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Türkiye’nin yıllık ilk akademik dergisi olan  Türk Dili Araştırmaları Yıl-
lığı – Belleten 1952’den beri kesintisiz olarak yayımlanmaktadır. 1984 son-
rasında dergi ve Kurum yönetimindeki değişikliklerden sonra derginin yayı-
mında bazı gecikmeler olmuşsa da bir süre sonra bu gecikmeler giderilmiş 
ve dergi olağan yayımına devam etmiştir. 2 Kasım 2011’de çıkan 664 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile TDK’nin yapısı yeniden şekillenmiş, 2013 
yılının ortasında 20 kişilik yeni Bilim Kurulu atanmış, 2013 yılının sonunda 
da Belleten’in yeni yazı kurulu oluşturulmuştur. Kurul, 2014 Ocak ayından 
itibaren çalışmalarına başlamıştır. Dergide daha önceki Yazı Kuruluna gelmiş 
ancak kimisi henüz hakemlere gönderilmemiş yazılar yer almaktaydı. Söz ko-
nusu yazıların hakem süreçleri kısa sürede tamamlanmış, derginin geri kalanı 
için de yazı temini yoluna gidilmiştir. Bilindiği gibi bir dergiyi dergi yapan 
konular arasında ilk sırada geleni zamanında ve düzenli yayımlanmasıdır. 
2014’te göreve başlayan bir kurulun 2011-2014 yılları  için yazı temininde 
güçlüklerle karşılacağı herkesçe tahmin edilebilir. Bu yıllar için ilk akla gelen, 
2011 yılında Moğolistan’da ve 2012’de Adıyaman’da düzenlenen toplantılar-
da sunulan bildiriler oldu:

“Türk Kültürünün Gelişme Çağları: Başlangıç ve Yazıtlar Çağı”, 15-16 
Ağustos 2011 Moğolistan; “Milletlerarası Eski Türk Yazıtları: Dil, Tarih ve 
Kültür Sempozyumu”, 25-30 Eylül 2013 Adıyaman.

Özellikle 2011 yılında sunulan bildirilerin derlenmesi, hakemlik süreci 
(bildirilerin bir kısmının Moğolca yazılmış olması da bu sürecin uzamasına 
yol açmıştır) zaman aldı. Türkoloji ile bağı hiç bulunmayan yazılar bu cilde 
alınmadı.

Bu cildin ilk yazısı Zeynep Korkmaz’a ait olup 2011 öncesi Belleten’e 
gelmiştir. Namsrai Gerelmaa, Aydar Mirkamal, Alexander Vovin - David 
McCraw, Volker Rybatzki, Mihály Dobrovits, Konuralp Ercilasun ve Ahmet 
Taşağıl’ın yazıları ise Moğolistan’da sunulan bildirilere aittir. İkinci sayıda 
yer alan Erhan Aydın, Yong-Sŏng Li’nin yazıları Moğolistan toplantısına ait-
tir, öteki yazılar ve değerlendirmeler ise dergiye gelen toplantı dışı yazılardır.



Belleten’in 2011-2015 yıllarına ait ciltlerinin yayına hazırlanmasında 
Yazı Kurulu, hakemler ve dergi çalışanlarının (Ö. Sezer, A. Durkun, H. Er-
dem, Ö. Aydın ve S. Sarı) özverili çalışmalarının yanı sıra çeşitli aşamalarda 
Elife Karadağ, Uğur Uzunkaya, Tümer Karaayak, Zeynep Pınar Can ve Yong-
Sŏng Li’nin önemli katkıları bulunmuştur, kendilerine burada çok teşekkür 
ederiz.

Bu yıl içerisinde eksik ciltleri tamamlanacak olan Belleten’e, adına ve 
içeriğine uygun, Türk diline katkıda bulunan yazılarınızı beklediğimizi belir-
tir en yakın zamanda yeni sayı ve ciltlerde görüşmek dileğimizi iletiriz.
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