
rında idi. Türk hükümetinin bütün önle
yici tedbirlerine rağmen yanına muha
fız dahi almadan yola çıkan Miss Beli 
kırk günde Hail'e varmış, buradaki aşi
retin başındakilerle tanışmış ve birta
kım maceralardan sonra I. Dünya Sava
şı'nın başlamasından beş ay önce Bağ
dat'a ulaşmıştır. Belki en meraklı seya
hati olan bu yolculuğun notları yayım
lanmamıştır; ancak Miss Beli'in mektup
larında özet olarak bir hikayesi bulun
maktadır. 

1914 Mayısında İstanbul üzerinden 
İngiltere'ye dönen Miss Beli az sonra 
başlayan I. Dünya Savaşı'nda, önce Bou
logne' daki savaş yaralı ve kayıplarını 

arayan komitede görev aldı. Pakat 1915 
yılının Ekim ayında bu görevinden alı

narak Albay Lawrence ile birlikte, Os
manlı idaresine karşı Arap ayaklanması
nı hazırlayanlar arasında bulunmak üze
re Kahire'ye gönderildi. Kargamış'ta kazı 
yapan İngiliz arkeologlarından L. Wooley 
ile Osmanlı Devleti 'nin çeşitli yerlerinde 
(Girit, Tesalya, Anadolu) yıllardır dolaşan 

arkeolog D. Hogarth da aynı serviste idi. 
Ayrıca burada savaştan önce Anadolu'
yu baştan başa gezen Anadolu arkeolo
jisi uzmanı Sykes de bulunuyordu. Miss 
Beli 1916'da bir süre Kahire'deki bu is
tihbarat bürosunda çalıştıktan sonra Me
zopotamya'daki İngiliz başkumandanh
ğı emrine verilerek General Sir Percy La
ke'in yanına gönderHip Basra'da görev
lendirildi. 

Miss Beli'in savaştan sonra ilmi faali
yeti tamamen durdu. Önce General P. 
Cox'un, 1923'ten itibaren de Irak'taki 
İngiliz devlet komiseri olan Sir H. Dobbs'
un yanında Bağdat istihbarat servisinde 
görevini sürdürdü. Burada İngiliz men
faatlerini korumak üzere onun Arap aşi
retlerinin tutum ve eğilimleri üzerinde
ki tavsiyeleri uygulanıyor, yeni kurulan 
Irak' ın kuzey kısmının Türkiye ile birleş
mesini önleyecek tedbirler alınıyordu. 

Miss Beli 'in en büyük dostu ve desteği, 
Hicaz Emiri Haşimi Hüseyin'in büyük oğ
lu Paysal'dı (daha sonra Irak Kralı I. Pay
sal). Miss Beli, Bağdat'ta bir milli müze 
kurulması için çalışır ve bir taraftan da 
politika gayretlerini sürdürürken sağlı
ğının bozulması üzerine İngiltere'ye dön
mesi tavsiyelerini geri çevirmiş ve 12 
Temmuz 1926 gecesi buradaki evinde öl
müştür. intihar ettiği, hatta politik se
beplerle öldürüldüğü yolunda söylenti
ler de bulunmaktadır. 

Miss Beli'in oldukça zengin kütüpha
nesi Bağdat'ta kurulacak bir arkeoloji 

enstitüsüne bağışlanacaktı; ancak kız 

kardeşi Lady Richmond kitapları, Beli'in 
notları ve Arabistan'la Anadolu'da çek
tiği fotoğrafların negatifleriyle birlikte 
İngiltere'de Newcastle upon Tyne'de bu
lunan King's College'a bağışlamıştır. Miss 
Beli dostlarına hayatı boyunca pek çok 
mektup yollamıştır. Bunlarda gördüğü 
yerler, tanıdığı insanlar ve karşılaştığı 

yaşama şartları hakkında geniş bilgiler 
verir. Ölümünden sonra bu mektupların 
bir kısmı üvey annesi Lady Beli tarafın

dan iki cilt olarak The Letters of G. Bell 
(London ı 927) adıyla , bir kısmı da (i lk 
mektupları) Elsa Richmond tarafından 

The Barller Letters of G. Bell (London 
ı 937) adıyla yayımlanmıştır. 
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Kur'an-ı Kerim hakkında 
mesnetsiz iddialar ileri süren ve 

Kur'an tercümesiyle tanınan 
İngiliz şarkiyatçısı. 

_j 

İskoçya'da dünyaya geldi. Edinburgh 
Üniversitesi'nde edebiyat ve ilahiyat oku
yarak başladığı yüksek öğrenimini Al
manya'da tamamladı. Ülkesine döndü
ğünde Edinburgh Üniversitesi'nin İbra
nice Kürsüsü asistanlığına tayin edildi; 
bir yandan da Arapça dersleri verdi. Da
ha sonra dinine hizmet amacıyla üniver
sitedeki görevini bırakarak bir taşra ka
sabası olan Wamphray'de papazlığa baş
ladı. 1921 'e kadar sürdürdüğü geçici ki
lise hizmetinin ardından tekrar Edin
burgh Üniversitesi 'ne dönerek Arapça 
dersleri vermeye devam etti. Beli aka
demik kariyerinin sonuna kadar herhan
gi bir Arap ülkesini ziyaret etme fırsatı 
bulamadan yetmiş bir yaşında emekliye 
ayrıldı (ı 94 7) ; beş yıl sonra da ömrünün 
çoğunu geçirdiği Edinburgh'da öldü. 

BELL, Richard 

Eserleri. Pek üretken bir yazar olma
yan Beli, önceleri Edinburgh Üniversite
si· nin kütüphanesindeki yazmalardan 
faydalanarak müslümanların matema
tik ilmine yaptıkları katkıları incelemek 
istemişse de daha sonra hocalarının ve 
dostlarının ısrarlarıyla Hz. Muhammed 
ve Kur'an üzerinde çalışmalar yapmış
tır. 1. The Origin of Islam in !ts Chris
tian Environment'tır (Londra ı 926, ı 968). 

Yedi kısımdan oluşan eserde önce Hı

ristiyanlığın tarihini özetlemekte, arka
sından bu dinin Araplar'a, İslam'ın do
ğuşuna ve gelişmesine olan etkilerini 
ele almakta. daha sonra da Hz. Muham
med'in peygamberliğini incelemektedir. 
2. The Qur'an Translated, wi th a Cri
tica] Re-arrangement of the Surahs (l

ll , Edinburgh ı 937- I 939. ı 960). Beli'in en 
önemli çalışması olan bu eser İngilizce 
Kur'an mealidir. Eserdeki notlarla çeşit
li açıklamalar yazarın ölümünden sonra 
An Introduction to the Koran adıyla 
ayrıca yayımianmış (Edinburgh ı 95 3) ve 
bu kitap daha sonra öğrencisi Montgo
mery Watt tarafından gözden geçirile
rek çift imzayla tekrar basılmıştır (Edin
burgh 1970) Beli'in bu mealde, Ahd-i Atik 
üzerinde çalışırken öğrendiği prensiple
ri uygulayarak süreleri yeniden düzen
lemesi, Kur'an'a edebi açıdan bakıp onu 
bölümlere ayırması, ayetleri tek tek, hat
ta bölüm bölüm ele alarak nüzul (kendi 
ifadesiyle ilham) tarihlerine göre yeniden 
sıralamaya kalkışması müslüman ve gay
ri müslim çevrelerde tepki uyandırmış
tır (bk. Arberry, I, 14) . A. Guillaume gibi 
önde gelen bazı araştırmacılar, ayetleri 
parçalayarak ve birbirlerinden ayırarak 
tamamen indi mülahazalarla yerlerini de
ğiştirmesinin bu meali kullanılmaz ha
le getirdiğini itiraf etmektedirler (MW, 
XLVIII / 3119571. s. 248) 

Beli'in eserinde Kur'an ile ilgili olarak 
ileri sürdüğü temel hipotezlerden bazı
ları şunlardır: a) Kur'an müslümanların 
inandığı gibi vahye değil şairlere gelen 
ve Peygamber'in kendi aklının ürünü olan 
ilham benzeri bir çeşit iç telkine dayan
maktadır. b) Peygamber Kur'an'ı telif 
etmekle kalmamış, aynı zamanda şart
lar ve ihtiyaçlar gerektirdikçe metinde 
pek çok değişiklik ve düzeltmeler de 
yapmıştır. c) Kur'an eski kavimlerle il
gili kıssalar konusunda Kitab-ı Mukad
des'e çok şey borçludur. d) Normal va
hiy kısa pasajlardan ibarettir veya baş
ka bir ifadeyle Kur'an kısa pasajlardan 
oluşmaktadır. e) Peygamber'in "edebi fa
aliyeti" veya vahiy üç farklı döneme ay-
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rılmaktadır. 1. Tamamen Mekki bir "ib
ret" dönemi ki Allah'ın kudret ve rah
metinin alametleri olan çeşitli tabiat ha
rikalarına dikkat çeken "ibret ayetleri"
ni ihtiva eder. z. Kısmen Mekki, kısmen 
de Medeni bir "Kur'an" dönemi ki kıb
lenin değiştirilmesi hadisesine kadar de
vam eder. 3. Kıblenin değiştirilmesi ve 
bağımsız bir ümmet anlayışının ilanın

dan sonra başlayan bir "kitap" dönemi 
ki hedefi, yeni ümmet için yahudi ve hı
ristiyanların Tevrat ve İncil'ine rakip ye
ni bir kitap sunmaktır. Bu anlamda "ki
tap" "Kur'an"dan daha geniş kapsamlı
dır. Beli 'in ileri sürdüğü daha da zorla
ma bir hipotez ise homojen olduğu ka
bul edilen Kur 'an'da yer yer konu dışı

na çıkan ayetlerin bulunduğu şeklinde
dir ve bu durumu, Peygamber'in söyledi
ği ayetlerin ele geçirilen ufak tefek mal
zemelerin ön ve arka yüzlerine rastgele 
yazılması sebebiyle, daha sonra bunla
rın yerlerine kaydedilişi sırasında diğer 
yüzdeki başka sarelere ait ayetlerin de 
yanlışlıkla nakledilmesi sonucu yapılmış 
tekrarlamalar olduğu şeklinde açıkla

maktadır. 

Bell"in ayrıca çeşitli dergilerde genel
likle Hz. Peygamber ve Kur'an'la ilgili 
birçok makalesi.yayımlanmış olup başlı
caları şunlardır: 1. "John of Damascus 
and the Controversy with Islam" ( Glas· 
gow University Oriental Society Transac· 
tions, IV 11 913-19221. s. 37-38); Z. "A Dup
licate in the Ko ran: The Composition of 
S ura h XXIII" (MW, XVIII 119281, s. 227-233); 
3. "Who Were the Hanifs?" (MW, XX 119301. 
s 120-124); 4. "The Men of the A 'raf (Su
rah VII 44)" (MW, XXII 119321, s. 43-48) ; 
s. "The Origin of the 'id ai-Adha"' (MW, 

XXIIII1 9331, s. 117-120); 6. "Muhammad's 
Call " (Mw, XXIV 11 934 1, s. 13-19) ; 7. "Mu
hammad's Visions" (MW, XXIV 119341. s. 
145-154) ; a. "Muhammad and Previous 
Messengers" (MW, XXIV 11934 ı. s. 330-
340); 9. "The Development of Muham
mad's Teaching and Prophetic Conscious
ness" (School of Oriental Studies Bulle
tin, Cairo 1935, s. l-9); 10. "The Begin
nings of Mu hammad ' s Religious Acti
vity" ( Glasgow University Oriental Society 
Transactions, VII 11934-19351. s. 16-24) ; 
11. "Muhammad's Pilgrimage Proclama
tion" (JRAS 119371. s. 233-244); 12. "Mu
hammad and Divorce in the Qur'an" (MW, 
XXIX 11 9391. s. 55-62) ; 13. "The Style of 
the Qur'an" (a.e., Xll1942-19441. s. 9-15); 
14. "Muhammad's Knowledge of the Old 
Testament" (Studia Semitica et Orienta
lia, 11119451. s. 1-20) ; 1S. "Süratal-Hashr: 
A Study of its Composition" (MW, XXXVIII 
11948], s. 29-42) 
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Türk Tarih Kurumu'nun 
yayın organı olan dergi. 

_j 

Türk tarihçilerinin araştırmalarının ma
kaleler halinde yayımianmasını sağlayan 
Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası, 
Tarih-i Osmani Encümeni tarafından 14 
Nisan 191 O'da neşredilmeye başlanmış
tı. İçindeki yazılar Türkçe olduğu halde 
yabancı tarihçi ve Türkologlar da bu der
giye büyük ilgi duymuşlardı. 1923'te Ta
rih-i Osmani Encümeni adı Türk Tarih 
Encümeni'ne çevrildiğinde derginin is
mi de Türk Tarih Encümeni Mecmua
sı'na dönüşmüştü. I. Dünya Savaşı'ndan 
sonraki yıllarda çok seyrek çıkan dergi
nin Latin harflerinin kabulünden sonra 
XII. cildinin sadece beş sayısı çıkmış ve 
101. sayı ile yayımı tamamen durmuştu 
(Mayıs 1931 ). Ancak böyle bir yayın or
ganının gerekli olduğunu gören Atatürk, 
Türk Tarih Kurumu'nu yeni esaslara gö
re Ankara'da kurarken bir de yeni der
gi çıkarılması için emir verdi. O yıllarda 
üzerinde çok d urulan Güneş- Dil Teori
si'nin esaslarına dayanılarak Fransızca'
daki bulletin kelimesinin aslının belle
ten olduğu kabul edildi ve "bildiren, öğ
reten, zihine koyan· anlamlarındaki bu 
kelimenin derginin adı olması uygun gö
rüldü. 

Kanunusani (Ocak) 1937'de çıkan ilk sa
yıdaki önsöz şu cümlelerle başlar: "Türk 
Tarih Kurumu çalışınağa başladığı ilk 

günlerden itibaren kurum narnma bir 
mecmua çıkarınağı ve bu mecmuada ta
rihe, Türk tarihine ait hakikatleri orta
ya koymağı, bu alanda yapılan çalışma
ların sonuçlarını ilim ve tarih severlerin 
tetkik ve tenkit gözlerine arzetmeği dü
şünmüştür." Bunun arkasından da der
ginin programı şöyle özetlenir : "Kurum 
narnma bugün ilk sayısını çıkardığımız 
Belielen 'de neşretmeği düşündüğümüz 
mevzular şunlardır: 1. ilmi tetkikler (şah
si tetkikler, mühim tercümeler vs.). Z. Ve
sikalar (aynen veya izahlı olarak), kitabe
ler, resmi veya hususi vesikalar. 3. ilmi 
haberler (hafriyat neticeleri, kurumumu
zun faaliyeti, tarih hareketleri, kongreler 
vs. ) 4. Bibliyografya. s. İlaveler (vesika
lar, eski ana metinler, kanunnameler, ay
nen ve icabına göre tenkitli ve haşiyeli ola
rak neşredilecektir)". 

Belielen 'in ilk sayısı Devlet Basıme
vi'nde basılarak içindeki metin dışı resim
ler ve belge tıpkıbasımlarıyla 288 say
falık kalın bir fasikül halinde çıkmıştır. 
İlk sayıda yazılardan birçoğunun Alman
ca ve Fransızca özetleri de bulunmakta
dır. Atatürk kurduğu Beli e ten 'in ancak 
sekiz sayısını görebildL 1939'da basılan 
1 O. sayı Atatürk'ün hatırasına sunulan 
bir fasikül olarak çıktı. Dergi 21. sayı

dan ( 1942) itibaren Ankara'da kurumun 
kendi basımevinde dizilmekte ve basıl

maktadır. 
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