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makta ve böylece beden ile ruh arasın
daki etkileşmenin sağlık ve hastalık ba
kımından nelere yol açabileceğini incele
mektedir. BelhT'nin akranı olan ve muh
temelen kendisinden felsefe okumuş 
bulunan Ebü Bekirer-Razi'nin et-Tıb
bü'r-n1J:ıani adlı eserinin paralelinde 
olan bu yaklaşımın yönlendirici fikri in
sanın ruh ve bedenden müteşekkil bir 
bütün olduğudur. Dolayısıyla BelhT'ye gö
re hastalığa yol açan maddi sebepler
le ruhi sebepleri bir arada ele almanın 
büyük faydası vardır. Bu yönlendirici fik
rin Belhi'yi psikosomatik hastalıklar kav
ramına büyük ölçüde yaklaştırdığı söy
lenebilir. Ayrıca iklim, tabii çevre, fizyo
lojik yapı gibi faktörlerin yanı sıra yeme, 
içme, cinsi münasebet, uyku vb. günde
lik hayatı ilgilendiren hususlardaki re
jimlerin beden ve ruh sağlığı üzerindeki 
etkilerini uzun uzun inceleyen Belhf. mü
ziğin bedeni ve ruhi hastalıkların teda
visindeki önemine de işaret eder. Kont
rolsüz öfke, yersiz korkular ve derin en
dişeler şeklinde beliren psikolojik bas
kıların davranış bozukluklarına yol aç
ması ve neticede bir yandan nevrotik 
hastalıkların, diğer yandan da ahlaki kö
tülüklerin insan ruhunda yerleşmesi so
nucunu dağuracağından Belhi'nin yak
laşımında ruhani tıp terimi hem bir öl
çüde psikoterapiye hem de ahlak ilmine 
işaret edecek şekilde tıp, ahlak ve psi
koloji sahalarını birleştirir. Meşdli}ıu'l

ebdan ' ın Süleymaniye Kütüphanesi'n
de iki yazma nüshası vardır (Ayasofya, 
nr. 3740, 374 ı). Bu nüshalardan ikincisi
nin tıpkıbasım halinde neşri Fuad Sezgin 
tarafından yapılmıştır (Frankfurt 1984) 
z. Şuverü'l-e~alim. Ta~vimü'l-büldan 
adıyla da anılır. Bu esere ait tek yazma 
nüshanın Necef'te (Mektebetü'l-hakim el
amme. nr. 632) bulunduğu tesbit edilmiş
tir (Resa' ilü Ebi'/- fjasan el· 'Amirf..., s. 
165). Kitabın adı Belhi'ye ait eserlerin 
listesinde geçmemektedir. Ancak Mak
ctisi'nin A}ısenü't- te~asim ii ma 'rife
ti'l-e~alim'i gibi klasiklerdeki kayıtla

rın yanı sıra modern araştırmalar bakı 

mından da bu eserin Belhi'ye aidiyeti 
konusunda kuşku yoktur: Tefsiru Şuver 
adıyla zikredilen eserin de Suverü'l-eka
lim için kaleme alınmış bir açıklama ol
ması mümkündür. 

BelhT'nin günümüze ulaşmayan eser
leri ise şunlardır: Kavari 'ü '1- K ur' an, 
Garibü'l-Kur'an, Na~mü'l-~ur.'an. Bu 
üç eser tefsirle ilgili olup bunlardan özel
likle sonuncusunun çağın tefsir bilgin
lerinin övgüsünü kazandığı belirtilmek
tedir. Esma 'üllahi te 'aJQ ve şıtatühu 
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adlı eseri akaide dairdir. Şera'i'u'l-ed
yan, el-İbdne 'an kemQli'd-din, 'İsme
tü'l-enbiya', er-Red 'ala cabedeti'l-ev
şan, el - İbdne can cileli'd-diyane. Bu 
eserleri ise dinler tarihi ve kelam saha
larını birlikte kuşatan çalışmalardır. Ak
samü'l- culUm felsefi ilimierin tasnifi~e 
ait olup KindT'den mülhemdir ve herhal
de öğrencisi İbn PerfOn'un Cevami cu'l
culılm 'una da kaynaklık etmiştir. Aris
to'nun es-Sema' ve'l- cQlem (De Caelo 

et Mundo) adlı eserinin ilk bölümüne yaz
dığı şerhi Samani Veziri Ebü Ca'fer el
Hazin'e ithaf etmiştir. Bu bölümdeki ci
sim, mekan ve hareket kavramiarına ge
tirilen açıklamalar, BelhT'nin asıl ilgi ala
nı olan astronominin mekanik zeminini 
tahlil gayesine yönelik olmalıdır. Fatile
tü culUmi'r-riyaiiyyat, Kitabü Ma ya
şı}ı}ıu min a}ıkami'n-nücum. Bu eser
ler matematiğin önemini kavramış bir 
astronomi bilgininin ilmi anlayışını yan
sıtır. Edebü's-sultan ve'r-ra ciyye, Fai
lü '1- m elik, Kitabü 's- Siyaseti'l- kebir, 
Kitabü 's- Siyaseti 's -sa gir. Bu eserleri 
de siyasetle ilgili olup İslam dünyasın
da Maverdi'ye kadar uzanan bir etki
ye sahip bulunmuş görünmektedir (Ha
!Ifat, s. 167). 

Belhf'ye nisbet edilen ve Clement Huart 
tarafından Fransızca tercümesiyle birlik
te neşredilen el-Bed' ve't-taril] adlı ese
rin (Paris 1899- I 919) Belhf'nin ölümünden 
sonra yazıldığı anlaşılmış, gerçek müel
lifin Mutahhar b. Tahir el-Makdisi oldu
ğunda ittifak edilmiştir (Brockelmann, 
ı. 222; Ziriki I. VI I, 159) Ancak Abdullah 
Ni' m et. Tevhidf'nin Ta~riiü '1- Ca}ıi~ adlı 
eserinde Belhf'ye nisbet ettiği Kitabü'l 
Bed' ve'l-me'al adını taşıyan eserin Ki
tabü'l-Bed' ve't-taril] olabileceğini ileri 
sürmektedir (Felasifetü 'ş -Ş(a, s. ı ı 7, 127) 
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Kahtaniler' e mensup 

L 
büyük bir Arap kabi1esi. 

_j 

Kahtanfler'den Kudaa'nın bir kolu olan 
kabile adını Beli b. Amr b. Hafi b. Ku
daa'dan almıştır. Belf'nin iki oğlu Feran 
ve Henf'nin nesli zamanla çoğalarak bü
yük bir kabile oluşturmuştur. 

Beli kabilesi önceleri Kızıldeniz'in do
ğu sahillerinde, Cüheyne ile Cüzam kabi
lelerine ait araziler arasında Teyma ci
varında yaşıyordu. Daha sonra Kızılde

niz'in batısına geçip Mısır topraklarında 
Ihmim bölgesinin dağlık kesimlerine yer
leştiler ve Mısır içlerine kadar yayıldılar. 
Bir kısmı ise Endülüs'e kadar gitti. Beli 
kabilesinden bazı aileler de islam'dan 
önce Yesrib'e gelip yerleşmişlerdi. Kabi
leden İslamiyet'i ilk kabul edenler bun
lar olup aralarında Ka'b b. Ucre el- Bel e
vf, Ebü'l-Heysem b. Teyyihan, Ma'n b. 
Adi ve Asım b. Adi gibi meşhur şahsiyet
ler vardır. 

Hicretin 8. yılında (629) Hz. Peygam
ber Amr b. As kumandasındaki 300 kişi
lik bir kuweti Beli kabilesi üzerine gön
derdi. Zatüsselasil Seriyyesi diye adlan
dırılan bu harekat sırasında düşmanca 
tavır takınan Belf kabilesi ve Kudaa'nın 
diğer kolları küçük bir çarpışmadan son
ra dağıldılar. Ancak aynı yıl Lahm, Cü
zam, Belkayn ve Behra kabilelerinden 
kalabalık bir grupla Müte Savaşı'nda Bi
zans safında yer alarak müslümanlara 
karşı savaştılar. 9 (630) yılında Rüveyfi' 
b. Sabit başkanlığındaki Beli heyeti Me
dine'ye gelerek Hz. Peygamber'le görüş

tü ve müslüman oldu. Fakat bu durum 
fazla devam etmedi; Hz. Peygamber'in 
vefatından sonra meydana gelen irtidad 
olayları sırasında Hz. Ebü Bekir, Amr b. 
As kumandasında gönderdiği orduyla 
kabileden isyan ve irtidad edenleri ce
zalandırmak zorunda kaldı. Kabile men
supları Yermük Savaşı ve diğer savaşlar
da da İslam ordularına karşı Bizans im
paratorluğu safında çarpışmışlar. fakat 
mağlüp olarak dağılmışlardır. Hz. Ömer'in 
izniyle Mısır'a göç eden kabile mensup
ları zamanla müslüman olmuşlardır. Be-



li'ye mensup bazı kolların Hicaz ve Mı

sır' da bugün de mevcudiyetlerini devam 
ertirdikleri bilinmektedir. 
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1 BELIAEV, Victor Mikhailovich 
(1888 -1968) 

L 

Sovyetler Birliği'nde 
yaşayan Türkler'in 

musikileri üzerinde yaptığı 
çalışmalarla tanınan Rus alimi. _j 

25 Ocak 1888'de Nüne- Uraisk'ta doğ
du. MOsiki çalışmalarına 1906 ·da Har
kov Müzik Okulu'nda başladı. İki yıl son
ra girdiği Petersburg (Leningrad) Kon
servatuvarı'nı 1914'te bitirdi. Buradaki 
öğrenimi sırasında kompozisyon üzerin
de uzmanlaştı. Öğrenciliği esnasındaki 
başarılarından dolayı mezuniyetinden bir 
yıl önce aynı okulda öğretmenliğe başla
dı. 1916'da kıdemli öğretmenliğe. 1919'
da ise profesörlüğe yükseltildi. Üç yıl son
ra Moskova'ya yerleşen Beliaev burada 
Devlet Müzik Yayınevi , Devlet Güzel Sa
natlar Akademisi ve Devlet Konservatu
varı'nda görevler aldı. Ayrıca kurucula
rı arasında bulunduğu Moskova Çağdaş 
Müzik Derneği'nin yayın organı olan Sov
remennaya Muzika (çağdaş müzik) adlı 
dergiyi yönetti (ı 924- ı 929}. Bu dönemde 
yazdığı ilmi makale ve tenkitler, onun 
gerek Sovyetler gerekse Avrupa ve Ame
rika'da çağdaş müzik bilgini ve eleştir
ıneni olarak tanınmasını sağladı. Bu ça
lışmalarının sonucu olarak 1928'de V. 

Victor 
Mikhailovlch 
Beliaev 

A. Uspenskiy ile birlikte Turkmenska
ya Muzika (Türkmen müziği ) adlı önemli 
eserini yayımladı. 

11. Dünya Savaşı'nın şiddetlenmesi üze
rine 1941 yılında Taşkent'e yerleşti. Bu 
sırada Moskova ve Leningrad 'daki mü
zik kuruluşları da Taşkent'e taşınmıştı. 
Burada Özbek halk mOsikisi üzerindeki 
araştırma ve çalışmalarını yoğunlaştır

dı. İki yıl sonra tekrar Moskova 'ya dö
nerek konservatuvarda Sovyet halkları
nın müzik tarihi üzerine dersler verme
ye başladı. 1944'te Sovyetler'de çok az 
kişiye verilen doktor unvanını alarak sa
nat tarihi doktoru oldu. 1959 yılında 

Moskova Sanat Tarihi Enstitüsü'nde Sov
yet halkları müzik tarihi bölümüne kı

demli araştırmacı olarak tayin edildi. Son 
çalışmaları da Sovyet halkları müzikle
rinde makam. ses yapısı ve usul konuları 
üzerinedir. Bu arada kendi ülkesinde. 
Çekoslovakya. Macaristan ve Yugoslav
ya'da yapılan müzik kongrelerine önem
li tebliğlerle katıldı. 16 Şubat 1968 ·de 
Moskova'da öldü. 

Sovyetler'de yaşayan çeşitli milletierin 
ve özellikle Türkler'in mOsikileri üzerin
de ilmi araştırmalar yapan Beliaev'in bu 
çalışmalarında Aşkabad, Taşkent, Eski 
Buhara, Tiflis. Bakü, Revan gibi devrin 
önemli merkezlerine yapmış olduğu il
mf amaçlı birçok seyahatin rolü büyük
tür. Yine bu devrede sanat danışmanı 
olduğu bir kuruluş vasıtasıyla Türkmen 
müziğine ait 1384 adet plak yapılmasına 
ön ayak olarak bir arşiv çalışması ger
çekleştirmiştiL Ayrıca mOsiki aletlerinin 
teşhir edildiği bir sergi düzenlemiştir. İl
mf çalışmaları ve araştırmaları sırasın
da başka ülkelerdeki müzik bilginleriyle 
mektuplaşarak bu bilgi alışverişi ortamı 
içerisinde çalışmalarına geniş bir ufuk 
getirmiştir. Bunlar arasında H. G. Far
mer, Erich M. von Hornbostel 'den özel
lik le bahsedilmelidir. Beliaev görevlerin
de son derece titiz, iyi huylu. bilgi ve 
tecrübesini ihtiyacı olan herkesle pay
laşmaya hazır bir alimdi. Bu vasıfların
dan dolayı meslektaşları tarafından her 
zaman sevilip sayılmıştır. 

Eserleri. Beliaev'in hepsi de mOsikiyle 
ilgili dokuz kitabından dördü Sovyetler,' 
de yaşayan Türkler'in mOsikisini konu 
edinmiştir. Bu eserler şunlardır : 1. Turk
menskaya Muzika; stat'i i 115 p'es turk
menskoy muziki (Türkmen müziği ; Türk
men müziğinden 115 parça ve makaleler, 
Moskova 1928) İki bölümden meydana 
gelen eserin ilk bölümü Beliaev'in Türk
men müziğinin tarihi ve kültürel geçmişi 

BELiG. ismail 

konusundaki denemeleriyle onun 1925-
1926 yılları arasında meydana getirdiği 
koleksiyana Uspenskiy'nin yaptığı açık
lamaları. ikinci bölümü ise dütar ve tü
tik ile icra edilen 115 melodinin notasını 
içine almaktadır. 2. Muzikal'niye lnstru
menti Uzbekistana (Özbekistan müzik 
aletleri , Moskova 1933). Özbek müzik alet
leri hakkında resim ve nota örnekleri
ne de yer verilerek yapılmış metodik 
açıklamalardan meydana gelmektedir. 3. 
Oçerki po istorii muziki narodov SSSR. 
Vipusk 1. Muzikal'naya kultura Kir
gizii, Kazal]stana, Turkmenii, Tadjhi
kistana i Uzbekistana (Sovyet halkları 

müziğinin kısa tarihi , 1. bölüm, Kırgız , Ka
zakistan, Türkmen, Tacikistan ve Özbekis
tan'ın müzik kültürü, Moskova 1962). Ya
rısından fazlasını müzik örneklerinin teş
kil ettiği eser Sovyet Konservatuvarı'nda 
ders kitabı olarak okutulmaktadır. 4. 
Oçerki po istorii muziki narodov SSSR. 
Vipusk 2. Muzikal'naya kultura Azer
baydjana, Armenii i Gruzii (Sovyet halk
l arı müziğinin k ı sa tarih i, 2. bölüm, Azer
baycan, Ermeni ve Gürcü müzik kültürü, 
Moskova 1963). Her ülke için ayrı bibliyog
rafyaların da ilave edildiği eserde halk 
müziği ve sanat müziği konu edilmiş, bu 
arada müzik örneklerine de geniş yer 
verilmiştir. 

Yine mOsikiyle ilgili olarak telif ettiği 
İngilizce on dört makaleden altısı, Rus
ça yirmi iki makaleden dokuzu Sovyet
ler'deki Türkler'in müziği üzerinedir. İn
gilizce makalelerden birisinin konusu ise 
klasik Türk mOsikisidir. Barbara L. Kra
der makalesinde (bk. bibl.) Beliaev'in bu 
çalışmalarına geniş yer ayırmıştır. 
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[i] SADETTiN ÖKTEN 

BELİG, İsmail 

(ö. 1142 / 1729) 

Kendi adıyla da anılan 
şairler tezkiresi ve vefeyatname 

türündeki eseriyle tanınan 
şair ve tezkire yazarı. 

_j 

1079'da (1668) Bursa'da doğdu . Bu
rada bulunan devrin alimlerinden iyi bir 
tahsil gördü. Kaynaklarda iyi derecede 
Arapça ve Farsça bildiğinden bahsedil
mektedir. Dedesi ile babası Seyyid İbra
him Şahin Emirzade'ye emir unvanının 
ne sebeple verildiği hususunda kaynak-
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