
li'ye mensup bazı kolların Hicaz ve Mı

sır' da bugün de mevcudiyetlerini devam 
ertirdikleri bilinmektedir. 
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~ AHMET ÖNKAL 

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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