
Sunuş

Elinizdeki ciltle birlikte Belleten 61. yılını tamamlamış bulunuyor. Bu 
yıla kadar Belleten yıl adı ile, 1953, 1954 vb. şekilde ayırt ediliyordu. Ancak 
dergicilikte yaygın yöntem bir dergiye her yıl için, çıktığı yıldan başlayarak, 
birbirini takip eden cilt numarası (İngilizce volume, Almanca Band vb.), yıl 
içerisinde çıkan diğer numaralarına da sayı adı verilmesidir. Yazı Kurulunun 
aldığı bir kararla 61. yılı itibarıyla Belleten’in her yılki yayımına cilt ve yıl 
içerisindeki her iki bölümüne de sayı adı verilmesi kararlaştırılmıştır.

Daha evvel Türk Dili – Belleten olarak ve yılda birkaç sayı şeklinde çıkan 
dergi 1952’de ikiye ayrılmış, Türk Dili 1952 itibarıyla aylık, Türk Dili Araştır-
maları Yıllığı – Belleten de 1953 itibarıyla yıllık olarak çıkmaya başlamıştır. 
1998 yılına kadar bu şekilde çıkmaya devam eden dergi 1998 itibarıyla yılda 
iki sayı çıkmaya başlamıştır. İstisnalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

1973-1974, 1975-1976, 1978-1979, 1980-1981 yıllarında iki yıl için bir-
leşik olarak tek cilt çıkmıştır.

1998 ile 2004 arası 1998/I, 1998/II şeklinde çıkmıştır. Bunun istisnası ise 
2000 yılı cildidir. 2000 yılında tek cilt olarak çıkmıştır.

Dergi 2005 yılından bu yana 2005-1, 2005-2 şeklinde çıkmaktadır.

Derginin hacmi de yıldan yıla değişmiştir. Bazı yıllar 100, 150 sayfaya 
kadar düşmüş, bazı yıllar 500 sayfayı aşmıştır. Cilt numarası verilmeye baş-
landıktan sonra her bir sayının en az 100 sayfayı, her bir cildin de en az 200 
sayfayı bulması amaçlanmaktadır.

Bu ciltte esas olarak Runik harfli metinlerin çözümünün 120. yılı dola-
yısıyla Adıyaman Üniversitesiyle iş birliği sonucu 25-30 Eylül 2013 tarihle-
rinde Adıyaman’da düzenlenen Milletlerarası Eski Türk Yazıtları: Dil, Tarih 
ve Kültür Sempozyumu’nda sunulan bildiriler, çeviri makaleler, tanıtmalar ve 
toplantılar harici bir yazı olarak Yusuf Azmun’un yazısı (Y. Azemoun) yer 
almaktadır.

Belleten’in bu cildinin yayıma hazırlanmasında Yazı Kurulu, hakemler 
ve dergi çalışanlarının (Ö. Sezer, A. Durkun, H. Erdem, Ö. Aydın ve S. Sarı) 
özverili çalışmalarının yanı sıra çeşitli aşamalarda Elife Karadağ, Uğur Uzun-



kaya, Tümer Karaayak, Zeynep Pınar Can, Yong-Sŏng Li’nin önemli katkıları 
bulunmuştur, kendilerine burada çok teşekkür ederiz.

Yakında Belleten’in 2014 cildinde görüşmek üzere.
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