
BELL, Richard 

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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B ELLETEN 

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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Bugün milletlerarası şöhrete0'ahip bir 
yayın organı olan B elleten ·de -yerli araş
tırmacılar kadar yabancılar da yazıları
nın yayımianmasını isterler. Bu istekte 
ilk sayısından itibaren kağıt ve baskı ka
litesinin hiç bozulmadan sürdürülmesi
nin de rolü büyüktür. 1972 yılına kadar 
çıkan otuz beş cildin ( 140 sayı) içindeki 
yazıların Adnan Erzi tarafından hazırla
nan indeksi, bu ilmi derginin muhteva
sının zenginlik ve çeşitliliğini açıkça or
taya koymaktadır. 

Belleten 'in ilk sayısından itibaren 1983 
yılına kadar tek idarecisi ve sorumlusu, 
Türk Tarih Kurumu'nun genel sekreteri 
Uluğ İğdemir olmuştur. Onun titiz dik
katiyle bu dergi aynı kaliteyi koruyarak 
düzenli bir şekilde çıkmış, 1983'te ku
rumda yapılan değişiklikten sonra ise 
derginin idareciliğini Yaşar Yücel üst
lenmiştir. 

Türk arkeoloji ve tarih ilminin her ku
şaktan mensuplarının ilmi araştırmala
rına sayfalarını açan Belleten'de bazı

ları bir kitap hacminde olan önemli bir
çok makale çıkmıştır. Belleten'de Türk 
ve İslam tarihi hakkında makaleleri olan 
Türk yazarlardan başlıcaları şunlardır: 

Mahmut Akok, Şinasi Altındağ, Münir 
Aktepe, İbrahim Artuk, Ahmet Ateş, 
Ömer Lütfi Barkan, Şerif Baştav, Bekir 
Sıtkı Baykal, Hikmet Bayur, Tevfik Bı

yıklıoğlu. Adnan Erzi, Semavi Eyice. Tay
yib Gökbilgin, Şemseddin Günaltay, Uluğ 
İğdemir, Halil İnalcık, Abdülkadir İnan, 
Afet İnan, E. Ziya Karai, Fuad Köprülü, 
Aptullah Kuran, Ercüment Kuran, Ak
des Nimet Kurat, Zeki Oral, Bahaeddin 
Öge!, Gönül Öney, Tahsin Öz, Aydın Sa
yılı, Ali Sevim, Fevziye A. Tansel, Ahmed 
Temir, Osman Turan, Şerafetlin Turan, 
Faik Reşit Unat, i. Hakkı Uzunçarşılı, A. 
Süheyl ünver, Şerefeddin Yaltkaya, Hü
seyin Gazi Yurdaydın. 
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Ebü'I-Hakem Münzir b. Said 
b. Abdiilah el-Küzenl ei-BelhJ.tl 

(ö. 355/966) 

Endülüslü fakih ve edip. 
_j 

Kurtuba yakınlarındaki Fahsülbellüt'a 
nisbetle BellQti ve Küzne kabilesine nis
betle de Küzeni diye anılır. 265'te (878) 
doğduğunu ileri sürenler varsa da do
ğum tarihi olarak genellikle 273 (886) 
yılı kabul edilir. Endülüs'te Ubeydullah 
b. Yahya el-Leysfden ve diğer tanınmış 
alimlerden ders okuduktan sonra 920'
de kırk ay süren bir hac yolculuğuna çık

tı. Bu seyahatinde devrin birçok ünlü ilim 
adamıyla görüştü . Mekke'de İbnü'I-Mün
zir en-NisabQrfden mezhepler arası ih
tilaflara dair el-İşrat cala me?,hebi'l-eş
rôt adlı eserini, Mısır'da Ebü'I-Abbas İbn 
Vellad'dan Halfl b. Ahmed'in Kitôbü'l 
cAyn'ını okudu. Yine Mısır'da nahiv ali
mi EbQ Ca'fer en-Nehhas ile görüştü . 

Önce Maride ve daha sonra es-Sugü
rü'ş-şarkıyye kadılığı yapan BellQti, 950 
yılında kadılkudat ve Kurtuba'da Zehra 
Camii imam-hatibi olarak görevlendiril
di. Vefatma kadar süren bu görevleri sı

rasında adaletli kararları, hak bildiği ko
nularda kimseden çekinmeyen cesur ta
vırlarıyla ün yaptı . Ayrıca etkileyici bir 
hitabet gücü vardı. Endülüs'te ondan 
daha üstün bir hatip duyulmadığı riva
yet edilir. Halife Nasır- Lidinillah'ın Bi
zans elçisini kabulü dolayısıyla düzenle
nen bir törende adet gereği konuşma 
yapmak için söze başlayan büyük Arap 
dilcisi Ebu Ali ei-Kali heyecanlanıp konuş
masını devam ettiremeyince BellOti he
men öne çıkıp irticalen bir konuşma yap
mış ve dinleyicilerin takdirini kazanmıştı. 

BellQti münazara ve münakaşaya açık, 
Zahiri mezhebine temayül gösteren ve 
mukaBit olmayan bir fakihti; ancak ka
dı olarak bulunduğu mahkemelerde da
vaları Maliki mezhebine göre karara bağ
lardı. Bilhassa son döneme ait bazı eser
lerde onun Maliki fakihi olarak zikredil
mesi de bundan kaynaklanmış olmalıpır. 

Zilkade 35S'te (Kasım 966) vefat eden 
BellQtfnin cenaze namazını oğlu Abdül
melik kıldırmıştır. 349 (960) veya 366'da 
(976) öldüğüne dair rivayetler de vardır. 

BellQtfnin, Nasır- Lidinillah ' ın huzurun
da yaptığı meşhur konuşması ile bazı şi
irleri kaynaklarda mevcut olup (bk. İbn 

Hakan el-Kaysi, s. 239 - 244; Yaküt, XIX, 

BELON, Pierre 

176- ı 85) Humeydi de ona ait üç beyit 
zikretmiştir (Ce?uetü'l-muktebis, s. 349). 

Çeşitli risale ve hutbeleri yanında el
İbône can l_ıa~ii, i~i'd - di yan e, el- İn
bôh cale'stinbôtı'l-al_ıkôm min Kita
billah (Ahkamü 'l-Kur' an). en-Nasi{J ve'l
mensı1{J adlı eserleri çeşitli kitaplarda 
zikredilmekte ise de bunların zamanı
mıza kadar ulaşıp ulaşmadıkları bilin
memektedir. 
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(ö. 1564) 

Türk toplum hayatıyla ilgili 
bir seyahatname kaleme alan 

Fransız tabiat bilimcisi. 
_j 

1517'de bugünkü Sarthe ilinin Le Mans 
şehri yakınında dünyaya geldi. Prusya'da 
Wittenberg Üniversitesi'nde botanik öğ
renimi gördü. 1540'ta buradan mezun 
olduktan sonra Fransa Kralı ı. François'
nın en güvendiği devlet adamı olan Kar
dinal François de Tournon'nun himaye
sinde yetişti ve onun maddi yardımıyla 

Pierre 
Bel on 
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