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ile de vam eden Bel di ce anu (Co de de lois 
co utu mières de Meh med II. Ki tåb-ı Qavå-
n¢n-i Ör fi ye-i Os måni ye, Wi esbaden 1967), 
ken di ana va ta nı ve Ulah lar’ın meskûn ol-

du ğu Bal kan Slav böl ge le riy le il gi li kay nak-

lar la da il gi len di. 1967’ de ki bir se ya hat 

es na sın da Os man lı ar şi vi ne gir me si Ak-

kir man ve Ki li’nin du ru muy la il gi li ye ni bil-

gi ler edin me si ne yol aç tı. Her yıl tek rar la-

nan bu ar şiv zi ya ret le ri uf ku nu geniş let ti, 

Os man lı Dev le ti’nin Mo ra ya hut Trab zon 

gi bi böl ge le ri ne da ir bul gu la rıy la il gi len-

me si imkânı nı sağ la dı. Os man lı şe hir le ri 

ve ti mar hak kın da yap tı ğı ça lış ma lar ise 

bu alan da ki boş lu ğu dol du ra cak ni te lik te-

dir. Ti mar la il gi li ça lış ma sı (Le ti mar dans 
l’état ot to man, Wi es ba den 1980) Türk çe’ ye 

çev ril miş tir (XIV. Yüz yıl dan XVI. Yüz yı la 
Os man lı Dev le tin de Tı mar, trc. M. A. Kı lıç-
bay, An ka ra 1985). Bel di ce anu’nun yaz dı ğı 

ma ka le le rin bir bö lü mü bir ara ya ge ti ri-

le rek ya yım lan mış tır (Le mon de ot to man 
des Bal kans [1402-1566] Ins ti tu ti ons, so-
ciété, éco no mie, Lon don 1976).
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(1865-1929)

Maðribli âlim, edip ve þair.˜ ™

Fas’ta doğ du. Soy la rı Hz. Ha san’a da ya-

nan Bel gaysî ai le si ne men sup tur. On bi-

rin ci ku şak tan de de si Ab dülvâhid’e ve ri len 

Ebü’l-Gays kün ye si se be biy le Bel gaysîler 

ola rak anı lan bu ai le Fas ya kın la rın da ki 

Benî Yâzi ğa ka bi le si mu hi ti ne ve ar dın-

dan Fas’a yer leş miş tir. Ba ba sı Me’mûn 

na kî bü leş raf tı. Pek çok âlim ye tiş ti ren bir 

ai le de ve mu ha fa zakâr bir çev re de eği-

ti mi ne baş la yan Bel gaysî er ken yaş lar da 

Kur’an’ı ez ber le di. Ba ba sın dan, ay rı ca 

fa kih, mu had dis, sûfî şey hü lislâm İb nü’l-

Hay yât Ah med b. Mu ham med ez-Zükkârî, 

sûfî Kå dirî Mu ham med b. Kå sım el-Kå-

di rî, Ca‘fer b. İdrîs el-Kettânî, Ab dul lah 

b. İdrîs el-Bedrâvî, Fas Ka dı sı Meh med b. 

Ab dur rah man el-Alevî, Mehdî İbn Sûde, 

Ah med İbn Sûde, fı kıh ve dil âli mi, sûfî 

ka dı Mu ham med b. Tihâmî el-Vezzânî gi bi 

ho ca lar dan ders al dı. Ahmed Benânî Kellâ 

yıl Sor bon ne’da P. Le mer le yö ne ti min de 

XV. yüz yıl Os man lı bel ge le ri ne gö re Sır-

bis tan, Bos na ve Ma ke don ya’da ki ma den-

ler üze ri ne dok to ra te zi ha zır la dı. Cen tre 

Na ti onal de la Rec herc he Sci en ti fi que’te 

(CNRS) ça lış tı ve 1979’ da bi rin ci de re ce 

araş tır ma bö lü mü mü dü rü ol du. 1973’ te 

de Os man lı ku rum la rı ve eko no mi siy le il gi-

li ha zır la dı ğı araş tır ma sıy la dev let dok to-

ra sı nı ta mam la mış tı. CNRS’de ki fa ali yet le-

ri ya nın da ken di ni eği ti me ada dı ve Eco le 

Pra ti que des Hau tes Etu des’te Ta rih ve 

Fi lo lo ji Bi lim le ri Bö lü mü’nde Os man lı ta ri-

hi nin kay nak la rıy la il gi li ders ler ver di. Bu 

ders le ri 1986’da emek li ol duk tan son ra 

da gö nül lü ola rak bir kaç yıl sür dür dü. 

Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri Prin ce ton Üni-

ver si te si Ins ti tu te for Ad van ced Study’de 

ge çir di ği bir dö nem (Ey lül 1978 – Ni san 
1979) ken di si ne ti mar ko nu sun da ki ki ta bı-

nı ta mam la ma imkânı ver di. Son yurt dı şı 

yol cu lu ğu nu, 1991 Ha zi ra nın da Yaş (Iassy) 

Üni ver si te si Ta rih Bö lü mü’nün da ve ti üze-

ri ne do çent ola rak git ti ği Ro man ya’ya yap-

tı. Uzun sü ren bir has ta lı ğın ar dın dan 19 

Ara lık 1994’ te Grigny’de öl dü.

Pa ris Bib li othèque Na ti ona le’ de ki araş-

tır ma la rı es na sın da Os man lı ka nun nâ-

me le ri ni tes bit eden N. Bel di ce anu, Kå-

n†n nå me-i Sultån¢ ber M†ceb-i £Örf-i 

£Os må n¢ adı nı ta şı yan, Fâtih ve II. Ba ye zid 

dö ne mi ne ait ka nunnâme mec mu asın dan 

alt mış bel ge yi Fran sız ca’ya çe vir di. Ese rin 

bi rin ci cil di 1960’ta Pa ris’te Les ac tes des 

pre mi ers sul tans baş lı ğıy la ya yım lan dı, 

bu nu 1964’te ma den ci lik le il gi li bel ge le re 

yer ve ri len ikin ci cilt iz le di. Bu ra da Bib li-

othèque Na ti ona le’de ki yaz ma lar dan sek-

sen beş, di ğer kay nak lar dan se kiz ol mak 

üze re dok san üç bel ge de ğer len di ril miş, 

XV. yüz yı la ait di ğer bel ge ler üçün cü cilt-

te neş re dil miş tir (Rec herc he sur la vil le 
ot to ma ne au XV e siècle, Pa ris 1973). Os-

man lı ka nunnâme le ri üze rin de ki ne şir 

fa ali ye ti ne Kon ya Ko yu noğ lu Kü tüp ha ne-

si’nde bu lu nan Kitâb-ı Kavânîn-i Ör fiy ye-i 

Osmâniy ye baş lık lı ge nel bir ka nunnâme 

Nicoara‡
Beldiceanu
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Romen asýllý Osmanlý tarihçisi.˜ ™

25 Şu bat 1920’de Bük reş’te doğ du. 

1939’ da Spi ru Ha ret Li se si’ni bi tir dik ten 

son ra ay nı yı lın ekim ayın da Bük reş Üni-

ver si te si Ede bi yat Fa kül te si’ne gir di ve 

1943’ te bu ra dan me zun ol du. Aka de mik 

ka ri ye ri ne 1945’te Bal kan Araş tır ma la rı 

Ens ti tü sü’nde (Ins ti tu tul de Stu dii Balca-
ni ce) Vic tor Pa pa cos tea’nın da nış man lı-

ğın da baş la dı. Ho ca sı nın teş vi kiy le Ekim 

1946’ da İs tan bul’a git ti. İs tan bul’da Ro-

man ya Bü yü kel çi li ği’nde kül tür ate şe li ği 

gö re vi ni üst len di. Ay nı za man da Os man lı 

Dev le ti ve Ro men top rak la rı ara sın da ki 

iliş ki ler ala nın da ça lış ma la rı nı sür dür dü. 

1948’ de Ro man ya Dev le ti el çi si ni ve yar-

dım cı la rı nı ge ri çe kin ce bu gö re viy le bir-

lik te sür dür dü ğü ilmî ça lış ma sı da sona 

er di. Gru bun ay rıl ma sı sı ra sın da il ti ca 

ta le bin de bu lun du. Bu olay dö ne min ga-

ze te le rin de hay li ge niş yer tut tu. İs tan-

bul’ da kal dı ğı bir yıl bo yun ca ge çin mek 

için muh te lif iş ler yap tı. Tür ki ye’den 28 

Ekim 1949’da ay rı la rak mül te ci sta tü süy le 

Pa ris’e git ti. F. Ba bin ger’in da ve ti üze ri ne 

Bav ye ra eya le ti nin bur su ile 1953 kı şın-

dan iti ba ren Mü nih’e yer leş ti. Bu ra da II. 

Ba ye zid’in Mol dav ya se fe ri üze ri ne bir tez 

ha zır la dı, te zi ni 1955’ te sa vun du. Er te si 

yıl Ba bin ger’in bir di ğer öğ ren ci si Irène 

Ste in herr ile ev len di ve Pa ris’e yer leş ti. 

1963’te Fran sız va tan daş lı ğı na geç ti. Ay nı 
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ese ri Si râ cü ¹ullâbi’l-£ulûm’un şer hi dir. 

2. Şer ¼u na¾mi me£ânî ¼urûfi’l-cer (Fas 
1323). Bir kaç de fa ba sı lan ese ri Ab dür ra-

hîm Ehu’l-Arab bir ma ka le sin de de ğer-

len dir miş tir (bk. bibl.). 3. en-Na¼le tü’l-

mevhûbe tü’n-nicâziy ye fi’r-ri¼le ti’l-

meymûne ti’l-¥icâziy ye. 1926 yı lın da ki 

üçün cü Hi caz yol cu lu ğu nu an lat tı ğı 568 

be yit lik bir man zu me dir. Mü el lif, kü-

çük bir cüz ha lin de ba sı lan ese ri ni (Fas 
1346/1927) da ha son ra şer het me ye baş-

la mış sa da ve fa tın dan do la yı ta mam la ya-

ma mış tır. 4. Ta¼ bî ru ¹ırsî bi-£abîri ne fesî 

fi’t-ta£bîr £an nefsî. Ken di si ne ve ho ca la-

rı na da ir ta mam lan ma mış bir bi yog ra fi 

ki ta bı dır. 5. ¥üs nü’n-na¾re fî a¼kâmi’l-

hic re (Ka hi re 1346/1927). Bir fa ki hin so-

ru su üze ri ne ka le me alı nan eser de kü für 

di ya rın dan hic ret ko nu su ele alın mış tır. 

6. Mü cel li’l-es râr ve’l-¼ašåßiš fîmâ ye-

te£al lašu bi’½-½a lât £alâ Åay ri’l-Åalâßiš 

(nşr. Ah med b. Ab dül hâ lik el-Âsifî, Bey-
rut 2006). 7. Te nes sü mü £abîri’l-ezhâr 

bi-te bes sü mi ¦ü³†ri’l-eş£âr. Mü el li fin 

iki cilt ten olu şan di va nı dır (Fas / Selâ, el-
Hi zâ ne tü’s-Su bey hiy ye, nr. 372). Ese rin 

bi rin ci cil di ni Mu ham med el-Alemî, Arap 

ede bi ya tın da uz man lık te zi ola rak tah kik 

et miş tir (1403/1983, Fas Câmi atü Sîdî Mu-
ham med b. Ab dul lah kül liy ye tü’l-âdâb). 
8. İs tidrâkü’l-fel te £alâ men ša¹a£a bi-

ša¹£i hem ze ti ‘el bet te te’. “El bet te” ( ّ  (ا
ke li me sin de ki hem ze nin va sıl mı katı‘ mı 

ol du ğu tar tı şı lan bir risâle dir (nşr. Abdül-
kå dir Ah med Ab dül kå dir, Fas 2008). Fark lı 

gö rüş le ri de ğer len di ren mü el lif bu hem-

ze nin va sıl hem ze si ol du ğu na ka na at ge-

tir miş tir. 9. Netîce tü’l-bir fî ¼ük mi’½-

½alâti ba£ de’d-defn £ale’l-šabr. Sul ta-

nın bir ce na ze na ma zı nı kıl dır mak için 

gö rev len dir di ği ki şi nin he ye can dan ha ta 

et me si üze ri ne Bel gay sî ölü nün def nin-

den son ra na ma zı nı ia de et miş ve bu ese ri 

ka le me al mış tır. 10. İcâbe tü’l-leh ce fî 

şer¼i ebyâti’l-Beh ce. Sü yû tî’ nin el-El fiy-

ye şer hi el-Beh ce tü’l-mar²iy ye’si nin son 

dört bey ti ne ya zı lan şerh tir (Fas 1345). 11. 

Teş nî fü’l-esmâ£ bi-esmâßi’l-cimâ£ ve mâ 

yu lâßimuhû min müs te le××âti’s-se mâ£. 

Ni kâh ah kâ mı na da ir olan eser mü el li fin 

bi yog ra fi si ni içe ren bir ön söz le ba sıl mış tır 

(Fas 1353). 12. Fetâvâ ve A¼ kâm. Mü el-

li fin 1898’de Su vey re ka dı sı iken ver di ği 

fet va la rı ih ti va eder (Fas / Se lâ, el-Hi zâ-
ne tü’s-Su bey hiy ye, nr. 370, 328 va rak). 13. 

Be yâ nü’l-Åa½âre fî biŠâ£ati men ye ¼u¹-

¹u min mašåmi’t-ticâre. 1325 (1907) yı-

lın da ka le me alın mış olup ti ca ret hu ku-

kun dan ve ti ca ret le uğ ra şan pey gam ber, 

sahâbe ve âlim ler den bah se der (Fas / 
Selâ, el-Hizâne tü’s-Su bey hiy ye, nr. 369).

ver di. Mu ham med b. Ab bas el-Kabbâc, 

Ab dül hafîz el-Fâsî ve Ab dul lah b. Ab bas el-

Cirârî gi bi ta le be ler ye tiş tir di. Eser le ri nin 

ya yım lan ma sın da bü yük kat kı sı bu lu nan 

oğ lu Ab dül me lik de 1940-1950’li yıl la rın 

önem li şa ir le rin den dir. Ta le be le ri ken-

di sin den öv güy le söz ede rek onun usul, 

fı kıh, tef sir, ha dis, na hiv, belâgat, ede-

bi yat ve man tık gi bi alan lar da te ma yüz 

eden araş tır ma cı ru hu na, iyi bir öğ re ti ci, 

va kur bir âlim olu şu na işa ret et miş ler dir. 

Bel gaysî’nin Mağ rib’de Ebû Be kir İb nü’l-

Arabî’nin A¼kâmü’l-Æurßân’ını oku tan 

ilk ve hen de se ala nın da eser ya zan son 

ki şi ol du ğu nak le di lir. İb nü’s-Sâyih Tür-

be si’nde ak şam la yat sı ara sın da Øa¼î¼-i 

Müs lim, sa bah la rı da Tihâmi ye Zâvi ye-

si’nde Tir mizî’nin eş-Şemâßilü’n-ne be-

viy ye’si ni oku tur, bu ders le re dö ne min 

ilmî şah si yet le ri de za man za man ka tı-

lır dı. Son yıl la rı nı yo ğun ilmî fa ali yet ler le 

ge çir di ve 9 Ara lık 1929 ta ri hin de Fas’ta 

ve fat et ti.

Ço cuk lu ğun dan iti ba ren ede bi yat la il-

gi le ne rek ba zı şa ir le rin di van la rı nı oku yan 

Bel gay sî, ilim ada mı va ka rı ile ede bi yat-

çı in ce li ği ni bir leş ti re rek dö ne min önem li 

isim le ri ara sın da yer al mış tır. Şi ir le rin de ki 

cid di yet ya nın da mi za hı da us ta lık la kul-

lan mış, ne sir le ri belâgat açı sın dan üs tün 

ka bul edil miş tir. İti kad da Eş‘arî, amel de 

Mâlikî mez he bi ne ve Ticâniy ye ta ri ka tı na 

men sup tu. Ta sav vu fa da ir bir ese ri yok sa 

da şi ir le rin de Ticâniy ye ta ri ka tı na men su-

bi ye ti ni açık ça gös te ren ifa de le re rast la-

nır. Ço ğun luk la Su beyhî Pa şa’nın ken di si 

için ha zır lat tı ğı ev de ika met eder, bu ra da 

dö ne min ön de ge len edip, şa ir ve fa kih le-

riy le soh bet ve mü na za ra lar da bu lu nur du. 

Onun Fran sız iş ga li ne kar şı di ren me si şöh-

re ti ni ar ttır mış tır. Fıkhî prob lem le ri çöz-

me de us tay dı. Miknâs’ta ka dı iken “liân”ın 

hük mü nü uzun bir ara dan son ra ye ni den 

uy gu la ma ya koy muş tur.

Eser le ri. 1. el-İb tihâc bi-nûri’s-Sirâc 

(Ka hi re 1319). Arabî b. Ab dul lah el-Mes-

sâ rî’ nin il min ede bi ne da ir man zum 

Belgaysî

ile Kâmil b. Abdullah el-Alevî’den tefsir 

okudu. 1880’de Câ miu’l-Ka ra viyyîn’ de öğ-

re nim gör me ye baş la dı. Gay re ti, çalış kan-

lı ğı ve il me olan me ra kı sa ye sin de genç 

yaş ta te ma yüz et ti. 1888’ de mü der ris li-

ğe baş la dı. 1893’ te ken di si ne Sâfî şeh ri 

ka dı lı ğı tek lif edil diy se de bu nu ka bul et-

me di. 1895’te Su vey re ka dı sı ol du, an cak 

1898’de is ti fa et mek zo run da kal dı. Tan ca 

ka dı lı ğı tek li fi ni de ge ri çe vir di. 1907’ de 

üst len di ği Arâniş vilâye ti ka dı lı ğı da yal-

nız ca üç ay sür dü. Dâ rül bey zâ (Ka zab lan ka) 

ka dı lı ğı öne ril mek le bir lik te si ya sî bir se-

bep ten do la yı ta yi ni en gel len di. 1908’de 

Su vey re ka dı lı ğı na nak le dil di. Bu ra dan 

da is ti fa et ti ri lin ce ön ce Fas’ta ki Lec ne-

tü’l-emlâki’l-mah ze niy ye’ye ve 1913’te 

Ra bat’ta ku ru lan Mec li sü is tî nâ fi ah kâ-

mi’l-kudât üye li ği ne ge ti ril di. 1914 yı lın da 

Dârül beyzâ ka dı sı ol duy sa da yi ne is ti fa et-

ti ri le rek 1919’da İstînaf Mec li si üye li ği ne 

ia de edil di. 1921’de Miknâs ka dı sı ol du, 

er te si yıl bu gö re vin den de is ti fa et mek 

zo run da kal dı. Sert mi za cı ve hak kı söy le-

me de ki ta viz siz ka rak te rin den do la yı bu-

lun du ğu gö rev ler de uzun sü re ka la ma dı ğı 

an la şıl mak ta dır.

Bel gaysî, ilim adam la rıy la ta nış ma ar-

zu su ve se ya ha te olan düş kün lü ğü se be-

biy le, İslâm ül ke le ri nin çe şit li böl ge le ri ni 

zi ya ret et ti. 1889’da Hi caz’a git ti ve al tı ay 

kal dı. Da ha son ra Ku düs’ü de içi ne alan bir 

yol cu lu ğa çık mak is te diy se de Tan ca’da 

ra hat sız la nın ca ge ri dön dü. 1910’da ikin-

ci Hi caz yol cu lu ğu için Sul tan Ab dül hafîz 

el-Alevî’den is te di ği eko no mik des te ği ala-

ma dı, an cak sul tan için yaz dı ğı bir ka si de 

ile ar zu su na ka vu şa bil di. 1926’da çık tı ğı 

üçün cü se ya ha ti için de 568 be yit lik bir 

ka si de naz met ti. Bel gaysî bu se ya hat le ri 

es na sın da Hi caz, Mı sır, Mar sil ya, Bey rut, 

Şam, Ku düs, Ce za yir, Tu nus’u zi ya ret et ti 

ve üç de fa hac cet ti. Git ti ği yer ler de bü-

yük il gi gör dü, ilmî bi ri ki miy le ken di ni kı sa 

za man da ka bul et tir di. İlim adam la rıy la 

gö rü şe rek on lar dan ders oku du ve bir kıs-

mın dan icâzet al dı. Özel lik le Vehhâbîler’in 

gö rüş le ri ni ha ra ret le tar tış tı. Ah med b. 

Kå sım el-Cessûs, Mu ham med b. Ah med 

er-Ru ga vî, Tay yib b. Ah med es-Selâvî, 

Mu ham med eş-Şincîtî ve Mu ham med 

Bûcendâr gi bi edip ve şa ir ler le man zum 

ya zış ma lar da bu lun du. Bu se ya hat le rin-

de fay da lan dı ğı ve icâzet al dı ğı ho ca lar 

ara sın da Bed red din el-Ha senî, Ab dül celîl 

Berrâde, Ali b. Zâhir el-Vetrî ve Os man 

Da ğıstânî gö rü lür.

Bel gaysî son se ya ha ti nin ar dın dan 

Fas’a dö ne rek eği tim öğ re tim ve te lif le 

meş gul ol du, Ka ra viyyîn Ca mii’nde ders 
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(An ka ra 1957) ve ar dın dan Gü müş Tül 

ve Alev ler adıy la ya yım la mış tır. Ha-

san Basri Çan tay’ın Kur’ân-ı Hakîm ve 

Meâl-i Ke rîm’i ile Ömer Na su hi Bil men’in 

Huk†k-ı İslâmiy ye ve Is tılâhât-ı Fıkhiy-

ye Kåmu su ad lı eser le ri ve Meh met Rem-

zi Te pe ler’in şi ir le ri nin (Göz yaş la rım) neş-

ri ne kat kı da bu lun muş tur.

Mûsi ki na za ri ya tı ko nu sun da ken di ni 

ye tiş ti ren Bel vi ran lı özel lik le dinî mûsi ki 

üze rin de yo ğun laş mış tır. Yûnus Em re, 

Meh med Âkif Er soy, Ya man De de, Ali Ul vi 

Ku ru cu, Nu ri Baş gi bi şa ir le rin şi ir le rin den 

ilâhi, salât, şu ğul gi bi form lar da bes te le-

di ği el li ci va rın da ki ese rin den yir mi be şi 

mûsi ki mec mu ala rın da yer al mış tır. Ay-

rı ca Kur’ân-ı Kerîm’i gü zel oku ma, te mel 

dinî bil gi ler, Os man lı ca öğ re ni mi ve dinî 

mûsi ki ala nın da bir kıs mı baş lan gıç se vi-

ye sin de ka lan eser ler ka le me al mış tır. Ya-

yım lan dı ğı dö nem de ih ti ya ca bel li öl çü de 

ce vap ve ren bu eser ler ara sın da Aruz ve 

Ahenk (Kon ya 1965), çok oku nan ve ya yı-

lan İslâm Pren sip le ri (Kon ya, ts.), Mû si-

kî Reh be ri -Dînî Mûsikî- (Kon ya 1975), 
Os man lı ca Reh be ri (Kon ya 1976), Cönk: 

İlâhîler ve Mev lid (İs tan bul 1978), Tec-

vid (Kon ya 1980), Be yân’-ül Hak (Sö zün 
Doğ ru su) (İs tan bul 1995), Kur’ân Rehbe-

ri (Ahmet Gürtaş ile birlikte, İstanbul 
1997) sa yı la bi lir.
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ÿMus ta fa Sab ri Kü çü kaş cı

– —BENZING, Johannes
(1913-2001)

Türkolog ve Altayist.˜ ™

13 Ocak 1913’te Gü ney Al man ya’da 

Schwe nin gen’de doğ du. Or ta öğ re ni min-

den son ra bir kaç yıl ti ca ret le meş gul ol du. 

1936-1939 yıl la rın da Ber lin Üni ver si te si’nin 

Ali Kemal

Belviranlı

– —BELVÝRANLI, Ali Kemal
(1924-2003)

Kültür adamý, bestekâr ve doktor.˜ ™

15 Ka sım 1924’te Kon ya’da doğ du. 

Ai le si, ba ba sı Ka şık çızâde İs ma il Hak-

kı Efen di’nin kö yü olan Kon ya Boz kır’a 

bağ lı Bel vi ran’a nis bet le Bel vi ran lı soya-

dını al dı. İlk eği ti mi ni ba ba sın dan gör dü. 

Ka dir Şeyhzâde Ali Efen di ve İbrâhim 

Efen di’den hıf zı nı ta mam la dık tan son ra 

1944’te Kon ya Li se si’ni bi tir di. Dinî ilim ler 

ala nın da özel ders ler al dı. Yük sek öğ re-

ni mi ni İstan bul Üni ver si te si Tıp Fa kül te-

si’nde ta mam la dı (1949).

Öğ ren ci lik yıl la rın dan iti ba ren İs tan bul’-

da ara la rın da M. Sa mi Ra ma za noğ lu, Ha-

sib Efen di, Ab dü la ziz Bek ki ne, Meh met 

Za hit Kot ku gi bi şeyh le rin; Ömer Na su hi 

Bil men, Be kir Hâki Efen di, Ab dur rah man 

Şe ref Gü zel ya zı cı, Ha san Bas ri Çan tay gi bi 

âlim le rin; Nu ret tin Top çu, Ne cip Fa zıl Kı-

sa kü rek, İb nü le min Mah mud Ke mal İnal 

ve Ma hir İz gi bi şa ir ve edip le rin ol du ğu 

soh bet ler de bu lun du. Dinî mû si ki ala nın-

da Ali Üs kü dar lı ve Sa det tin Kay nak’tan 

fay da lan dı. Ni san 1951 – Nisan 1953 ara-

sın da yir mi dört sa yı çı kar dı ğı İs lâm’ın 

Nu ru der gi sin de anı lan şah siyet le rin 

önem li bir kıs mı nın yazı ve şi ir le ri ya yım-

lan dı. 1953’te Kon ya’ya dön dü; bir yan-

dan he kim lik mes le ği ni ic ra eder ken di-

ğer yan dan ku ru cu la rı ara sın da yer al dı ğı 

Ay dın Fi kir ler Ku lü bü baş ta ol mak üze re 

çe şit li ce mi yet ler de kül tür ve sa nat fa ali-

yet le rin de bu lun du. İs tan bul’un kül tür 

ve sa nat or ta mı nın Kon ya’ya taşın ma sı 

için ça ba gös ter di. İmam-Ha tip Oku lu ve 

Yük sek İslâm Ens ti tü sü öğ ren ci le ri ne yö-

ne lik özel Os man lı ca ve mûsi ki ça lış maları 

yap tır dı. Tür ki ye İmam-Hatip Okul la rı Me-

zun la rı Ce mi ye ti’nin ya yın orga nı olan ve 

1961-1979 yıl la rı ara sın da ya yım la nan 

Türkiye’de en uzun so luk lu der gi ler den 

bi ri olan İs lâm’ın İlk Em ri Oku’da ma ka-

le ler yaz dı. 1967-1973 yıl la rın da Lon dra’da 

mes lekî ça lış ma la rı nın ya nı sı ra ulus lar 

ara sı İslâmî teş kilâtlar da ak tif gö rev ler 

üst len di. Da ha son ra Kon ya’ya dö ne rek 

he kim lik le bir lik te kül tür ve sa nat fa ali yet-

le ri ve ya yın cı lık la uğ raş tı. 14 Ey lül 2003’te 

Kon ya’da ve fat et ti ve Ha cı Fet tah Me zar-

lı ğı’na def ne dil di.

Ali Ke mal Bel vi ran lı baş ta Ali Ul vi Ku-

ru cu ol mak üze re pek çok ki şi nin ilim ve 

kül tür çev re le rin de da ha iyi ta nın ma la rı 

için ça ba sar fet miş, Ali Ul vi Ku ru cu’nun 

İs lâm’ın Nu ru der gi sin de ya yım la dı ğı 

şiir le ri der le ye rek ön ce Nur dan Ses ler 

Bel gay sî’ nin kay nak lar da adı ge çen di-

ğer ba zı eser le ri de şun lar dır: en-Nevâzi-

lü’l-fıšhiy ye, el-Mašåme tü’l-firâšıy ye, 

Tašyîd £alâ ¼adî¦i “men šåme ra ma-

²â ne îmânen ve’¼tisâben”, TaÅmîsü 

Æa ½î de ti Üm mi Hâniß, Teş¹îru Æa½îde-

ti İbn Ebî Cem re fî Åat mi Øa¼î¼i’l-Bu-

Åâ rî, Man¾ûme fî ašsâmi’½-½avm £alâ 

¹arîšati’l-üdebâß, Man¾ûme fî a¼ kâ-

mi’l-¼ad. Mü el li fin ay rı ca Edâßü’d-deyn 

fî bir ri’l-vâli deyn (Edâßü’l-¼uš†š fî ×em-
mi’l-£uš†š), Fet¼u’l-mušle ti’l-£am yâß 

fî £ade mi imkâni’l-kîmiyâß, Teh yî cü’l-

¼i câ li-heycâßi’l-hicâ ve ¥âşi ye £alâ 

Şer ¼i’l-Bennânî £ale’s-Sül lem gi bi ta-

mam la na ma mış ça lış ma la rı nın ya nı sı ra 

İbn Ha cer el-As ka lâ nî’ nin Fet¼u’l-bâ rî’ si, 

Kas tallânî’nin İrşâdü’s-sârî’si ve Süb kî’ nin 

Cem£u’l-cevâmi£i gi bi eser le re ta‘ lî ka tı 

da var dır.
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