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BELIN, François-Alphonse 

(181 7- 1877) 

Fransız diplomat ve şarkiyatçısı. 
_j 

31 Temmuz 1817'de Paris 'te doğdu. 
Daha küçük yaşından itibaren Doğu dil
lerine ilgi duydu ve ilk derslerini Fransız 
Devlet Basımevi müdürü ve Arap dili uz
manı J. J. Mareel'den aldı. Paris'te Col
lege de France ile Ecole Speciale des Lan
gues Orientales Vivantes'te Arap, Fars, 
İbrani ve Türk dillerini öğrendi. Hocaları 
Sylvestre de Sacy, Rainaud, V. Qutremere 
ve A. Jaubert gibi XIX. yüzyılın en ünlü 
Fransız şarkiyatçıları idi. Genç tercüman
lar yetiştirmek üzere kurulan ve Jouan
nin tarafından idare edilen Ecole des 
Jeunes de Langues' da 1838' de öğret
men yardımcısı olarak görev alıp bura
da 1843'e kadar çalıştı. Bir taraftan da 
Pirmin-Di dot müessesesinin Arap harf
leriyle dizeceği metinler için bir bası

mevi kurmasında yardımcı olduğu gibi, 
1836'dan itibaren gerek bu kurumun 
gerekse başka basımevlerinin hazırla

dıkları Doğu dillerindeki metinlerin re
vizyonunu yaptı. Fransız hükümeti 1843'
te Erzurum'da bir konsolosluk kurdu
ğunda Belin'i kançılar ve tercüman ola
rak buraya gönderdi. Ertesi yıl ise ay
nı görevle Selanik konsolosluğuna geçti. 
7 Eylül 1846'da Kahire'deki konsolosluk
ta görevlendirilen Belin, Temmuz 1852'
de İstanbul'da Fransız elçiliği tercüman
katipliğine vekaleten tayin edildi. 

Belin Türkçe'yi ve diğer Doğu dillerini 
iyi bildiğinden "mukaddes yerler mese
lesi" görüşmeleri için Kudüs'e gönderil
di ve 1853'e kadar orada kaldı. Kısa bir 
süre için Fransa'ya dönüp evlendikten 
sonra da Fransız Dışişleri Bakanlığı'nca 
Kırım Savaşı sırasında Mareşal Achille 
Leroy de Saint- Arnaud'nun maiyetine 
verildi. 10 Mayıs 1854'te istanbul'daki 
Fransız elçiliğine tercüman-ka tip unva
nıyla tayin edilen Belin, 1862'de impara
torun (o sırada III. Napolyon) tercüman
katibi belgesini de alarak 1868'de İstan
bul'da Fransız başkonsolosu oldu. 

Belin İstanbul'da iki Katalik teşkilatı 
ile yakın temas kurmuş, bu vesile ile Os
manlı Devleti'ndeki ve bilhassa Feriköy'
deki Katalik mezarlıklarının kuruluş, ge
lişme ve bakımı ile yakından ilgilenmiş, 
hayatının son yıllarında Osmanlı Devle
ti'nin iktisat, hukuk ve kapitülasyonlar 
tarihiyle uğraşmıştır. Sağlık durumu el-
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verişsiz olduğundan 1875'te çalışmala
rını durdurmuş ve 16 Nisan 1877'de öl
müştür. 

Eserleri. Belin'in en tanınmış ve onun 
şöhretini sağlayan çalışması, Le Can-

. temporain, Revue d'Economie Chreti
enne adlı dergide 1872'de yayımlandık
tan sonra 200 sayfalık bir kitap halinde 
de basılan Histoire de l'Eglise latine 
de Constantinople başlıklı çalışmasıdır. 
Hazırlamış olduğu ilavelerle bu kitap ölü
münden çok sonra yine İstanbul'daki 
Katalik kilisesinde görevli rahip Arsene 
de Chatel tarafından bazı notlar eklenip 
ve tamamlamalar da yapılarak Histoire 
de la Latinite de Constantinople adıy
la 547 sayfalık bir kitap halinde yeni
den basılmıştır (Paris 1894). 

Makaleleri. Belin'in İslam ve Osmanlı 
tarihi hakkındaki araştırmalarının hemen 
hemen bütünü Journal Asi atique'te 
makaleler halinde çıkmıştır. Oldukça ha
cimli olan bu yazıların sadece sayılı ay
rı basımları bazı kütüphanelere girmiş, 
bunda ve diğer dergilerdeki yazıları ise 
bu dergilerin ko leksiyonlarında unutulup 
kalmıştır. Belin'in Journal Asiatique'te 
çıkan makaleleri arasında şunlara işaret 
edilebilir: 1. "Charte des Turcs ou Khat
tı- humai"oun de Gul- Khane" (3 seri, IX 
!Ocak 18401, s. 5-29). z. "Notice sur les 
Chrestomathies Orientales" (Ocak 1842). 
3. "Fetoua relatif a la Condition des Zim
mis" (Kasım - Aralık I85 ı, Şubat - Mart 
1852). İbn Nakkaş'tan bir tercümedir. 4. 

"Extrait du Journal d'un Voyage de Pa
ris a Erzeroum" (4. seri, XIX INisan 18521, 
s. 365-378). s. "Memoire sur !'usage et 
la constitution des biens de main-morte 
en pays musulman" (Kasım-Aralık I852). 
Makalede istanbul kadısının bir hükmü 
ve Galata mahkemesinin bir kararıyla il
gili açıklamalar bulunmaktadır. 6. "Lettre 
a M. Reinaud sur un document relatif a 
Mahomet" (5. seri, IV 118541, s. 482-518). 
Hz. Muhammed tarafından Mukavkıs'a 
gönderilen 628 tarihli mektubun gerçek 
olduğuna dairdir. J. J. Barthelemy (ö. 

1795) tarafından Mısır'da bulunan mek
tupla ilgili bu makale o yıllarda hayli ilgi 
uyandırmıştır. 7. "Etudes sur la propriete 
fonciere en pays musulman et speciale
ment en Turquie" (5 . seri, XVIII l186li, s. 
390-431, 477-517; x1x 118621. s. 156-212, 
257-358). 8. "Essai sur l'histoire econo
mique de la Turquie" (6 seri, III 118631, 
s. 416-489; IV 118641, s. 242-296,301-390, 
477-530 ; V 118651, s. 127-167) Bu maka
le İstanbul mebusu Ziya Kararnursal ta
rafından Türkçe'ye çevirilerek Türkiye 

İktisadi Tarihi Hakkında Tetkikler adıy
la Maarif Vekaleti yayınları arasında ba
sılmıştır (İstanbul 1931). Mütercim, Beli n 
tarafından kullanılan Osmanlı kaynakla
rını imkan nisbetinde tesbite çalışarak 
bunların cilt ve sayfalarını göstermiştir. 
9. "Du regime de fiefs militaires dans 
I'İslamisme et pirincipalementen en Tur
quie" (6. seri, XV 118701, s. 187-301). 10. 

"Notice biographique et litteraire sur mir 
Ali -Shir-Neva"ii" (5 seri, XVII 1186ll,s 175-
256, 281-357). 11. "Moralistes orientaux: 
Caracteres, Maximes et Penses de Mir 
Ali Chir Nevaii" (6 seri, VII 118661, s. 523-
552; VIII 118661, s. 126-154) Ali Şir Nevai'yi 
bir ahlakçı olarak ele almakta ve Mah
bı1bü'l - ku1Ub adlı eserinden seçmeler 
yapmaktadır. 12. "Bibliographie ottoma
ne ... " (6. seri, Xl 118681, s. 465-491; XIV 
11869], s. 65-95; 118711. s. 125-157 ; 7. se
ri , [ 118731, S. 522-563; IX 118771, S. 122-
146) Bu beş makalede İstanbul'da 1281-
1283, .1284-1285, 1286-1287, 1288-1289 
ve 1290-1293 yıllarında basılan Türkçe 
kitapların bibliyografyasını vermiştir. 13. 

"Des Capitulations et des traites de la 
France en Orient" (Le Contemporain, Re

vue d 'Economie Chretienne, 1869). Ayrı
ca İstanbul'da verilmiş XVIII. yüzyıl son
larına ait bir müderrislik icazetnamesi
nin metin, tercüme ve açıklamalarını da 
neşretmiştir (JA, 5. seri V 118551, s. 548-
571) 

Belin bunların dışında, 1841 -1843 yıl
ları arasında Paris'teki Ecole Speciale des 
Langues Orientales Vivantes için ders
lerde kullanılmak üzere basılan Arap
ça, Farsça ve Türkçe bazı eski metinle
rin hazırlanmasında da çalışmıştır. Ay
rıca Vle de Djenghiz-Khain (Mfrhond'
dan) (Paris 1841). Histoire des Sussani
des (Paris 1841 ), Ambassade de Mehem
med-Efendi a la cour de France (Pa
ris 1841), Ambassade de Sei"d Wahid
Efendi (Paris 1843) Belin'in yardımıyla 
basılan başlıca metinlerdir. Sylvestre de 
Sacy'nin çok zengin kütüphanesinin Mer
lin tarafından 1842-1847 yılları arasın
da üç cilt olarak basılan Arap, Fars ve 
Türk dillerindeki kitaplarının katalogu
nun hazırlanmasında da büyük ölçüde 
yardımcı olmuştur. 
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