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ÖN söz
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. Esasen Kurum nizamnamesinin bir
maddesi ne~ riyat i~ini mühim bir vazif e olarak tasrih etmektedir.
Kurum nam~ na bir mecmua ç~ karmak için birçok defalar üyelerimiz
taraf~ ndan teklif ler yap~ld~. Riyaset divamm~z~ n ve umumi heyetimizin birçok toplant~lar~nda bu i~~görü~ üldü. Ancak çal~~ma program~m~ za dahil bulunan mevzular ehemmiyetlerine göre tasnif edilirken mekteplerimizde tarih tedrisat~ na ilmi hakikatlere uygun yeni bir istikamet vermek ve bu maksatla orta mektepler için bir tarih
serisi haz~ rlamak i~ine ön safta bir yer verildi~inden ilk ara~t~ rmalar bu kitaplar~~haz~rlama~a tahsis olundu.
Mekteplerde okutulan tarih kitaplar~ nda Türk tarih tezini, tariM hakikatleri bütün membalar, belgeler gösterilmek suretile te~rih
etmek pedagoji bak~m~ndan uygun görülmedi~i için Kurumumuz
Türk tarih tezinin istinat eyledi~i ilmi belgeleri «Türk tarihinin ana
hatlar~» adl~~bir eserde toplay~p ne~retme~i faydal~~buldu ve Birinci
Kurultaydanberi devam eden çal~~malarda en mühim yer bu i~e ayr~ld~. Bu ara~t~ rmalar oldukça ilerlemi~~olmakla beraber henüz
bitmi~~de~ildir. Ancak Türk Tarihinin Ana Hatlar~~eserinin tamamen
haz~rlanmas~~için yap~lan ara~t~ rmalar bir müddet daha devam edece~inden Kurum, tarihle u~ra~anlar~~haberdar etmek ve faydaland~ rmak maksadile ne~riyat i~ine 1935-36 y~l~~çal~~ ma program~nda
esasl~~bir yer ay~rma~~~muvaf~ k gördü ve böylece mecmua i~ini ta-
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hakk~& ettirmek zamam geldi. Kurum nam~na bugün ilk say~s~m
ç~kard~~~ nuz Belleten'de ne~retme~i dü~ündü~ümüz mevzular ~unlard~r.
1 — Ilmi tetkikler : (~ahsi tetkikler, mühim tercûmeler v. s.)
2 — Vesikalar
: (Aynen veya izahl~~olarak). Kitabeler, resmi veya husus! vesikalar.
3 — ilmi haberler: (Hafriyat neticeleri, Kurumumuzun faaliyeti,
tarih hareketleri, kongreler v. s.)
4 — Bibliyografya.
5 — ilaveler : (Vesikalar, eski ana metinler, kanunnameler aynen ve icab~na göre tenkitli ve ha~iyeli olarak ne~redilecektir.)
Türk Tarih Kurumu üyeleri Belleten'in tabii yaz~alar~d~r. Bundan ba~ka Türk ve yabanc~~alimler, tarih severler taraf~ndan gönderilecek de~erli yaz~lar Belleten'de bas~labilir. Tetkiklerden baz~lar~~ecnebi bir dilde aynen veya hulasa olarak ne~redilecektir. Belleten'in sahibi Türk Tarih Kurumudur. Belleten'in ba~l~ca maksat
ve gayesi sonsuz bir geni~li~e malik olan Türk Tarihini izah ve
tevsiktir. Bu mecmua üç ayda bir olmak üzre senede dört defa ç~kar~l~r. Maksat ve gayemizin milli ve cihan~umul ehemmiyeti bu
suretle tebar~lz ettirildikten sonra alimlerimizin, tarih sever ve okurlamu= bize bu büyük çal~~mada ellerinden gelen yard~m~~esirgemiyeceklerini bekler ve bunu dileriz.
Türk Tarih Kurumunun banisi olan, bütün milli i~lerimizde oldu~u gibi kültür sahas~nda da Türk Milletine yeni ufuklar açan
illu önderimiz ve Hami Reisimiz Atatürk'e, bir kere daha sonsuz
sevgi ve sayg~ lar~nuz~~sunarak, medeniyetin, say~s~z ve sonsuz büyükliiklerin kayna~~~bildi~imiz Türk Tarihini kutlayark i~e ba~l~yoruz.

BELLETEN
Türk Tarih Kurumunu kuran ve koruyan ATATURK, onun
yay~ n vas~tas~~ olarak ç~ kacak olan toplu ve türlü yaz~lar serisine
"Belleten, ad~n~~ verdi.
Niçin?
Bunu Dil Kurumu ~öyle izah ediyor:
Belleten "Bulletin„ sözünün anas~d~r.
Bulletin:
Frans~zca denilen bu kelimeni n manas~n~~ Frans~z Lf~gat kitaplar~ nda ar~yal~ m:
"Petit Larousse Illustre„ bu kelimenin ~talyanca "Bulletino„
dan Frans~zcaya geçmi~~oldu~unu i~aret ettikten sonra, manalarm~~
~öyle say~yor:
"1 — Bir reyi ifadeye yar~ yan pusla (billet);„
"2 — Resmi mahiyette bir ~eyi ifade eden rapor;„
"3 — Bir askeri k~t'an~n harekât~n~~ bildiren resmi tebli~;„
"4 — Bir talebenin çal~~ma ve ahlâk durumunu gösteren
cüzdan;„
"5 — Kanunlar dergisi.„
"Littre„ nin me~hur ltigatinde kelimenin manalar~~ ~öyle say~lmaktad~r:
"1 — Üzerine rey yaz~ lan ufak kâ~~t;„
"2 — Halk~~ilgilendiren bir ~eyin durumu hakk~nda malt~mat
veren k~sa yaz~;„
Bir muharebeyi; bir askeri hareketi bildiren tebli~;„
"3
"4 — Kanunlar dergisi: kanunlar~ n ve nizamlar~n resmi mecmuas~;„
"5 — Bir ~eyi tevsika yar~ yan ufak pusla (billet).„
“Littre„ Lügatinde kelimenin etimolojisi hakk~nda verilen maltimat ta ~udur:
" "Bulletin„ kelimesi, ~talyanca "Bulletino„ dan; bu da " - bilet
demek olan- "bulletta„ dan gelir. Frans~zca "Bullette„ sözü, kendini belletme~e yar~ yan vesika demektir. Bu da "Bulle„ kelimesinden gelir ki mühür anlammad~ r.„
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En yeni Frans~ z diksiyonerlerinden olan "Larousse du XX eme
siecle„ de, yukarda say~ lan manalar gösterildikten ve kelimenin
~talyanca "bulletino, dan, onun da "bulle„ den geldi~i zikredildikten ba~ka, ~u mana da ilave edilmektedir:
"6 — ~lmi cemiyetlerin çal~~ malar~n~ n hulâsa s~~ olarak ne~redilen "ilmi, edebi, siyasi ... v. s. mecmua ve gazetelere verilen isim.„
"Oscar Bloch„ ve "W. Von Wartburg„ un eserleri olan "Dictionnaire etymologique de la langue française„ de "Bulletin, kelimesinin frans~ zcaya 1539 senesinde girdi~i gösterildikten sonra,
kelimenin etimolojisi hakk~ nda ~u mala~nat verilmektedir:
"Eski Frans~ zca "Bullete„ kelimesinden mü~takt~ r; bu kelime
de 16 inci as~ rda kullan~ lan "Bulle„ kelimesinden ç~ km~~t~ r. Kelimenin "sertifika, anlam~~ ~talyanca "Bullettino„ dan al~nm~~~
olmas~~ muhtemeldir.„
Görülüyor ki bütün bu kaynaklarda "Bulletin„ kelimesi ~talyanca "Bulletino„ kelimesine, o da "Bulla„ ve "Bulle„ sözlerine
götürülmektedir.
"Bulle„ kelimesi, "Dictionnaire etymologique de la langue
française„ de ~öyle izah edilmektedir:
"Mühür ve bir mühürle tahtim edilmi~~vesika anlam~ nad~r.
12 inci as~rda lisana girmi~tir. Orta ça~~Latincesindeki "bulia„
kelimesindendir. Klasik anlam~~için "boule„ kelimesine bak ~n~ z.„
"Boule, kelimesinin izah~n~~ da ayni eserde ~öyle buluyoruz:
" ("Bulle„ kelimesinin esas~~ olan latince "bulla„ dan) eski
Provansal dilinde "bola„ ; ~talyancada "bolla„.„
Frans~ z kaynaklar~ n~n verdi~i latince "bulla„ kelimesi hakk~ nda da "A. Meillet„ ve "A. Ernoud„ nun eseri olan "Dictionnaire
~tymologique de la langue latine„ e ba~vural~ m; bu eserin 116 inci
sahitesinde kelimenin ilk manas~~ "Su sath~~üzerinde te~ekkül eden
hava kabarc~ klar~ „ diye gösterildikten sonra "yuvarlak ~ekilde
olan her ~ey„ manas~ na da geldi~i, ilk kayna ~~~meçhul olup
Etrüsk asl~ ndan gelmi~~olmas~~muhtemel bulundu~u ve "kaynak,
gürültü, seda„ anlamlarile de ilgisi bulundu ~u yaz~ l~ d~ r.
Görülüyor ki Avrupa dil kaynaklar~~ bize kelimenin bütün manalarm~~ vermekle beraber bu manan~ n ilk ç~ kt~~~~ilkel mefhumu
ve kelimenin ilk ~ eklini göstermekten e,iz kalmaktad~ r.
"Bulletin„ ve "Belleten„ kelimelerinin etimolujik analizleri:
Kelimenin, Türk dil varl~ klar] içindeki yerini ara~t~ rmazdan
önce, "Bulletin„ kelimesinin fonetik ve semantik bak~mlar~n dan
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k~ ymetini meydana koymak üzere "Güne~~- Dil„ metodile analizini yapal~ m.
Fakat bu analizde kelimeyi yaln~z b~ rakmamak için, bunun
altina türkçe hepimizin bildi~imiz "Belleten„ kelimesini de koyarak, fonetik ve semantik elemanlar~n~~ kar~~la~t~ral~ m :
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Bulletin : ti~~ üb + ü~~+ ül + et + i~~
Belleten: e~~+ eb + e~~+ el + et + e~~
ti~, e~ : Ana köktür. Burada anlam~, "Güne~„ in vas~flar~ndan "parlakl~ k, ayd~nl~k, ~~~k„ ve bunlar~ n abstre manaya naklile
"zeka, ilim„ dir.
Ub, eb : Prensipal köktür. Ana kök anlam~n~~kendinde tecelli ve tecessüm ettirir. Onunla kayna~arak ana kök yerine geçer.
Ok, ek: Bu unsurlar kelimenin bugünkü fonetik ve morfoekillerinde
"ül„ ve "el„ olarak görünmektedir. Fakat bu
lojik ~
"1„ konsonlar~~orijinde bir "~„ dir; kendilerinden sonra gelen
"V. + L„ ile kayna~arak sonradan fonetik bir de~i~me ile "L„
olmu~lard~ r. Nitekim frans~ zça "Bulletin„ yaz~s~, "Bülleten„ diye
de~il, "bü~lten~„ diye okunmaktad~ r. Yukarda ikinci olarak
gösterilen "üb, eb„ prensipal köklerinde tecelli ve tecessüm etmi~~
olan ana kök anlam~n~~tamamhyan ve isimlendiren elemand~r.
Bu üç unsurun ana kök ve prensipal kökün vokali dü~erek
ald~ klar~~ morfolojik ve fonetik ~ekli, "bü~, be~„ dir ki "büyümek,
meydana ç~ kmak, tebarüz etmek, ~ulelenmek„ manalar~ na gelir.
Ül, el: "bü~, be~„ sözünün ifade etti~i manay~~ ~amil ve
umumi k~lan, geni~leten elemand~r.
Et: (V. + t - d) eleman~, dinamik bir fail anlat~ r. Buradaki
rolü gayet geni~~ve umumi olan ana kök anlam~n~n bir süje veya
obje üzerinde olmu~~oldu~unun ifadesidir.
~~, e~ : Kelimelerde "in, en„ ~eklinde görünen bu son unsurlardaki "n„ konsonlar~~ da orijinde birer "~„ dir. Nitekim frans~ zça kelimenin söyleni~inde de sondaki "n„ genizden okunur.
Ana kök anlam~n~ n en geni~~ve umumi mahiyetile üzerinde olmu~~
oldu~u süje veya objeyi gösterir.
Bu son unsura "süje„ dersek, "bulletin„ ve daha do~rusu
"belleten„ sözü muallim, ö~retici, ö~retmen demek olur; bu unsura
"obje„ dersek ayni vazifeyi yapan kitap veya bro~ür gibi bir ~ey
anla~~l~r.
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Bel:
~imdi, Türk Dili l~lgatlerinde ve kaynaklar~nda "Bel, bil. bul,
bül„ silâplarile kurulmu~~kelimeleri ara~t~ral~ m;
"Kamusu Türki„ nin 300 üncü sahifesinin ikinci sütunu ba~~nda
türkçe "Bel„ kelimesi hakk~nda Semsettin Sami ~unlar~~yaz~yor:
"BEL.(Türkii kadim) zâhirlik, â~ikârl~ k, bedahet. (Bugiin bizde
metrük ise de "belli, belirmek, 1:111emek, belletmek„ gibi mü~taklar~~müstamel bir kelimei esasiyedir.„
Merhum ~emsettin Sami'nin esasl~~ bir Türk kelimesi olarak
gösterdi~i bu "bel„ sözile bundan ç~kan kelimeleri de muhtelif
Türk lagatlerinden alarak gözönüne koyal~m:
Bel
Bel
Bel
Beldek
Belet
Belet
Belge, Belgt,
Belgü

Belgülü
Belgültik

:

Belgtirmek :
Belgürtmek :
Belgülü~~
Benk
Bellek

:

ayan (Büyük Türk Lügat~~ "Osmanl~~
Lehçesi,);
i~aret, ni~an (Deneme fi~leri: A vanos "K~ r~ehir„);
Zâhir (Büyük Türk Lfigati "Osmanl~~ Lehçesi„;
Lehçei Osmani);
Emare (Radlof, cilt: 4 "Teleut ve Koma.n lehçeleri„);
Delil (Derlerne fi~leri: Erzurum, Van, S~ vas,
Ahlat);
Rehber (Radlof, cilt: 4 "Türkmen lehçesi„;
Deneme fi~leri: Erzurum, Ahlat, Van, Sinop);
Alamet, bürhan, delil, emare, farika, hüccet,
Ispat, karine, marka, ni~an, senet, vesika
(Radlof, cilt: 4 K~ rg~ z, Karayim, Çagatay, Kazan lehçeleri„; Divan~~Migat- it - Türk; uygurca
Kur'an tercümesi; K~sas~~ Rabguzi; Uygur Endeksi);
Mü~ahede olunabilen (Uygur Endeksi);
Bedihi, malffin (Kutadku - Bilik; Radlof, cilt: 4
Uygur lehçesi„ ; uygurca Kur'an tercümesi);
Nümayan olmak, zuhur etmek (Uygur Endeksi);
lzhar etmek, te~ hir etmek (Uygur Metinleri;
Mukaddemetüledep);
A~ikâr (Kutadku - Bilik; Radlof, cilt: 4 "Uygur
le hçesi„);
i~aret (Deneme Fi~leri: Tekirda~);
Haf~ za (Türk Dili Lügati; müteferrik Taramalar; Deneme !i~leri: Kayseri, Amasya);
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Belli, Bellik, A~ikar, bariz, bedihi, beyan, beyyine, malüm,
Bellü, Bellü~, muayyen, vaz~ h, vuzuhlu, zahir (Kamusu Türki;
: Kamus Tercümesi; Türk Dili Lf~ gati; Kutadku Bellük
Bilik; Radlof, cilt: 4 "Uygur lehçesi„ ; Tersiri
Suret Mülk; uygurca Kur'an tercümesi; Uygur
Metinleri; Karayim Metinleri; müteferrik Tarama fi~leri; Deneme fi~leri: Kayseri, Amasya
Denizli, Isparta:)
Belüren
: Mütecelli (Müteferrik Tarama Fi~leri).
Belleten:
"Bel„ kelimesile ondan ç~ kan kelimelerin ~u yukarda say~lan manalar~, "üzerine rey yaz~lan pusla, bir ~eyin mahiyetini
bildiren k~sa yaz~, askeri bir hareketi anlatan rapor, talebe cüzdan~, kanunlar dergisi, mühür, n~ühürlü vesika, ilmi mecmua ve
gazete..„ gibi manalar~ n hangi ilk anlamlardan do~mu~~oldu~unu
belli etme~e kafidir.
~imdi, yeniden, - hepimizin bildi~imiz - "belletmek„ sözü üzerinde dural~ m:
"Kamusu Türkrnin 302 nci sahifesinde bu kelimenin manalar~~
~öyle izah edilmektedir.
"BELLETMEK: Bildirmek, ö~retmek, zihnine koymak, a~ikar
ve "belli etmek, meydana ç~ karmak„.
Bu Türk kelimesinden mü~tak olan "BELLETEN„ kelimesini de
hepimiz biliriz; bunun da manas~: "bildiren, ö.",Yreten, ziline koyan.
a~ikar ve belli eden, meydana ç~ karan„ demektir.
Sadece bu izah, "Bulletin„e verilen bütün manalar~~ ihtiva etmiyor mu?
Bununla beraber, bir de Türk dilinin en eski ~ekillerini buldu~umuz Yakut, Çuva~, Altay - Alada~~lehçelerine de ba~vural~ m:
Yakut Lehçesinden:
Pekarski'nin "Yakut Dili L~lgati„ ismindeki çok de~erli eserinden ~u üç kelimeyi ve izahlar~ n~~ al~ yoruz:
I — "Belleten: kaydedilmek, ni~anlanmak, damgalanmak; mühürlenmek; tarassut edilmek, görülmek; belirmek, i~aret edilmek;
hat~ rlanmak: "Bu t~allan ot - mas muçuktata sebirdehtere belietene
barar„ , yani bu rüzgar yapraklar ve dikenli yapraklar üzerinde
izini belirtmektedir„. [1]
[1] Pekarski; Yakut Dili Lf~gati, sahile: 430
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II — "Bil tan~ mak, bilmek, haber almak, derkelmek, tetrik
etmek, öteden benden anlamak, birisinden sorup anlamak, takip
etmek, birisini tan~mak, tan~~~olmak, tan~~mak, birisine yahut
bir ~eye al~~ mak, ünsiyet peyda etmek, birisini veya bir ~eyi
bilmek, anlamak, idrak etmek, halletmek, görmek, sezmek..v.s.„ [1].
111 — Bu de~erli Türk Lehçesi Lf~ gatinin içinde, kelimenin
Latin orijininde görülen "su sath~~ üzerindeki hava kabarc~~~ „
manas~n~~da ~~~ kland~ racak bir kelime buluyoruz: Bültey.
Yakut lehçesinde bu kelimenin bir manas~~ da: "~i~mek, üfürük gibi ~i~irilmi~~olmak, kabart~ lmak, kabarmak„hr [2].
Görülüyor ki latince denilen "Bulla„ sözünün bu manas~~da
Türk Dilinin geni~, dünya dillerinin bütün kültür varl~ klar~n~~içine
alacak kadar geni~~olan sahas~ndan d~~arda kalamamaktad~r.
Bununla beraber, hemen söylemeliyiz ki, kelimenin bu manasm~n - me~gul oldu~umuz - "Bulletin„ kelimesile bir ili~i~i yoktur.
"Bulletin„ sözü, do~rudan do~ruya türkçe "Bel - Bül - Belge Bilgi - Bülgü - Belleten - Billeten - Bülleten - Belletmek„ kelimelerinden ba~ka bir ~ey de~ildir.
Çuva~~Lehçesinden:
Zolotnitski'nin "Çuva~~Söz Kökleri Lügati„nden de ~u kelimeyi
görelim:
"Palla: Ni~an, alamet, damga (pülgü)„ [3].
Altay - Alada~~Lehçcsinden:
VerbitskPnin "Altay - Alada~~Türk Lehçeler Lügati„nde 4e tut
kelime vard~ r.
"Peldek: Alamet, i~aret, belge„ [4].
Türk Lehçeleri Lfigatlerinde bu kelimelerin mü~taklar~~ olarak
görülen daha pek çok kelimeler vard~r. Fakat bütün bunlar~~ birer
birer yazma~a lüzum görmüyoruz. Çünkü yukar~ya al~nan ~ahitler,
Avrupa dilcili~inin men~eini bir türlü ifade ve izah edemedi~i
kelimelerin Türk Dili kaynaklarile nas~l aç~l~p ayd~nland~~~n~~
gösterme~e kafidir.
Netice:
"Bulletin„ sözünün Frans~z dilindeki bütün manalar~, genel
olarak "bir ~eyi belleten, belli eden, bildiren, ortaya ç~karan„
[1] Pekarski, Yakut Dili Lflgati, sahile: 461
12]
„
„ : 585.
Zolotnitski, Çuva~~Söz Kökleri Lfigati, sahile: 46
Verbitski, Altay - Alada~~Türk Lehçeler Lügati, sahile: 250
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anlamlar~nda toplanmaktad~ r, türkçv "Belleten„ sözünün manas~~
da bundan ibarettir.
~ ki ~ekilde görünen bu iki kelimenin kurulu~lar~~ da. manalar~~ da bir oldu~unu gördükten sonra, art~k "Bulletin" sözünün
kayna~~n~~ türkçeden ba~ka bir dilde ve "Belleten„ den ba~ka
bir sözde aramak, elbette do~ru olamaz.
Son söz:
"Güne~~- Dil„ Teorisinin ayd~ nlat~ c~~ ~~~~~~ alt~nda ortaya ç~kan
bu hakikatleri gördükten sonra, bütün ilmi ve tarihi mes'uliyetini
kabul ederek dileilik dünyas~na aç~ kça ~ unu söyliyebiliriz:
"Dilinizi ö~renmek için dilinizin anas~n~~ ö~renmek mecburiyetindeyiz. O da ölmemi~~ve ölmiyecek olan ana Türk Dilidir.„

