"dir. Ilk say~s~~ 1937 y~l~ nda ç~ kan bu dergi
zengin içeri~ine kar~~n uzun örnürlü olmam~~t~ r. Iki say~~ yay~ nland~ ktan
sonra devam olana~~~bulamayan bu derginin, tarih alan~nda ilk kez
ba~~ms~ z olarak ortaya ç~ kmas~ na ra~men yokluk ve zorluklar~~ yenme
ba~ar~s~ n~~gösterememesi, etkinli~ini azaltm~~t~ r".
Görülüyorki Cumhuriyet dönemimiz tarih alan~ nda zengin bir yana
vasat bir miras bile alamam~~t~ r. Ne cemiyetler devaml~~kalabilmi~~ne de ismi
ya~at~lacak bir dergi sonraki nesillere aktanlm~~t~ r. Sürekli yenilgiler,
umursamazl~ klar, yokluklar, harplerde çok üretken nesillerin birbiri ard~~
yok olmas~~bilimsel çal~~malar~~ etkilemi~~ve organizasyon bozuklu~u mevcut
kapasiteyi bile tam olarak i~letememi~tir. Ayr~ca malzeme ve hammadde
s~ k~ nt~lar~~ bas~ mevlerimizi de etkilemi~, i~letme zorluklar~~ yeni bir nesil
yeti~mesini engellemi~tir. Bununla beraber, dinamik ve enerjik Cumhuriyet
idaresi bu eksiklikler yüzünden bir y~lg~ nl~ k içine girmek yerine üretici bir
havaya girmeye ve eldeki malzemeyi en iyi de~erlendirme yoluna gitmi~tir.
Bu eksikli~in giderilmesi ve bir üretici s~ n~fin yarat~lmas~~ için yap~ lan
giri~imler 1932 y~l~nda gene Atatürk'ün direktif ve koruyuculu~unda
faaliyete geçen Halkevleri arac~l~~~~ile hamle dönemi ba~lat~lm~~t~ r. Ulusal
ekinin güçlenmesi ve Atatürk Ink~lab~ n~ n yay~lmas~~ ve Türk ayd~nlann~ n
çal~~ma azimlerini bir arada kanalize etmek için kurulan bu yeni te~kilat,
yay~ n i~lerini de ihmal etmemi~~ve faaliyetleri aras~ na yerel tarih
ara~t~ rmalar~ m da katm~~t~ r ". Memleketimizin Halkbilim, Budunbilim,
Toplumbilim ve Ink~lap Tarihi üzerinde çal~~acak olanlann vazgeçemiye'3 Türk Arkeoloji Dergisi, 1956'dan beri memleketimizdeki kaz~lar ve toprak Üstü
ara~t~rmalar konusunda yayg~nl~k kazanm~~t~r. 26. cildi t . say~~ (1982) Türk Etnograjya Dergisi,
1956 y~l~nda itibaren kaliteli bas~m~~ve çe~itli içeri~i ile türk maddi ekini üzerinde çal~~anlar~n en
k~ ymetli kaynaklanndand~r. 1982 y~l~na dek 17. say~~ç~km~~t~r.
14

GO S. 306.

Ayl~k Ansiklopedi c. I S. 342-345. ~imdi, T~llann
Içinden, S. 283-291. Behçet Kemal Ça~lar, Halkevleri 1932-1935. 103 Halkevi geçen y~llarda nas~l
çal~~t~. Ankara ts. Atatürk ve Halkevleri. Atatürkçü dü~ünce üzerine denemeler, Ankara 1974 (birçok
inceleme ve ara~t~rma içermektedir). M. Ergun, Atatürk devri Türk e~itimi, Ankara 1982, S. 15015 Ulu~~I~clemir, "Halkevleri ve Halkodalar",
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1212

MAHMUT H. ~AKIRO~LU

ce~i bir kaynak olan Halkevleri yay~nlar~, bir döneme ad~n~~vermi~tir. Süreli
yay~nlar~n~n da ayr~~bir yeri bulunmaktad~r. Baz~lar~~seviyeli bilimsel
çal~~malar~~içermesi bak~m~ ndan dikkat çekici idi: Isparta Halkevi
taraf~ndan yay~nlanan " On" , Konya Halkevi tarafindan yay~nlanan
"Konya" [daha önce 3 say~~"Tarih ve Edebiyat Ara~t~rmalar~" ba~l~kl~~dergi
ç~karm~~t~], Manisa Halkevi taraf~ndan yay~nlanan "Gediz", Afyonkarahisar
Halkevi taraf~ndan yay~nlanan "Ta~p~ nar", Çorum Halkevi taraf~ndan
yay~nlanan "Çorumlu", Bursa Halkevi taraf~ndan yay~nlanan "Uluda~" [bu
derginin 6-9. say~lar~~Türkün ad~~ile ç~km~~t~], Adana Halkevi taraf~ ndan
yay~nlanan "Görü~ler", ve adlar~n~~daha fazla uzatmak istemedi~im dergiler
tarih çal~~malar~~ bak~m~ndan çok de~erlidir. ~imdi ço~unlu~u ortadan
kalkm~~~bulunan bir y~~~n yaz~t, vakfiye, an~ t, güzel sanat eseri, belge
üzerinde yap~lan çal~~malarla dolu olan bu dergilerin ~imdiye dek tam bir
dizinin yap~lmam~~~olmas~, de~erlerinin iyice bilinmesini engellemi~tir.
Bununla beraber erbab~~ tarafindan merakla aranan ve incelenen bu
dergilerin yarat~c~~ve ya~at~c~lann~~ ~imdi (ço~u aram~zdan ayr~ld~~~~için)rahmet ve sayg~~ile an~yoruz 16. Arap harfierine â~ina olmayan ~imdiki nesil
ara~t~nc~lanna bol malzeme sa~lamalar~ , büyük bir himmetti. Halkevleri
taraf~ndan yap~lan yay~nlar~ n daha düzenli ve bilimsel yöntemlere uygun
bir biçimde ç~kar~lmas~~için, istanbul'un merkez Halkevi say~lan Eminönü
Halkevi taraf~ndan ç~kar~lan "Yeni Türk" dergisi ile merkez heyetinin yay~n
organ~~olan "Ülkü" "dergisinde say~s~z uyar~lar yap~lm~~t~r. "Yeni Türk"
düzenli ya~am~~ve içerdi~i güzel konular yan~ nda, merhum Hikmet Turhan
Da~l~o~lu 17 taraf~ndan haz~rlanan "~ stanbul Bibliografyas~" ve baz~~
ekleriyle k~ymetlidir. Ülkü ise kitapseverler taraf~ ndan çok aranan ve 19331 94 ~~ y~llar~~aras~~fikir hayat~m~z~~incelemek isteyenlerin vazgeçemiyece~i bir
kaynak niteli~ine bürünmü~tü. 102 say~~ ç~kan ilk serinin 40. say~s~na dek
sorumluluk Nusret Kemal Köymen üzerindeydi. Genellikle ekonomi,
köycülük, sosyoloji konular~ na yer veren bu dergi, resmi devlet felsefesini de
yans~tmas~~bak~m~ndan önemliydi. 41. say~s~ ndan sonra bilimsel sorumluluk
Fuad Köprülü'ye verildi. Bilimsel düzeyi yükseltilerek ciddi ve derin
konulara da yer verilmi~, Halkevlerine çe~itli uyar~lar yap~ld~~~~gibi
yay~nlar~n ço~u bu derginin sayfalar~ nda tan~t~lnu~t~~18.
16 Halkevleri dergilerinin bir listesi ve bu serinin birinci yaz~s~: M. H. ~akiroglu,
"Cumhuriyet Tarihimizde Süreli Yay~ nlara K~sa bir Bak~~~I. Halkevleri Dergileri", Türk
Kültürü XIII /156 S. 379-384..
17 Halkevleri ülküsünü er~ iyi benimseyenlerden biri olan H.T. Dagl~oglu için haz~rlad~~~m
nekroloji bk. Sanat Tarihi rill~~~~ ./X-X (198 ) S. 287-307.
15 Bu çok de~erli dergi hakk~ nda güzel bir derleme yap~lm~~t~ r: Zerrin Bayraktar, "Ülkü
Dergisi: Halkevleri merkez yay~n organ~na bir bak~~", ~leti~im 1981/3 S. 113-136. Zerrin
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I~te Belleten böyle bir ortamda yay~ ma ba~lad~. Halkevleri kurulmu~~ve
belirli bir çevreye tan~ t~ld~ktan ba~ka yay~ n alan~ nda da etkili olmu~,
kaynaklar harekete geçirilmi~, ~stanbul Darülfünunu la~vedilmi~~ve yerine
ça~da~~bilimsel yöntemlere uygun bir üniversite kuruldu~u gibi Ankara
Üniversitesi'nin de çekirde~i niteli~indeki temel bir kültür fakültesi olan Dil
ve Tarih-Co~rafya Fakültesi kurulmu~~19 art~ k yarat~c~l~ k yönünü yitirmi~~
bulunan Türk Tarih Encümeni'nden destek çekilmi~ti. 1937 y~l~~ ba~~ nda ilk
say~s~~sat~~a verilen Belleten, güzel bask~s~, hacmi ve içeri~i ile tarihseverlerin
ve ara~t~nc~lar~ n hemen dikkatini çekmi~~ve süratle yay~ ld~~~~gibi, d~~~
ülkelerde tan~ t~lm~~, hatta kitap dünyas~ nda ilk iki say~s~~ y~llarca "bulunmas~~
güç kitaplar" aras~na girmi~tir. önceleri bir komisyon taraf~ ndan
ç~ kar~lmas~~ dü~ünülen bu derginin bütün sorumlulu~u, ilk memuru ve
sonradan yöneticisi Ulu~~~~demir 20 beye verilmi~tir. Bu bir rastlant~~ de~il,
onun çok önce ba~layan bas~ m ve yay~ m deneyimine dayan~ r. Adana'da
bulundu~u s~ rada "Türksözü" gazetesini Ferid Celâl Güven ile ç~ karan ve
Türk Ocaklar~~ genel yazman~~ oldu~u zaman Türk Yurdu dergisinin yay~ n~~ ile
ilgilenen say~n ~~demir matbaac~l~ k ile ilgilenerek bu alandaki sorunlara â~ina
olmu~tur. Hurufat bilgisi, sayfa düzeni, dergi ve kitap sayfalar~ n~~ ba~lama
gibi sorunlar~ n~~çok iyi ö~renen ~~demir, becerisini Belleten ve Kurum'un
di~er yay~nlar~~ için kullan~ rken, önemli sorun olan bas~ mc~ larla u~ra~mak ve
onlarla i~birli~i yapmak konular~ n~~ da gayet etrafl~ca ö~renmi~, sonraki
y~llarda Türk Tarih Kurumu bir ayr~~ bas~ mevi kurma~a giri~ti~i zaman
sa~lam temeller üzerinde oturtma~a ba~ar~l~~ olmu~ tur. Bu ba~ar~s~~45 y~l gibi
inan~lmaz ve eri~ilmesi güç bir devir olarak süregelmi~, haketti~i emeklili~ini
istedi~i zaman bile, son i~leri aras~ na Belleten'i haz~ rlama~~~katm~~t~ r. Bu tarz
bir ba~ar~~ bilim adamlar~~ aras~ ndaki y~lg~nl~~~~gidermi~, i~~ba~tan ciddi
tutulursa, o konunun devam ettirilece~i inanc~~ yayg~n hale gelmi~~ve
süreklilik kavram~~ birçok özlemi gerçekle~tirmede olumlu bir hava
yaratm~~t~r. Belleten bu konuda öncü olmu~~ve yayg~ nl~~~ n~~ korumu~tur.
Bayraktar-Cem Alpar, Ülkü. Seçmek,. (1933-1940, Ankara 1982. Ankara Iktisadi ve Ticari
Ilimler Akademisi Yay~nlar~ . no. 190 XXXI-493 Sayfa. Birinci say~n~n t~ pk~ bas~m~ ndan ba~ka,
seçkin yaz~lar~ n da bir bas~ m~~ eklenmi~tir. Atatürk'ün en anlaml~~ ithaflar~ndan birini içeren
foto~rafi da konmu~tur. Dergi, Atatürk'ün dil ve tarih devrimini yaymada çok etkili olmu~ tur.
19 Afet Inan, "Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesinin Kurulu~u Haz~rl~ klar~~ ve Aç~l~~~~g Ocak
1935, Cumhuriyetin 5o. Y~ldönümünü Anma Kitab~ , 1974, S. 9-52 Fakültenin eskiçag tarihine
katk~lar~~ hakk~nda son bir güzel yaz~ : Emin Bilgiç, "Atatürk, fakültemiz ve kürsümüz,

Sümerlilerin tarih, kültür ve medeniyetleri" D.T.C.F. Atatürk'ün loo. Do~um Y~l~na Arma~an
Dergisi, Ankara 1982, S. 75-121.
20 Y~llar~n Içinden, tür. yer.
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Ba~ta Atatürk ~ nk~lab~ na ait sorunlar olmak üzere, Türk Tarihine ait
konular bu dergi sayfalar~ na girme~e ba~lam~~, Kurum ile ilgili haberler de
yay~ nlanm~~ t~r. Derginin daha esasl~~ ve yak~ ndan izlenmesi için bas~mevi
kurma çabalar~ n~~ gerçekle~tiren Kurum, önce bir iki odan~ n içinde ba~layan
giri~imi geni~lemi~~ve ortaya dev bir tesis ç~ km~~t~ r. Böylece Kurum bu
alanda da öncü olmu~tur. Her yeti~en nesil Belleten' görmek ve sahip olmak
istemi~ tir. Kitap dünyas~~ da böyle bir dergiye kavu~tu~u için yeni bir
görünüm kazanm~~, kitap sat~c~lar~~ için yeni bir ticaret metal meydana
gelmi~tir. Do~rudan Kurum merkezinden alma yan~ nda, kitapç~lar
sa~lad~ klar~~ aboneler ile mü~terilerine bu dergiyi ula~t~ rm~~lard~ r. Bu
sat~ rlar~ n yazar~~ do~du~u zaman Kurum 8 ve Belleten de 2 ya~~nda
bulunuyordu. Lise s~ ralar~ nda Belleten'den haberi oldu~u zaman ilk kez 86.
say~ y~~ eline alm~~t~. ~li~ki kurdu~u kitap dünyas~ nda bu dergi yüksek
fiyatlarla sat~l~ yor ve baz~~say~lar~ n~~ da bulunmas~~ zor hatta olanaks~z hale
gelmi~ti. Halen birçok kitapl~ kta Belleten tam tak~m de~ildir ve arada baz~~
say~lar yoktur. Belleten ,~kinci Dünya Sava~~~ s~ ras~ nda meydana gelen
hammadde ve ka~~ t yoklu~unu ba~ar~~ ile atlatm~~, baz~~say~lar çift ç~ kssa bile
düzenli yay~ n~ n~~ aksatmam~~t~ r. Genel sava~~n biti~inden sonra dünyan~ n
oldu~u gibi ülkemizin de ko~ullar~ n~ n de~i~mesi ve iktisadi durumumuzun
düzenli bir seviyeye gelmesine orant~ l~~ olarak bilimsel yay~ nlar~m~ z da yeni
bir görünüm kazanm~~t~ r. Art~ k tek bir ~stanbul Üniversitesi de~il, temeli
Atatürk tarafindan at~lan Ankara Üniversitesi de bulunuyordu. Bilimsel
gereksinmelerin kar~~lanmas~~ için yap~lan hamleleri süreli dergilerde de
görüyoruz.
Bu evredeki tarih süreli yay~ nlar~~içinde "Y~ll~k Ara~t~rmalar Dergisi "ni
görüyoruz. Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi tarf~ ndan haz~ rlanan bu dergi
1940-194.1 y~l~ nda haz~ rlatt~ r~lm~~, bas~ m sorunlar~~ yüzünden ancak 1944
y~l~ nda bas~lm~~~ve sat~~a sunulmu~tur. 1067 sayfal~ k bu kal~ n cildin içinde, o
s~ ralarda okutulan dallarda yap~lan ara~t~ rmalar bulunmaktad~r. Tarih
bölümünün de katk~s~~ bulunan [S. 145 - 296] bu derginin içindeki
bölümlerin birer ayr~ bas~mlar~~ da yap~lm~~t~. Kullan~~s~z bir tarzda
haz~ rlanan ve ortaya konan bu dergi tek say~da kalm~~~k~sa bir süre sonra,
"Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Dergisi" yay~ n ya~am~ na girmi~tir. Ekin
konusunda geni~~bir alanda yay~lan bu derginin sayfalannda tarih
ara~t~ rmalar~ na epey sayfa ayr~lm~~t~ r. 1942y~l~ ndan itibaren büyük boyda
ve en iyi ka~~da bas~ larak yay~ nlanan bu dergi y~lda dört kez yay~nlanmas~~
planlanm~~~ve uzun y~llar bu ilkesinden sapmam~~t~r. Genellikle fakülte
ö~retim üyelerinin ve burada doktora yapanlar~n çal~~malar~ n~~ içeren bu
dergi, ilk y~llar Türk Tarih Kurumu Bas~ mevinde bas~lm~~t~ r. Ad~~geçen
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fakülte bu dergi ile yetinmemi~~ve her bölümün kendi dergisini ç~karmas~~
planlanm~~t~r. Tarih çal~~malar~~için dü~ünülen ayr~~bir süreli yay~n 1957
y~l~nda gerçekle~mi~ti. "Tarih Ara~t~rmalar~~P' ba~l~~~~ta~~yan bu derginin 21 bir
de Ingilizce ba~l~~~~bulunmaktad~r. 5o sayfal~k bu dergiden yabanc~~dilde
yap~lan ara~t~rmalar da yer verilmi~ti. Fakat bu dergi de devaml~~olmam~~~
ancak 1963 y~l~nda "Tarih Ara~t~rmalar~~Dergisi" ad~~ile tarihçilerin yay~n
organ~~ olarak yeni bir dergi ara~t~nc~ lann yarar~na sunulmu~tur 22 .
Fakültenin di~er bölümleri de [Türk dili ve Edebiyat~: Türkoloji Dergisi,
Eskiça~~kültürleri Anadolu (ilk say~lan Anatolia), v.$)] kendi ürünlerini
yay~nlayacak süreli yay~nlara ba~lad~klan için fakülte dergisinin aksam~~~
duraklamalar yüzünden, baz~~say~lar bir araya getirilmi~tir 23 .
Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ba~ar~l~~olamayan bir tarih
dergisi giri~iminden sonra uzun y~llar suskun bir tav~r tak~nmakla beraber,
zorluklu dönemlerin geçmesinden sonra bu bo~lu~un giderilmesine
çabalam~~m. Ord.Prof. Cavid Baysun'un 24 ~srarl~~ giri~imlerinden sonra
1949 y~l~nda yay~nlanmas~na ba~lanan "Tarih Dergisi" günümüze dek
yay~nlanm~~~ve ba~ann~~aksatmadan sürdürmü~tür [Son say~~ XXXIII
(1982)]. Bu ba~ar~da muhakkak giri~imin ilk y~llar~ndan beri bu dergiye
sahip ç~kan Yeniça~~Tarihi Kürsüsü'nün büyük pay~~ bulunmaktad~r. Baz~~
say~lar ince, baz~lar~~ çift say~~ da ç~km~~~olsa, süreklilik ve gelen fikir
eserlerinin de~erlendirilmesi ciddiyetini asla elinden b~rakmayan bu dergi
haketti~i de~eri kazanm~~, gün geçtikçe içindeki makale ve haber tarz~~
yaz~lar büyük bir önem sahibi olmu~tur. Türk tarihinin bütün evrelerini
inceleyen bu derginin içeri~i belirli bir de~er kazan~rken, görünümü de
de~er verildi~i için hakl~~ bir ~öhret ile kitapseverlerin ve ara~t~nc~lann
kitapl~~~na girmi~tir 25 . Yerinde bir kararla baz~~say~lar~n~~sonsuzlu~a göçen
ö~retim üyelerine ay~ran bu dergi, büyük ve de~erli tarihçimiz Ismail Hakk~~
Uzunçar~~l~~için an~tsal bir say~~kazand~rmakla [c. 32 (1979) XV + 935.]
derginin önemini büyük boyutlara ula~t~rm~~t~r. Bu ba~ar~s~n~~ di~er
21 Prof. Akdes Nimet Kurat'~ n yaz~~ i~lerini üstlendi~i bu dergi. Tarih Bölümü. Tarih
Ara~t~rmalan Seri 1, diye numara alm~~t~.
22 Tarih Ara~t~rmalar~~Enstitüsü'nün yay~n organ~~olarak müdürler taraf~ndan yay~nlanan
bu dergi 24. say~ya ula~m~~t~r.
23 Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi'nin yay~nlar~~ için kaynakçalar haz~rlanm~~t~r, Can
Oktay Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Yay~nlar~~Bibliografyas~~1935-1945, 1946, S.
95. Adnan Ye~ilo~lu, [ayn~~ba~l~k 1935-1966 aras~], 1968, 163 Sayfa. Benal Ac~r, A.C. Dil ve
Tarih-Co~rafya Fakültesi Dergilerindeki Makalelerin Dizini, Ankara 1982, 181 Sayfa.
24 C. Baysun için ~. Tekinda~, Tarih Dergisi 23 ( ~~969) S. 1-8, M. Aktepe, Bellek,' XXXIII I
129 ( 1 969) S. 97-11 3.
25 Y~llara göre dökümü, GO S. 306
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dergilerde de devam ettiren Edebiyat Fakültesi, "Tarih Enstitüsü Dergisi" ve
"Güneydo~u Avrupa Ara~t~ rmalar~~ Dergisi" ile tarih ara~t~ rmalar~~ alan~ nda sayg~~
ile an~ lacak bir yer elde etmi~tir. Bu son iki dergi de parasal ve yönetim
gücünü fakülteden alm~~~olmakla beraber, bu alandaki olumlu çal~~malar~~
ve akademik ya~am d~~~ nda bulunanlar~ n bile çal~~malar~ n~~ de~erlendirme
havas~ na girmesi ve birikimi daha iyi yönlendirmek için ayr~~ dergiler
yay~ nlama yolunu seçmi~~ve ba~ar~l~~ da olmu~tur. Enstitü dergisi de
kurulu~undan [197o] itibaren ciddi bir ~ekilde izlendi~i için yay~ n~~
aksatmam~~~ve baz~~ say~ lar arma~an olarak ç~ karken, XII. (1 981-1982)
say~s~ n~~ merhum hocam Prof. M. Tayyib Gökbilgin'e ay~ rmak de~erbilirli~ini
de göstermi~tir. Fakültenin yay~ nlad~~~~süreli yay~ nlarda önemli katk~s~~
bulunan ve tarihçili~imizde çal~~kanl~ l~~'~, verimlili~i ve olumlu katk~lar~ yla
sayg~~ ile amlacak hocam~ n ad~~ sonsuzlar aras~ na i~lenmi~~bulunmaktad~ r 26 .
Edebiyat Fakültesi bu müstesna ba~ar~s~ na ula~~ rken i~bilen ve ço~u
kitapseven ki~ileri i~ba~~ na getirmesi yan~ nda ayr~~ bir bas~ mevine sahip
olmas~ ndan da kaynaklanmaktad~ r. Önceleri Istanbul'un tan~ nm~~~
matbaalanyla i~~yapan fakülte, kendi kurdu~u ve çok güzel hurufatla
donatt~~~~bu i~~yerinde güzel ve de~erli fikir ürünlerinin ortaya konmas~ na
yol açm~~ t~ r. Bu güzel yay~ nlar aras~ nda güzel sanatlar~ m~z~~ da ilgilendiren
bir dergiyi ihmal edemeyiz. Siyasi tarih de~il de "Sanat Tarihi r~ll~~~" ba~l~~~~
ta~~yan dergide 27 , güzel sanatlar~ m~ z ve di~er kültür kal~ nt~lar~ m~z
hakk~ nda de~erli ara~t~ rmalar bulundu~u gibi tarihçilere de zengin
malzeme kazand~ rm~~~ve özel say~ lar~~ 2 8 kaynakçalar~ m~z~ n vazgeçemiyece26

Bu dergi için T. Gökbilgin kaynakças~n~~ haz~rlayan Prof. Mübahat Kütüko~lu, benim

B~ll~ten'dc yay~nlanan [XLV (198 ) S. 551-572J nekrolojime 'liste' ad~ n~~ verip, hatalarla dolu

oldu~unu yazmaktad~ r. Bir kaynakça hiç bir zaman tam olamaz. Merhum Fuad Köprülü için
ömründe 4, ölümünden sonra o~lu Orhan Köprülü, Fevziye A. Tansel taraf~ ndan yap~lan
kaynakçalar tam olmaya yeterli de~ildir. Merhum hocama duydu~um sayg~~nedeniyle 1973 y~l~~
ba~lar~nda vatani görevimi bitirdi~im zaman ilmi çal~~malarda bana yarayacak kay~ tlar~~ bir
araya getirirken, baz~~ ki~ileri de tam olarak ç~karma~a niyet etmi~ tim. Hatta daha o s~ ralarda
tasarlad~~~m Türk Tarihçileri Kaynakças~~ adl~~ çal~~mam~~ el alt~ nda geli~tirmekteyim. Hocam
için giri~ ti~im zaman elbette ki kendisi ile görü~mem gerekliydi. Ileri ülkelerde "curriculum
vitae" diye tan~ nan bir sistem gere~i, çok ara~ t~r~c~~ yay~nlar~n~~ toplu olarak birarada
bulundurur. Gene de eksik kald~~~~sabittir. Tek ba~~ma haz~ rlad~~~m listede ancak "eks~kler"
vard~~ ki, bir kusur saym~ yorum. Kald~~ ki Islâm Ansiklopedisi'nin Kütüko~lu taraf~ ndan bir
daha incelenmedi~i "Nasad" maddesini (c. 9 S. 75-77) benim gibi atlamas~ yla sabittir. Deltion
dergisinde ç~ kan makale hiç konmam~~t~ r.
27

I lk say~s~~ 1964-1965 tarihini ta~~ yan bu dergi XII. (1982) cilde gelmi~tir. Öncüsü olan

bir çal~~ma: Sanat Tarihi Kürsü ve Enstitüsünün ö~retim ve Ara~t ~rma Çal~~malar~~ 1943-1962, Istanbul
1962.
2°

Cilt V (1972-1973) Cumhuriyetimizin 50. y~ldönümü için, C. VI (1974-1975) Sanat

Tarihinin 30. Kurulu~~Y~l~na ayr~lm~~ t~r.
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~i incelemelerle donat~lm~~t~r. GAAD k~saltmas~ yla kaynakçalara giren
"Güney-do~u Avrupa Ara~t~rmalar~~ Dergisi", Balkanlarda ç~ kan benzer
süreli yay~nlar aras~nda X-XI say~s~ na ula~ makla (1983), bu alandaki
olumlu çabalar de~erlendirmi~, bilim adamlar~ na yeni olanaklar
sa~lam~~t~r.
Ad~nda tarih sözcü~ü bulunmamakla beraber, bu alanda yararl~~
yay~nlar içeren dergilerin say~s~~zaman geçtikçe ço~alm~~t~r. 1938 y~l~nda
birinci say~s~~yay~nlanan "Vak~flar Dergisi" bugüne de~in yay~nlad~~~~XVII
say~ , Türk siyasi tarihinden çok sosyal, ekonomi, sanat tarihi konular~na
e~ilmi~tir. Hacimli say~lar halinde cs kar~lan bu dergide Fuad Köprülü,
Ömer Lutfi Barkan, Ali Saim Olgen, Albert Gabriel gibi çal~~kan ve verimli
ara~t~nc~lar derginin düzeyini yükseltmi~ler, sonraki say~larda yay~nlanan
vakfiyeler, kitabeler, ar~iv belgeleri derginin önemli bir kaynak görevi
üstlenmesine yol açm~~t~r. Bu seriye ~stanbul Fethi Derne~i taraf~ndan
yay~nlanan dergileri de katabiliriz. 1953 y~l~nda Istanbul'un Türkler eline
geçi~inin 500. y~l~n~~ kutlama haz~rl~klar~~ s~ ras~nda resmi ve özel
kurulu~lardan sa~lanan parasal olanaklarla yap~lan yay~nlar aras~nda, bir
de süreli yay~n~n bulunmas~n~~arzu eden cemiyet, güzel bir bask~~ve ~~k bir
görünüm içersinde yay~nlad~~~~"FrItih ve Istanbul" adl~~dergiyi [tam 29 May~s
1953 günü] ara~t~nc~lara sundu. Fatih Sultan Mehmed ve XV. yüzy~l Türk
Tarihine önemli katk~lar getiren bu dergi sonradan "Istanbul Enstitüsü
Dergisi" ad~n~~ald~~29 ise de nedense devam ettirilemedi. Türk tarihinin en
canl~~ve hakk~nda en fazla yay~n yap~lan dönemlerinden birisini ilgilendiren
süreyi kapsayan bu derginin devam ettirilmemesi tarihçilerin hayret ve
üzüntüsü çekmi~tir. Haketti~i ilgiyi göremeyen ve sat~~~gücü çok az olan bu
dergi, cemiyetin haz~rlad~~~~bir ~stanbul kaynakças~nda bile ihmal edilmi~ti.
Tarih ara~t~rmalar~nda vazgeçilmeyecek hususlardan birisini de belge
yay~n~d~r. Ilk dergilerimizden beri ar~ivlerimizdeki malzeme ve bunun
tasnifi hakk~nda baz~~ makaleler bulunursa da, bu belgeler üzerinde
yap~lacak yay~nlar~n özelli~i üzerinde nedense durulmam~~~ve bu konudaki
üstünlük gene bat~l~~ bilim adamlar~n~n eline geçmi~tir 3° Bir gazete
makalesi de~il fakat ça~da~~bilimsel yöntemlerle belge yay~n~n ne demek
oldu~u hakk~nda yap~lan yay~nlar~n k~s~rl~~~na üzülmek yerine bu bo~lu~u
doldurmak için yap~lan çabalara göz atacak olursak, ayr~~bir verimsi~lik ile
kar~~~kar~~yarz. 1941 y~l~nda ülkemizde yap~lan bir dizi yeni yay~n hamlesi
29
Ilk y~l büyük bir h~zla kitap ve dergi faaliyetine girdikten sonra bir duraklama
gözleniyor. Ilk derginin son say~s~~ C. II/7-12. Ikinci derginin son say~s~~5 (1959) dir.
39

A. Çetin, Ba~bakanl~k A~~ivi K~lazn~zt~, Istanbul 1979, S. 4-5.
Belki« C. XLVII, 77
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döneminde de [Türk Ansiklopedisi ve Islam Ansiklopedisi ayr~ca dünya
Edebiyat~ ndan Tercümeler diye ba~lat~lan çeviri çafi~malar~]belge yay~ n~ na
önem verilmi~~ve ad~ na " rdrih Vesikalan" denilmi~tir. Belirli bir düzen ve
yöntem içersinde ç~ kmas~~ planlanan bu dergi büyük bir ilgi ile kar~~lanm~~~ve
derhal yay~lm~~ t~ r. Bilhassa Yak~ nça~~Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti
dönemlerine ait belgelerin as~llar~~ ve çevirileriyle bulundu~u bu yay~ n için
Yeniça~~Tarihi ara~t~ r~c~ lar~~ da ba~vuru kayna~~~bulmakta güçlük
çekmemektedir. Fotokopiler ve bir k~s~ m da renkli olan resimler de tarihsel
bilgileri güçlendirmektedir. Ne yaz~ k ki 15 fasikül ç~ kt~ ktan sonra yay~ n~~
duran bu dergisi tekrar canland~ rma çabalar~~3 say~dan öteye gidememi~tir.
Belirli bir belge dergisinin ç~ kar~lmas~~ görevi Türk Tarih Kurumu'na
dü~tü~ü için bu alanda yap~lan giri~imler 1964 y~ l~ nda sonuçlanm~~~ ve
Belgeler anaba~l~~~ n~~ ta~~yan dergi ara~t~ r~c~~ ve merakhlar~ n hizmetine
konulmu~tur. Y~lda iki say~~ ç~ kmas~~ planlanan bu dergi içinde ba~ta Ömer
Li~ tfi Barkan üstad~ m~z~ n ar~iv malzemesi bulunmak üzere merhum Tayyib
Gökbilgin'in Venedik Devlet Ar~ivi'nde bulunan bir k~s~ m Türk dönemi
belgeleri üzerindeki yay~ n~~ dergiye ayr~~ bir de~er kazand~ rm~~t~ r. Ne yaz~ k ki
gayesinden k~sa bir süre sonra uzakla~an bu dergi çok a~~r gitmektedir.
Belleten gibi düzenli bir ~ekilde yay~ nlanmas~ n~~ beklemek her tarihçinin
hakk~ d~ r. Biraz fazla hacimli belge yay~ n~~ vermek isteyenleri de tereddüd
içine itmi~tir. Dergiyi 5 /6 ve 13. say~ lar~~ için uzun y~ llar i~gal eden hacimli
yay~ nlar, yay~ n~~ bir bunal~ ma sokmu~tu 31.
Yay~ n bunal~ m~ na sürüklenen süreli yay~ nlar aras~ nda, " Selçuklu
Ara~t~ rmalar~~ Dergisi" de bulunmaktad~ r. Türk Tarihinde özel bir yeri
bulunan ve Anadolu'nun türkle~ mesinde birinci derecede rol oynayan
Selçuklular~ n çe~itli evrelerini incelemek için kurulan ayn~~ addaki
enstitünün yay~ n organ~~ olan bu dergi 1969-1975 y~ llar~~ aras~ nda 4 say~~
ç~ kabilmi~tir 32. Bas~ mevinde olan 5. say~~ uzun bir süreden beri sat~~a
verilememi~tir.
Fuad Köprülü'nün yay~ n~ n~~ sürdüremedi~i iktisat tarihi ara~t~ rmalar~~
Istanbul Üniversitesi taraf~ ndan üstlenmi~tir. Iktisat Fakültesi taraf~ ndan
1939 y~ l~ n~ n son aylar~ nda ilk say~s~~ ç~ kar~ lan dergide genel meslek konular~~
yan~ nda Türk Iktisat Tarihi konular~ na da özel bir yer verilmi~tir. Ömer
Lfitfi Barkan hocam~z tarafindan kaleme al~ nan k~ ymetli makaleleri içeren
bu derginin baz~~ say~lar~~ (XI., XIII., XIX, XXIII / 1-2, XXVII / 1-2)
3'

Ulu~~I~clemir, Belgeler no. 13'e yazd~~~~sunu~~yaz~s~ .

32

Türkiye'deki Selçuklu dönemi ara~ t~rmalar~~ için bk. Ibrahim Kafeso~lu, "Türkiye'de

Selçuklu Tarihçili~i", Cu~nhunYetin 5o. ytl~na Arma~an. Edebiyat Fakültesi, Istanbul ~~973, S. 83-92.
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özellikle Türk iktisat Tarihine ayr~ld~~~~için özel bir de~er kazanm~~t~r 33
Istanbul d~~~ nda tek giri~ im, Ankara'da Orta Do~u Teknik Üniversitesi
taraf~ndan yay~nlanan" Geli~me Dergisi" arac~l~~~yla yararl~~bir ürün haline
dönü~mü~ tür. Derginin baz~~ say~ lan "Türkiye iktisat Tarihi Üzerine
Ara~t~ rmalar" diye adland~r~lm~~t~ r [ilki 1978 y~l~ nda 348 Sayfa, ikincisi ise
1979-1980 y~l~nda 371 sayfa olarak yay~na verildi].
Bu tarz tarih ara~t~ rmalar~na üniversite yay~n~~ olarak son y~llarda
Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi de kat~ld~ . Edebiyat Fakültesi
taraf~ndan yay~ nlanan derginin ilk ad~~ "Y~ll~k" idi 34. Sonradan ad~n~~
de~i~tirerek " Edebiyat Fakültesi Ara~t~ rma Dergisi" oldu 35 . Sayfalannda tarih
ara~t~rmalar~ na yer veren bu derginin ka~~d~n~n ve bask~s~n~ n iyi olmamas~~
ba~ar~s~n~~gölgelemi~tir.
Ankara Üniversitesi ilâhiyat Fakültesi taraf~ndan yay~ nlanan dergide
de dinsel konular yan~ nda Türk sanat ve ekin sorunlar~na da de~inildi~ini ve
bu arada tarih ara~ t~rmalar~na yer verildi~ini görmekteyiz. ilgili fakültede
tarih ve sanat bölümlerin bulunmas~~bu alanda yaz~~ yazacak elemanlar~n
yeti~mesine ve yaz~~ vermelerine yol açmaktad~r. Istanbul Dârülflinunu
taraf~ndan ç~kar~lan ildhiyat Fakültesi Mecmuas~'n~ n yerini fazlas~yla
doldurduktan ba~ka güzel çal~~ malara yer veren bu dergi önceleri y~lda bir
kaç tane ç~kar~ lmak için planlanm~~~ ise de, y~ll~ k bir dergi karakteri
kazanm~~t~r 36 . Ad~~geçen fakülte yararl~~ çabalar~ na iki dergi ile daha
katk~ da bulunmak istemi~ tir. " ~sldm !timleri Enstitüsü" ad~~ alt~nda
yay~nlanan bir say~~ ç~kt~ ktan sonra [1959] duran dergi uzun süren
sessizli~ini k~rd~ ktan sonra yay~ n faaliyitini canland~rm~~~ve yeni say~lar [3
tane] ç~karm~~t~ r. Türk Sanat Tarihi çal~~malar~n~~Ankara'da canland~rmak isteyen ve bu konuda " r~lltk" adl~~ bir süreli yay~n~~ [1957 ve 1958]
hizmete koyan fakültenin uzun bir sessizlik döneminden sonra 3. say~s~n~~
ç~karmas~n~~ k~vançla kar~~l~yoruz.
Resmi ve yar~~ resmi kurulu~lar~n koruyuculu~unda ç~kar~ lan dergiler
yan~ nda ki~isel gayretlerle yap~ lmak istenen giri~imler de bulunmaktad~ r.
~~~m
Bu derginin kurulu~undan beri ba~~ nda bulunan Ömer Lâtf~~ Barkan için haz~rlad
tir:
O.
L.
Barkan,
kitaba
da
girmi~
~u
53-177.
Aynen
~~
nekroloji: Benden XLIV/ 173 (1980) S.
Türkiye'de Toprak Meselesi. Toplu Eserler r, Istanbul 1980 S. 905-913. Derginin derli toplu bir
Istanbul 1969.
kaynakças~ : O. Sarper-A. Yücetürk, Iktisat Fakültesi Mecmuast Fihristi c. I-25,
nda bas~lm~~t~.
nki
Ankara'da
1963
y~l~
ve
1962
y~llann~
~~
196
.
34 Atatürk Üniversitesi rdh~~~
~n~ . Edebiyat Fakültesi Ara~t~rma Dergisi.
35 Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay
~ . cildi 1970 y~l~ nda yay~nlanm~~ t~r.
Ankara Üniversitesi ~ldhiyat Fakültesi raymlart
36 Ahmet Koca, Re~it Çelik, Lâtif Köksal,
33

Bibliograiyast (1949-1975) (Istanbul Darülfintun Ildhiyat Fakültesi Meanualannda raymlanan
Makale/er Bibliograbas: ek olarak verilmi~tir), Ankara 1978, tür. yer.
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Bir say~~ ç~kt~ktan sonra bir daha hiç bir haber al~namayan ve genellikle
çevirilere yer veren "Osmanl~~Tarihi Ar~ivi" ba~l~kl~~dergiden sonra [senesi
1977] üç say~s~~ ~imdi elimizde bulunan " Osmanl~~Ara~t~rmalar~" dergisine
de~inmeliyiz. Bu dergide yabanc~~dilde yaz~lar makaleler de bulunmaktad~r. Yeni ve Yak~n Ça~lar tarihimiz üzerinde çal~~anlar~n anakaynak
dergilerinden birisi olan bu süreli yay~n, devlet yard~m~~olmadan 37 bu
giri~imi ilk kez göze alan te~ebbüstür. 4. say~s~~ bask~da olan bu derginin uzun
ö~nürlü olmas~n~~ arzulamaktay~z.
Türk Tarihi üzerindeki ara~t~rmalar~n ço~almas~~ve ara~t~r~c~~say~s~n~n
da buna parelel bir artmas~ , yabanc~~dilde ve d~~~ülkelerde yay~nlanan süreli
dergilerden baz~lar~ n~n Türk ve Türkiye üzerinde yönelmesi uygun
görülmü~tü. Kald~~ki, Türkiyat ara~t~rmalar~n~n geleneksel Orientalizm
kavram~ ndan art~k ayr~lmas~~ uzun süreden beri tart~~~lan konular
aras~ndayd~. Bu isteklerin gerçekle~mesi Cumhuriyetimizin kurulu~undan
k~sa bir süre önce oldu. Mitteilunger zur Osmanischen Geschichte diye
yay~nlanan bu dergi 3 say~dan fazla ç~kmam~~~ ise de çok büyük bir ra~bet
görmü~~ve bundan dolay~~yak~n bir geçmi~te t~pk~bas~m~~da yap~lm~~t~r. Bu
alandaki bo~lu~u doldurma s~ras~n~~Fransa'da yeti~mekte olan türkologlar
kapt~lar. Strasburg'daki Türkoloji Enstitüsü tarafindan gerçekle~en bu
yay~n, Fransa hükümetinin de parasal deste~i ile yay~na ba~lam~~t~r. "
Turcica" adl~~ latince bir ad alan bu dergi, hükümetimiz tarafindan sat~n
al~nma ve ilan verme kanal~~ ile desteklenmektedir. Düzenli bir y~ll~k olarak
~~g69'dan beri yay~nlanan bu dergi baz~~ y~llar (1976-1977) yaz~~ bollu~u
nedeniyle iki say~~ birden ç~km~~~ise de gene duralam~~~ve son say~lan geç de
olsa bir düzene girmi~tir. ~imdiye dek ç~kan XV. say~s~~ile kaynakçalarda
özel bir yer kazanm~~ t~r 38 . Bu giri~ime paralel olarak bir yay~n da Archivum
Ottomanicum ad~ n~~ alm~~t~ r. Bu dergi benzerleri aras~nda çok seviyeli bir
~ekilde yay~ na ba~lam~~~ve ilk dört say~s~~düzenli bir ~ekilde ç~kt~ktan sonra
bunal~m içine girmi~tir. Sorunlar~n çözümünden sonra ç~kar~lan 5. ve 6.
say~lar de~erli ara~t~rmalar ile doludur. 7. say~s~~ için Amerika'da bir
yay~nevi taraf~ndan eski abonelerden para toplanm~~~ise de, bu sat~rlann
yaz~ld~~~~günlerde [May~s 1983]herhangi bir hareket gözlenmedi. Ancak
37 Istanbul'da Mente~~yay~nevi taraf~ndan ç~kar~lan Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Ekim
1967'den itibaren bir süre kaynak bir dergi olarak ç~km~~~ise de, k~ sa bir süre sonra bir kültür
dergisi olmu~tur.
38 Z. Ar~kan, "Turcica" dergisini ilk XI. say~s~n~n bir dizinini Belleten için haz~rlam~~~ve
Fransa'daki türkoloji çal~~malar~~üzerinde durmu~tur: Belleten XLVI I /183 (Ocak 1983) S. 4o7-

452 . A. Çetin, "Frans~z türkologlarm~n yay~nlad~klar~~ 'Turcica' (Türk Ara~t~rmalar~ )
Dergisinin Türk kültürü ve tarihine hizmetleri", Türk Dünyas~~Ara~t~rmalar~~ 29 (1984) S. 91- ~~27.
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Harrasowitz Yay~nevi taraf~ndan üstlendikten sonra faaliyetini sürdürdü ve
yay~ na tekrar ba~lad~. Bu bunal~m~~atlatmas~m diledi~imiz dergiden çok
kimse yararlanmaktad~r. Amerika Birle~ik Devletlerinde bulunan çal~~kan
Türk ara~t~nc~lan tarihimiz ve ekinimizi belirli bilim çevrelerine tan~tmak
için yapt~klar~~giri~im sonunda iki dergi yay~nlama olana~~~yaratm~~lard~r."
Türklük Bilgisi Dergisi" ad~ yla ç~kanlan birincisi Türkçe ve yabanc~~dilde
yay~nlara yer vermekte, " International journal of Turkish Studies" dergisi de
tarihimize a~~rl~k vermektedir 39.
Yukarda s~ ralad~~~m süreli yay~nlara kat~lacak belki bir iki dergi daha
bulunabilir". Ana karakterlerini belirtti~im dergiler tarih ara~t~rmalann~n
yeni bir hüviyet kazanmas~ nda rol oynam~~t~r. Bu sat~rlann haz~rland~~~~
s~ralarda Bel/elen 50. cildine ula~ma~a h~zla yol almaktayd~ . Türk tarihinin
derinlemesine incelenmesini ve Anadolu tarihinin derinli~ini inceleyen
ara~t~ rmalar ile doludur. Türk 'Tarih Tezi'nin gere~i olan bu tutum, bilimsel
verilerin ~~~~~~alt~nda ileriye götürülmü~~ve kurucusunun iste~ine 41 uygun
olarakda, birinci el kaynaklardan yararlan~larak güçlendirilmi~tir.
Tarihimize ait de~erli yay~ n ve kaynaklar~~ içeren Bel/elen yabanc~~ dildeki
çal~~malara da yer vermi~ , hatta 5 /6. say~s~~ için bir de frans~zca nüsha
haz~rlanm~~t~ r. Sonradan bu tutumundan vazgeçilmi~tir. Türk tarihine ait
çevirilere de yer verilmektedir. Bu giri~ imlerin sonucu olarak derginin ç~k~~~~
tarihçiler ve ayd~ nlar taraf~ ndan merakla izlenmektedir. Belleten'in bu
ba~ar~s~ n~~ sürdürmesini beklemek her tarihçinin hakk~d~r. Ilk 1 oo say~s~~
hakk~nda yararl~~ bir dizin haz~ rlayan Sn. Prof. Dr. Adnan Eni, sonraki 40
say~~ hakk~ nda da bir dizin haz~rlamakla ara~t~nc~ lara büyük bir yarar
sa~lam~~t~r 42 . ~imdi ~~41-180. say~lar da yay~nland~~~ na göre üçüncü dizinin
de yay~nlanmas~ n~~ sab~rs~zl~kla beklemekteyiz. Geli~ i güzel bir isim y~~~n~~
de~il, konulara hakk~n~~ vererek bölümlere ay~ ran A.S. Eni, kaynakça
39

Yabanc~~ ülkelerdeki Türk tarih ve ekini üzerinde çal~~an kurumlar için bk. 1. Soysal-M.

Eren, Türk Incelemeleri Yapan Kurulu~lar ( K~lavuz), Ankara 1977. Türk dünyas~~ hakk~nda yap~lan
yay~ nlar~n derli toplu bir kaynakças~~ Avusturya'da ba~ar~ yla sürdürülmektedir. ~imdi 9. cildi
(1983) ç~ kan bu süreli çal~~mada dünyan~n her bir taraf~nda ç~kan kitap, makale, tan~ tma v.s
yay~nlar ara~unc~ lara haber verilmektedir: Turkologischer Anzeiger. Turkology Annual.
40 Bu yaz~ m~ n ilk provalar~n~~ verdi~im s~ rada, Izmir'deki Ege Cniyersitesi taraf~ ndan
"Tarih incelemeleri Dergisi"nin I. say~ s~~ haz~rlan~ p yay~na sunulmu~ tu. Istanbul ye Ankara
d~~~~ ilk bilimsel tarih süreli yay~n~~ ününü kazanm~~ t~r.
Semavi Eyice, "Atatürk ve Tarih", ilgi XV / 31 (May~s 1982) S. 24-27.
42 Bel/elen Diini I (Cilt ~-X X ( XXV olmal~ ) S. t-too), Ankara 1971, 145 Sayfa [yapt~~~m
tan~ tma Tarih Enstitüsü Dergisi 3 (1973) S. 354-356]. Bel/elen Dizini II (cilt XXVI-XXXV, say ~~ r0l140), Ankara 1972, 69 Sayfa.
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çal~~malar~na da e~siz de~erde bir k~lavuz sa~lam~~t~r. Böylece ba~l~klara
bakarak de~il içeri~i konusunda tarayanlan uyaran Erzi, Belleten'in de~erini
onu tan~mayanlara, küçümseyenlere ö~retti~i gibi sonraki nesillerin de
kolayca intibak etmesini ve ö~renmesini sa~lam~~t~r. Belleten en hacimli
makalesinden en küçük haber niteli~indeki kay~tlar~~ile ekin tarihimizde
haketti~i yeri alm~~~ise, bunda kurucusunun direktiflerinin büyük bir pay~~
bulunmaktad~r. Ortada bulunan çal~~malara itibar etmeyip, at~l~mc~~
karakterini bu alanda da gösteren Atatürk, yepyeni bir olay~~ ba~latmakla ve
ölümüne yak~n en yak~ n bir mirasc~~olarak kurumlar~~ b~rak~rken, endi~e
içinde de~ildi. Bu çabaya katk~lar~ n en büyük k~vanc~, Belleten sayfalannda
Türk bilim ürünlerini tamtmakd~ r.
Bu makalem bas~m s~ras~n~~ beklerken, akademik nitelik d~~~ nda,
genellikle halk ve ayd~ n gereksinmesine yönelik süreli tarih yay~nlar~~
hakk~nda bir yaz~m ç~kt~."Türkiye'de ~imdiye kadar ç~kan popüler tarih
dergileri", Tarih ve Toplum I I ~~ (Ocak 1984) S. 65-68.
Bu yaz~m~z~n bas~las~m verdi~im s~ralarda, UNESCO Türkiye Milli
Komisyonu taraf~ndan haz~rlatbr~lan fakat yeni yay~na verilen kitaptan
haberim oldu: M. Rauf Inan, Atatürk'ün evrenselli~i, önder ki~ili~i, e~itimci
ki~ili~i ve amaçlar~, Ankara 1983. S. 227-248 aras~~Halkevlerine aynlm~~t~r.
Dergiler ve yay~nlar hakk~nda bilgi verilirken benim haz~rlad~~~ m çal~~maya
geni~~yer verilmi~tir. Fakat ismimin ba~~na "rahmetli" sözcü~ünün getirin;
nedenini anl~yamad~m. De~erli e~itimci ve ara~t~nc~n~n bu kayna~~~nereden
edindi~ini de ö~renemedim.

