
BELON, Pierre 

hayvanları , bitkileri ve toprakları incele
mek üzere Avrupa 'nın çeşitli ülkelerin
de dolaştı. Bu arada araştırmalarını Do
ğu'ya da kaydırara k 1 546 yılı sonunda 
Osmanlı Devleti 'ne elçi olarak gönderi
len Gabriel d'Aramon'un elçilik heyetine 
katıldı. 1 547 Martında Adriyatik kıyısın 

da Ragusa'dan hareket eden Beton Kor
fu, Zante ve Girit üzerinden nisan so
nunda veya mayıs başlarında istanbul'a 
ulaştı. Burada üç ay incelemeler yaptık

tan sonra De Fumel'in heyetiyle birlikte 
Mısır'a gitmek üzere yola çıktı. Gelibolu 
ile Sakız ve Rodos adalarına uğrayarak 
Mısır'a varan Belön buradan ekim ayın
da Filistin'in kutsal yerlerini ziyaret edip 
yeniden kuzeye yöneldi; İç Anadolu 'ya 
gitti. Kışı buralarda geçirdikten sonra 
ilkbaharda Bursa üzerinden istanbul 'a 
döndü. Ayrıca elçi G. d'Aramon'un yanın
da Kananı Sultan Süleyman'ın 1548'de 
çıktığı İran Seferi'ne katıldı . Seyahatna
mesinin önsözünde 1549 yılı içinde Fran
sa'ya döndüğünü bildiren Beton bu se
yahatlerinde pek çok bitki ve arkeotojik 
eser topladı. Başka bir gemiyle gönder
diği eşyası Akdeniz'de korsanların eline 
geçerek kaybolmuşsa da elde ettiği bil
gileri kitaplarında anlattı. Beton Paris 
yakınındaki Boulogne ormanında 1 564 
Nisanında kimliği bilinmeyen kişiler ta
rafından öldürüldü. 

Bir tabiat bilimeisi olarak en önemli 
eserlerini bu sahada veren Belon'un XVI. 
yüzyı l Türk toplum hayatı bakımından 
ehemmiyet arzeden Les observations de 
plusi eurs singularitez et choses meıiıo
rables, trouvees en Grıke, Asie, Iudee, 
Egypte, Arabie et outres pays estran
ges .... adlı seyahatnamesi ilk defa Pa
ris'te 1 553 'te basılm ı ştır. İçinde tahta 
oyma birçok gravür bulunan bu kitap ya
zar tarafından gözden geçirilerek 1 554, 
1555 ve 1 588'de Paris'te tekrar yayım

landıktan başka 1 555'te Anvers'te yine 
Fransızca bir baskısı yapılmış ve 1 589'
da Antverpen'de Latince tercümesi neş

redilmiştir. Bu durum Belon'un eserinin 
ne derecede büyük bir ilgi gördüğüne 
işaret eder. Seyahatname her ne kadar 
modern ilim metoduna uymamakta ve 
bazı görüşleri bakımından çok basit kal
makta ise de gezilen yerler ve buralar
daki örf ve adetler hakkında yine de de
ğerli bilgiler vermektedir. Belon istan
bul'da bir dereceye kadar eski eserlerle 
de ilgilenmiş ve bilhassa Ayasofya · nın 
Roma'daki Pantheon'dan çok üstün ol
duğunu belirtmiştir. Bu arada Atmeyda
nı'nı , Çemberlitaş ' ı ve Edirnekapı civa
rındaki Tekfur Sarayı'nı da görmüştür. 
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Bilgili bir Türk'ten her çeşit malın, ba
harat ve benzerlerinin adlarını öğrene
rek bunların Fransız imlası ile okunuş
larını yazan Belon'un Türkiye'de çıkan 
mahsullere ilgisi, bunların Fransız tüc
carlarına tanıtılması düşüncesine daya
nır. Belon'a göre İ slam ülkesinde seya
hat. gerekli belgeleri, tercümanı ve Do
ğu'ya mahsus kıyafeti olan bir hıristiyan 

için zor değildir. Hıristiyanların müslü
man olmaya zorlandıkları iddiasını ise 
gülünç bulur. idareciler parayı severler, 
fakat Türk tüccarı çok namusludur. Be
lon iki yol arkadaşı ile bir likte üç gün 
boyunca misafir edildiği bir kervansa
rayda ı rk ve din ayırımı yapılmaksızın 

herkese nasıl parasız yiyecek dağıtıldı

ğını anlatır. 

Belon Türkler'in yaşayışları, kıyafetle
ri, ibadetleri vb. hakkında da bilgi verir. 
İslamiyet ve cennete dair sözleri ise hu
rafelerden ibarettir. Türkler'in çocuk
larına okuma yazma öğretmeye önem 
verdiklerine işaret eder. En küçük köy
de bile "porche" dediği sıbyan mektep
lerine rastladığını söyler. Oğlanlar gibi 
kızlar da okula giderler. Yalnız bunların 
öğretmenleri kadındır. Türkler'in başka 
dinlerden olanlara karşı büyük müsama
ha gösterdiklerini söyleyen Beton, Türk
ler'de Batı ' daki gibi bir asiller sınıfı ol
madığını da belirtir. 

XVI. yüzyı l İslam ve Türk hayatını ta
nımak bakımından çok değerli bir bel
ge niteliğinde olan Beton'un kitabının 

içindeki bu bilgiler balıkların , bitkilerin, 
hayvanların tarifleriyle karmakarışık ola
rak verilir. Romanyalı tarihçi lorga ' nın da 
dediği gibi Beton'un bu eseri lüzumsuz 
bilgilerden ve özellikle hurafelerden ayık
lanarak metotlu bir sıralama ile yeni
den basıldığı takdirde son derecede dik
kat çekici bir metnin ortaya çıkacağı mu
hakkaktır. 
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BELOT, Jean- Baptiste 
(1822· 1904) 

Fransız ilahiyatçısı ve 
sözlük yazan. 
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Fransa'nın Bourgogne bölgesinde bu
gün Côte d· Or vilayetine bağlı olan Lux 
kasabasında doğdu . Dijon papaz oku
lunda belagat, Grek-Latin edebiyatı ve 
bir yıl felsefe okudu, özel olarak da gra
mer dersleri aldı. 1842 'de Compagnie 
de Jesus teşkilatma girdi, geri kalan pa
pazlık tahsilini burada tamamladı. 1844'
te Cezayir'e giderek orada iki yıl öğret

menlik yaptı. Cezayir'de bulunduğu sı

rada Arapça öğrendi. 1847'de Fransa'
ya döndü ve iki yıl sonra Elements de 
la Grammai re Arabe adlı eserini yazdı 
(Vals ı 849). Kilise teşkilatında çeşitli gö
revlerde bulundu. 1855-1859 yılları ara
sında Roma· da ilahiyat tahsil etti. 1866'
da Lübnan'a gitti. Lübnan'daki ilk iki yı
lını Cizvit papazlarının idare etmekte ol
dukları bir okulda hocalık yaparak geçir
dikten sonra ölümüne kadar kalacağı 
Beyrut'a gitti. Beyrut'ta yazarlığa ve ya
yımcılığa başladı. RuhanTiik. hıristiyan ha
yatı ve kutsal metinle ilgili birçok Arap
ça eser neşretti (bu eserler için bk. H. 
Fleisch, s. 3-4). 1872'de Katolik Mat
baası ' nın müdürü oldu ve 1898'e kadar 
bu görevde kaldı. 1898'den ölümüne ka
dar da sadece Arapça bölümüne neza
ret etti. 

Eserleri. 1. Eiements de la Grammaire 
Arabe ( taş baskı s ı , Vats 1849). 2. Nül].a
bü 'l-mülaJ:ı (A. Rodet ile birlikte; 1-V, Bey
rut 1870-1 874) . Arapedebiyatından seç
meleri ihtiva eden eserin daha sonra bir
çok baskısı yapılmıştır. 3. el-Pera 'idü 'd
dürriyye fi 'l-lugateyni'l- 'A.rabiyye ve 'l
Faransiyye (Vocabulaire Arabe·França is) 
(Beyrut 1883). Belot bu eserini P. Cuche'un 
sözlüğünü esas alarak hazırlamıştır. Bu 
eser de birçok defa basılmıştır ; ayrıca 

küçük hacimli baskıları da vardır. 4. Die-
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tionnaire Français-A rabe (Beyrut 1890) 
5. Cours Pratique de Langue A rabe 
(Beyrut 1896) 
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Iii SÜLEYM AN T üLÜCÜ 

BELÜCİSTAN 

( .:ı4)! ) 

Pakistan'ın 

dört eyaletinden biri ve 
İran'da bir bölge. 

.J 

347.190 kilometrekarelik bir alana sa
hip olan Belücistan. ülkenin batısında 

yaklaşık 24· - 32" kuzey enlemleri ve 60"-
70" doğu boylamları arasında yer alır. 

Batıda İ ran , kuzey ve kuzeybatıda Afga
nistan, kuzeydoğuda Kuzeybatı Sınır Eya-
1eti, doğuda Pencap ve Sind eyaletleri. 
güneyde ise Um man denizinin 1062 km. 
uzunluğundaki sahil şeridiyle çevrilidir. 
Be1ücistan ülkenin en büyük eyaleti ol
masına rağmen nüfus bakımından ( 198 1 
sayım ına göre 4.332.376) kilometrekare
ye düşen on iki kişi ile en az yoğunluğa 
sahip olan bölgedir. Ekonomik şartların 
zor ve gelir seviyesinin düşük olması yü
zünden halkın sadece % 2S'i şehirlerde 
ot urur. Geriye kalan büyük bir kısım ise 
eyaJet sathına ve aralarında ulaşımı zor. 
uzun mesafeler bulunan köylerle kasa
balara dağılmış durumdadır. Bir kısmı 
da hala göçebe hayatına devam etmek
tedir. 

Belücistan'da yüzey şekilleri bakımın
dan yüksek dağlarla geniş, kıraç ve ıs

sız bölgeler yanında bereketli yeşil va
dilere de rastlamak mümkündür. Eya
letin büyük bir kısmı deniz seviyesinden 
600-2000 metreye kadar değişen yük
seklikte kıraç bir platodur. Bu yüksek
likler ortadaki Berahüy ve Rasküh sıra
dağlarında ve özellikle Süleyman dağında 
3000 metreye çıkar. Belücistan 1892'de 

ve en şiddetiisi 1935 yılında olmak üze
re birkaç kere büyük deprem felaketine 
maruz kalmıştır. İ klim olarak üç farklı 
bölgeye ayrılır. Sahil bölgelerinde ılıman , 

iç kesimlerdeki çöl ve bozkırlarda sıcak, 
dağlık bölgelerde ise soğuk iklim hakim
dir ve Sibi 'de so· C'ye ulaşan ısının Han 
Mehtarzi'de 10· C'ye kadar düştüğü gö
rülür. Yağış düzensiz ve seyrek olup yıl
lık miktarı 76,2 mm. ile 345,6 mm. ara
sında değişir. Kuwetli yağışlar sonrası 
dışında nehirlerin hiçbirinde önemli mik
tarda su bulunmaz. 

Belücistan zengin bir kültür mirasına 
ve mücadelelerle dolu bir tar ihe sahip
tir. Behistun ve Persepolis'teki çivi yazılı 
eski Persçe kitabelerde bölgenin ilk is
mi Maka. Herodot'ta ise Mekia (Mykia) 
olarak geçer. Bu kaynaklara göre böl
genin ilk sakinleri Hint-Arı kökenli ol
dukları sanılan Makalar' dır. Klasik kay
naklarda Gedrosia adıyla anılan Belücis
tan daha sonra sırasıyla Persler'in, İsken
der İmparatorlu'ğunun , Seleukos Krallı
ğı ' nın, Baktriana Krallığı' nın ve Sasanf 
İmparatorluğu'nun bir parçası oldu. VII. 
yüzyılda Belücistan dolayındaki Kirman 
Halife ömer zamanında , M ekran .ise Mu
aviye zamanında müslümanların eline 
geçti. Bölge bundan sonra sırasıyla Gaz
neliler. Güriler, İlhanlılar. Safeviler ve Af
ganlılar ' ın hakimiyetini yaşadı. Çoğunlu
ğu Hint - Arı ırkiara mensup olan çeşitli 
Belücf- Peştu kabileleri İslami fetihten 
hemen sonra Müslümanlığı kabul etmiş
lerse de XL yüzyıla kadar bu yöreye tam 
olarak yerleşmemişlerdir. XIII. yüzyılda 
Sind ve Pencap bölgelerinde yerleşen 
Belücfler'den Rindler ve Laşarfler XV. 
yüzyılda Orta Belücistan'a doğru yayıl
dılar. XVI. yüzyılda Mfr Çakur Han Rind 
bölgenin tamamını Belücf hakimiyetine 
aldı. XVI-XVIII. yüzyıllar arasında Belücf
ler biri Sind'de d iğeri Kelat'ta olmak üze
re iki bağ ımsız devlet kurmayı başardı

lar. Bunlardan Kelat Hanı Nasır Han Be
lüc ( 1750- 1795 ), Afgan şahları Dürranf
ler'e bağlı olduğunu ilan ederek bütün 
Belücistan topraklarını birleştirdi. 1843'
te İngiliz idaresine giren Belücistan Pa
kistan 'ın doğuş tarihi olan 1947'ye ka
dar o statüde kaldı. 

Pakistan' ın bağımsızlığı ilan edildiğin
de Belücistan ekonomik ve diğer yönler
den bütün Hint yarımadasının en geri 
kalmış bölgesi idi. Belücfler. Belücf, Be
rahüy, Peştu ve Urdu dillerini konuşan 
Peştu, Hezare. Pencabf ve Sindf toplu
luklar la birlikte yaklaşık 400 kabile, aşi
ret ve gruba ayrılmışlardı. Asırlardır böl-

BELOCiSTAN 

geyi ellerinde tutan kabile reisieri (ser
dar) sosyoekonomik reformları başlat

maktan ziyade yine kendi otoritelerini 
korumakla meşgul oldular. Ancak 1947 
yılından sonra bölgede önemli değişik
likler meydana geldi. 1952 ·de Belücis
tan Devletler Birliği kuruldu; daha son
ra 1969' da bölge Pakistan' ın tam bir 
eyaleti haline getirildi. Bugün Kuetta Si
bi , Kelat, Mukran. Huzdar. Pişin ve Na
sırabad idari birimlerinden oluşan Belü
cistan ülkenin önemli bir eyaletidir. Ma
den kaynakları zengin ve sanayi nisbe
ten gelişmiş olmakla birlikte bölgede en 
önemli i ş kolu tarımdı r. 347.190 kilomet
rekarelik arazinin sadece 13.887 kilo
metrekarelik kesimi işlenebilir olması

na rağmen nüfusun % 6S'ten fazlası bu 
sektörde çalışmaktadır. Tarıma elverişli 
toprakların sulanması yer yer kuyular 
ve kapalı su kanalları ile yapılmakta, da
ha çok da yağınurlara bağlı kalmakta
dır. Buna rağmen hektar başına elde edi
len tahıl ülke genelinde en yüksek dü
zeydedir ve bölgede yetiştirilen patates, 
soğan, kavun, karpuz gibi tarla ürünle
riyle çeşitli meyveler de çok kalitelidir. 
Belücistan kırsal bir bölge olduğu için 
halkın % 80'i koyun ve çiftlik hayvanı 
besiciliğiyle meşgul olur. Ancak sanayi 
de hızla gelişmektedir. Gaddani gemi 
söküm tesisleri genişlik açısından dün
yada üçüncü gelmektedir. Maden bakı
mından zengin olan Belücistan'daki re
zervler arasında doğal gaz. demir, bakır 
ve kömür başta gelmektedir. 

Okuma yazma oranı devamlı şekilde 
artarak çok düşük bir düzeyden % 10,3 
gibi bir rakama yükselmiştir. Bölgede 
ulaşım yetersizdir. Eyaletin merkezi olan 
Kuetta havayolu ve demiryoluyla ülkenin 
diğer önemli şehirlerine bağlıdır. 1970'te 
Belücistan Üniversitesi'nin kurulduğu şe
hirde Belücf Akademisi, Berahüy Edebi
yat Divanı ve Peştu Akademisi de bu
lunmaktadır. Bölgede telefon şebekesi 
ıslah edilmiş ve televizyon radyo istas
yonları kurulmuştur. İlgi çeken yerler 
arasında Ziyarat, Hanna gölü. tarihi Bo
lan ve Hocak geçitleri dünyaca ünlüdür. 
Folkloru zengin olan bölgede halk tür
küleri ve oyunları çok çeşitlidir; ayrıca 
el sanatları gelişmiş olup birçok kültü
rel faaliyetin yürütüldüğü merkezler bu
lunmaktadır. 

İran Belilcistanı . Bu coğrafi bölge 173.461 
kilometrekarelik bir alana sahiptir (nü
fusu 880 000) Bu alan bugün Sistan ü 
Belücistan (18 1578 km2, nüfusu ı 205.980 
11 9861) idari biriminin (Ustan) büyük kıs-
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