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Allah aşkından dolayı 
deli divane olan sufi, mecnun ve 
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meczuplara verilen unvan. 
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"Güleç yüzlü ve cömert insan" anlamı
na gelen behlül (Arapça telaffuzu ile büh
lül, çoğulu behalil, bühlülat). başlangıçta 
her türlü hayır ve fazileti kendisinde top
layan seçkin kişilerin sıfatı veya özel isim 
olarak kullanılmıştır. ll. (VIII.) yüzyıldan 
itibaren ise nadir görülen ve sonraki de
virlerde sayıları giderek artan mecnun 
ve meczup ermişlerin unvanı olarak kul
lanılmaya başlanmıştır. 

Tasawuff anlayışa göre behlüller. Al
lah'tan kalplerine gelen varid* ve tecel
li*lerle akıl ve şuurlarını yitirmişlerdir. 
İbnü'I-Arabi bu şekilde ilahi cezbeye tu
tulanlardan bazılarının bir daha kendi
lerine gelemediğini, yemeden içmeden 
ölene kadar öylece kaldıklarını söyler. 

Menkıbeye göre dört yıl yemeden içme
den kendinden geçmiş bir halde kalan 
EbO İkal ei-Mağribi bunlardandır. Ab
bas ei-MecnOn ise ayda ancak bir defa 
yabani meyve ve bitki yiyerek yaşardı. 
Bazı behlüller cezbeye kapıldıktan son
ra kısmen kendilerine gelirler. Bunlar 
yer, içer. maddi ihtiyaçlardan zaruri olan
larını karşılar, ancak akıl ve şuurları ye
rinde olmadığı için dünya işleriyle ilgilen
mezler. Mutasawıfların ma'tOh, me'hOz, 
mecnun ve ebleh gibi adlar verdikleri 
asılukala-yi mecanin (deli görünüşlü akıl

lılar) ve behiOIIer bunlardır. Bunların ba
zıları ilahi tecellinin tesir ve hakimiye
tinden çıkarak normal hayata dönerler. 

BehiOI ve meczupların. ansızın karşı

laştıkları ilahi cezbe ve tecelli sebebiyle 
akıl ve şuurlarını kaybetmiş görünmele
rine rağmen, aslında akıl ve şuurları sak
lı bir halde mevcut olup Hakk'ı temaşa 
ve ilahi güzelliği seyretme halinde bu
lunduklarına inanılır. Kendilerine mah
sus birtakım hal ve hareketleri olan beh
IOller gayba ait acayip haberler verirler. 
Görünürde bir sebep yokken kahkaha 
atmak bunların en belirgin tavırlarıdır. 
İbnü'I-Arabi bir behiOie aklını nasıl kay
bettiğini sorunca behiOI kahkahayı bas
mış ve, "Asıl deli sensin, öyle olmasay
dın aklı olmayan birine aklını nasıl kaçır
dm diye sorar mıydın?" demişti. BehiQI
Ier başkalarına kapalı olan gerçekleri ve 
gelecekteki olayları bildiklerine inandık
ları için kendilerince bu bilgiden mah
rum olan insanların davranışlarına, gaf
let ve cehaletlerine bakıp manalı bir şe
kilde gülerler; böylece muhataplarını 

uyarmak ve onlara gerçeği göstermek 
isterler. Bununla beraber neşeli ve gü
leç yüzlü behiOller bulunduğu gibi hü
zünlü ve çatık kaşlı behiOIIer de vardır. 
Şeyban ei-Musab (Dertli Şeyban) ile EbO 
Nasr ei-Musab böyle behiOllerdendi. İb
nü'I-Arabi bir beh!Oiün neşeli veya mah
zun. yahut yarı neşeli yarı hüzünlü ol
masını ilk gelen varidin ve tecellinin özel
liğiyle açıklar. Ona göre Allah'ın "basıt" 

isminin tecellisiyle kendinden geçen beh-
101 neşeli, "kabız" isminin tecellisiyle ken
dinden geçen behiQI hüzünlü olur. 

BehiOIIer yalnızlığı sever, umumiyetle 
harabelerde, viranelerde, mezarlıklarda, 
mağaralarda ve sazlıklarda yaşarlar. 

ZünnOn ei-Mısri, Lübnan'da Likarn da
ğında gördüğü bir behlülün. sükOt ha
linde olmaktan hoşlandığım. sorulan so
rulara cevap vermediğini, sözlerinin tam 
olarak anlaşılamadığını , üstü başı peri
şan, saçı sakalı birbirine karışmış, dal-
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gın, şaşkın ve üzgün bir vaziyette oldu
ğunu söyler. Meşhur behiOllerden Lok
man-ı Serahsi ile Ma'şOk-ı TOsi son de
rece acayip halleriyle dikkat çekmişler
dir. Zayıf nahif ve benzi soluk behiOlle
rin sırtiarına giydikleri cübbenin üzerin
de ekseriya "alınmaz ve satılmaz" iba
resi yazılı olurdu. 

Hiçbir kayda tabi olmadan serbestçe 
konuşan behiOllerin sözleri nükteli ve 
anlamlı olur. Bazan nesir. bazan şiir ha
linde son derece veciz ve hakimane söz 
söyledikleri için bir çeşit hakim ve halk 
filozofu sayılırlar. Tasawuf tarihinde ilk 
defa behiQJ diye tanınan Sa' dOn ile Beh
IQI-i Dana hayat dersi veren nükteli söz 
ve davranışlarıyla meşhur olmuşlardır. 

BehiOllerin bu çeşit eğitici söz ve men
kıbeleri lfilyetü'l- evli yel' ve Şıfatü 'ş 
şatve gibi tasawuff eserlerden başka 
İbn Kuteybe'nin cUyı1nü'l- a{ıbdr'ında, 
İbn Abdülberr'in el- cİkdü'l-ferid'inde 
ve Lamii Çelebi'nin Letaifname'sinde de 
nakledilmiştir. BehiOllere ait veeize ve 
menkıbelerin tasawuf dışı kaynaklarda 
da yer alması, bunların tesir alanının ge
nişliğini göstermesi bakımından önem
lidir. 

Erkek behiOllerden başka Reyhane ei
MecnOne. MeymOne ei-MecnOne. Zehra 
el- Valihe ve Buhte gibi kadın behiOller 
de vardır. Rivayete göre temizliğe titiz
likle riayet eden Buhte, kendinden geç
tiği zaman kılamadığı namazları daha 
sonra kaza ederdi. Çobanlık yapan Mey
mOne'nin ise kurtla koyunları bir arada 
barındırdığı . "Ben Allah ile barış yaptı
ğım için kurtlar da koyunlarla barış yap
tı " dediği nakledilir. Hasan b. Muham
med en-NisabOri cUkala 'ü'l-mecanin 
adlı eserinde behiOller hakkında geniş 
bilgi vermiştir. 

BehiOI kelimesi özel isim olarak da kul
lanılmıştır. Zehebi Mizanü'l-i etidal'de 
mecnun olmadıkları halde behiOI adını 

alan birkaç kişinin adını nakleder. Beh-
101 unvanı sOff olmayan fakih ve muhad
dislere de verilmekteydi. imam Malik'in 
talebesi ve Kayrevan fakihi Ruaynl. Ha
nefi fakihlerinden Trabluslu Ca'fer b. 
EbO Yahya behiQI unvanını almışlardı. 

Şeyh Abdülganf en-NabiOsi'nin müridi 
şair ve edip Abdurrahman ei-BehiOI de 
bu lakapla tanınmıştı. 

Başlangıçta genellikle behiOI. mecnun 
ve ma'tOh, sonraları daha çok meczup 
diye bilinen bu zümre mensupları bir ba
kıma abdal*lara benzerler. ibn HaldOn'a 
göre akıllılardan çok delilere benzeyen, 
bununla beraber velilerin makamiarına 
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ve sıddfkların hallerine sahip olan beh
lüller ibadet ve dinf hükümlerle mükel
lef değildirler. Ancak şer'f emir ve ya
saklara. dinf mükellefiyetiere riayet et
medikleri halde bunların kutsiyet mer
tebesine çıkarıimalarına ve Allah'a özel 
bir yakınlığı bulunan velfler olarak görül
melerine fıkıh ve kelam alimleri baştan 
beri karşı çıkmışlard ı r. Özellikle İbnü'l
Cevzf ve İbn Teymiyye gibi Sünnf immler 
cinnet ve divaneliğİn bir kusur olduğu
nu, bu yüzden peygamberlere deli di
yenleri Allah'ın kınadığını, bu hal ile hi
dayet ve velfliğin bir arada bulunamaya
cağını . velf olmak için kulluk görevinin 
şuurlu bir şekilde yerine getirilmesinin 
şart olduğunu söyleyerek behlülleri ve 
bunların masumiyetini savunanları şid
detle tenkit etmişlerdir. Esasen muta
sawıflar da behlülleri velfliğin en yüksek 
mertebesinde görmemişlerdir. Abdülka
dir-i Geylani'nin halifelerinden Ebüssu
üd b. Şiblf'nin, "Deliliğe vuran akıllılar 

hoştur ama gerçek akıllı velfler onlardan 
daha hoştur" sözünü bütün mutedil mu
tasawıflar tasvip etmişlerdir. 
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BEHLÜL-i DANA ı 

( L;bJ~) 

Ebu Vüheyb b. Amr b. el-Mugire 
el- Küfi es- Sayrafi 
( ö . 1831799 [?]) 

L 
Şahsiyeti meçhul bir süfi ve hakim. 

_j 

Ukala-yi mecanfnden (deli görünüşlü akıl
lılar) olan Behlül -i Dana Behlül-i Dfvane. 
Sultanü'l-meczübfn ve Abbasf halifesi 
Harünürreşfd (788-809) ile olan müna
sebeti dolayısıyla Behlül er-Reşfd diye 
de anılır. Hakkındaki bilgilerin büyük bir 
kısmı menkıbe mahiyetindedir. Diğer 

behlüllere ve meczuplara ait söz ve hi
kayeler çoğunlukla ona bağlandığı gibi 
birtakım halk fıkraları da kendisine mal 
edilmiştir. 

Rivayetler Behlül'ün aslen Küfeli ol
duğunu ve Bağdat'ta yaşadığını göster
mektedir. Kaynakların verdiği bilgilere 
göre Behlül başlangıçta saf ve deli de
ğildi. Sonradan ilahf cezbeye tutularak 
kendinden geçtiğine. bir daha kendine 
gelemediğine ve nefsinin tamamıyla si
linip gitliğine inanılan Behlül'ün bundan 
sonraki hal ve hareketleri oldukça garip
tir. Yarı deli haline gelmesine rağmen 
sözleri nükteli ve iğneleyici, davranışları 
anlamlı ve uyarıcıdır. Hakkındaki men
kıbelere göre mezarlarda ve harabeler
de dolaşır. yalnızlığı sever, zaman za
man çocukların maskarası olur, onlar 
tarafından taşlanır, ama o bunları hep 
hoş karşılardı. Behlül ·e atfedilen fıkra 
ve hikayeler hem güldürücü hem düşün
dürücüdür. Bunlar içinde oldukça garip 
ve çocukça olanları yanında müstehcen 
olanlarına da rastlanır. Akıllı ve ağır baş
lı kimselerin söylemekten ve yapmak
tan haya ettikleri sözler ve davranışlar 
genellikle ona nisbet edilmiştir. 

Bazı menkıbeler onu Harünürreşfd'in 
kardeşi, bazıları yeğeni, bazıları da ne
dimi olarak gösterir. Harünürreşfd ' e ger
çekleri hiç çekinmeden söylediği, hata 

Beh lü l-i Dana 
Türbesi'nin 
minyatürü 
(Matrakçı 

Nasuh, 

Bey~ n-ı 

Menazil-i 

Sefer-i 

lrtikeyn, 

tü Ktp. , 

TY, rır. 5964, 

larını çeşitli biçimlerde yüzüne vurarak 
onu doğru yola getirmeye ve uyarmaya 
çalıştığı, bunun için de eline geçen fır

satları kaçırmadığı rivayet edilir. Behlül-i 
Dana diğer behlüller gibi gülmesi ve kah
kahasıyla da meşhurdur. Sorulan soru
lara ekseriya gülerek, bazan kahkaha 
atarak cevap verir, ancak bu alaycı tavır

ları genellikle bir uyarı ve öğüt anlamı 
taşırdı. Behlül-i Dana'nın vefatı bazı kay
naklarda 190 (806) olarak da belirtilmek
tedir. 

Behlül tasawufi eserlerde Allah aşı

ğ ı bir süff ve velT olarak gösterilmiştir. 
Muhyiddin İbnü' l -Arabf, Abdülvehhab eş
Şa'ranf, Abdürraüf el-Münavf ve hatta 
İbnü'l-Cevzf'nin eserlerinde onun Hak aşı
ğı bir meczup olduğu önemle belirtilmiş
tir. Attar'ın İldhindme'sinde, Mevlana 
Celaleddin-i Rümf'nin Meşnevi'sinde, Ya
fif'nin er-Ravzü'r-reydJ:ıin'inde ona ait 
fıkra ve menkıbeler anlatılmıştır. Nef
zavf, er-Raviü'l- cdpr'da Behlül'ü aşıka
ne hikayelerin kahramanı olarak gös
termiştir. İbn Kuteybe'nin cUyunü'l -al]
bdr'ında, İbn Abdürabbih'in el - cİ~dü'l
ferid'inde, Lamif Çelebi'nin Letaifnd
me'sinde Behlül-i Dana menkıbelerine 
yer verilmesi, bu fıkraların halk arasın
da geniş çapta yayıldığını göstermesi 
bakımından önemlidir. Söz konusu fık
ra ve şiirler dikkate alındığında onun bir 
velf olmaktan çok bir halk filozofu hüvi
yetine sahip olduğunu söylemek müm
kündür. Behlül -i Dana'nın menkıbe ve 
fıkraları Arap ve İran edebiyatında ol
duğu gibi Türk halk edebiyatında da 
önemli bir yer tutmaktadır. 

Şif kaynakları Behlül'ün İmam Ca'fer 
es - Sactık'ın (ö . 148/ 765) talebesi oldu
ğunu, aslında Şif olduğu halde takıyye* 
gereği Sünnf göründüğünü, hatta baskı 
görmemek ve fikirlerini serbestçe ifade 
etmek için deli olmadığı halde deliliğe 
vurarak kendini korumaya çalıştığını kay
dederler. Tarih bakımından bu husus 
mümkün olmadığı için onu on iki imam
dan Musael-Kazım'ın veya Ali er-Rıza'
nın talebesi sayanlar da vardır. Ancak 
onun Şif olduğunu gösteren hiçbir ilmf 
delil yoktur. Behlül'ün Eymen b. Nail ve 
Amr b. Dfnar gibi şahıslardan rivayet et
tiği hadisler muhaddisler tarafından mu
teber görülmemiştir. 

Behlül'e ait olduğu ileri sürülen ve ba
zı kütüphanelerde nüshalarına rastla
nan (bk. Brockelmann, GAL Suppl., I, 350) 
el- ~aşfdetü '1- BühlUliyye sonraki de
vir! erde derlenmiştir. 


