
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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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 
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