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BENZING, Johannes

(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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