
BEHLÜL 

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. 
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Iii SüLEYMAN ULUDAG 

BEHLÜL EFENDi 

(ö. 1895) 

Türk musiltisi icracısı ve bestecisi. 
.J 

Fatih Sarıgüzel'de doğdu. Babası Ri
fat Efendi'dir. Mahalle mektebi ve rüş

diye tahsilinden sonra memuriyet haya
tına atıldı. Bahriye Nezareti'nde göreve 
başladı , çeşitli vazifelerde bulunduktan 
sonra Mahzen-i Evrak Kalemi mümey
yizliğinden emekliye ayrıldı. 189S'te is
tanbul'da vefat etti. 

Genç yaşta Yenikapı Mevlevihanesi şey

hi Osman Selahaddin Dede'ye (ö 1887) 

intisap etti ve mOsikiye ait ilk bilgileri 
ondan aldı. ilk zamanlar kısa bir süre 
Hammamizade ismail Dede Efendi'den 
istifade etmişse de mOsikideki asıl ho
cası adı geçen mevlevihanenin neyzen
lerinden MOsa Dede'dir. Ayrıca Şahin
beyzade Mehmed Bey başta olmak üze
re Kazasker Mustafa izzet Efendi ve Del
laizade ismail Efendi de faydalandığı mO
sikişinaslar arasındadır. 

Güzel sesinin yanında kuwetli bir mO
siki bilgisine sahip olan BehlOl Efendi. 
zamanının en iyi mOsiki icracı ları arasın
da yer almış, özellikle durak* okumak
ta şöhret bulmuştur. Yenikapı Mevlevi
hanesi'nde na't ve ayin-i şerif. Üsküdar'
daki Nalçacı ve NasOhi tekkelerinde du
rak okurdu. Sadrazam Ali Paşa'nın baş
müezzinliğini yapmış, dini ve din dışı sa
hada da hayli eser bestelemiştir. Ancak 
bir durak ve iki ilahisinin notası günü-

müze ulaşmıştır. Bu arada birçok tale
be yetiştirmiştir. Bunlar arasında Şeyh 
Musullu Ama Osman. zakirbaşı Malak 
Hafız. Şeyh Mesud, yeğenieri Bestenigar 
Ziya Bey ve Şeyh ihsan iyisan en meş
hu rlarıdır. 
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Iii NuRi ÖzcAN 

BEHMENİLER 

1347-1527 yılları arasında 
Hindistan'ın Dekken bölgesinde 

hüküm süren bir hanedan. 
_j 

Behmeni Sultanlığı Delhi dışında müs
lümanların teşkil ettiği ilk siyasi kuru
luşlardan biridir. Behmen adı, Haig'in 
de işaret ettiği gibi iran'ın eski şahla
rından isfendiyar oğlu Behmen ile ilgili
dir. Sultanlık bu adı gelenek gereğince 
asalet dolayısıyla a lmış olmalıdır. Zira 
Hindistan'daki bütün müslüman hüküm
darlar kendilerini tarihi bir şahsiyete 
bağlamak alışkanlığındaydılar. Bu sebep
le Behmeniler'in iran asıllı olduğu iddia
sı ciddiye alınmamalıdır. 

Gucerat, Malva ve Handeş hanedan
ları gibi Hindistan tarihinde söz sahibi 
olan Behmeniler'in kurucusu Alaeddin 
Hasan Behmen Şah 'ın ( 134 7- ı 358) asıl 

adı Emin Hasan Gangu (Kanku)'dur. Del
hi'de hizmet ettiği bir brahmanın güve
nini kazanarak onun tavsiyesiyle Tuğluk
lu Sultanı ll. Muhammed'in sarayına gi
ren Emin Hasan sarayda kısa sürede 
yükseldi. Devletabad'da çıkardığı isyan 
sonucu bağımsızlığını ilan etti ve Alaed
din unvanı ile tahta çıktı; Ahsenabad adı
nı verdiği Gülberge'yi başşehir edindi. 
Behmeniler, Gucerat. Malva. Handeş ve 
Tuğluklular gibi müslüman hanedanlar 
Orissa, Vicayanagar ve Varangal (Arangal) 
gibi HindO racalıkları ile komşu idiler. 
Oldukça eneljik bir karaktere sahip olan 
Hasan kısa zamanda fetihlerle ülkesini 
genişletti; Goa. Dabhol, Kolapur ve Te
lingina'yı da hakimiyeti altına aldı. Onun 
devrinde ülke yeni bir idari düzenlemey
le Gülberge, Devletabad, Berar ve Bider 

BEHMENlLER 

adıyla dört eyalete ayrıldı. Alaeddin ölün
ce yerine ı. Muhammed Şah (ı 358-1375) 

geçti. Behmeniler'in ilk büyük sultanla
rından olan ı. Muhammed Şah ordunun 
bazı eksikliklerini tamamladı ve ciddi ra
kip sayılan Varangal ve Vicayanagar ra
calarına karşı seferler düzenledi. Bu se
ferler sonunda Varangal racası Kanhay
ya Golkanda 'yı terkederek Behmeniler'
le barış yapmak zorunda kaldı. Varan
gal meselesinin hallinden sonra Behme
niler Vicayanagar' ı hedef aldılar. ı. Mu
hammed 1367'deki Kavthal Zaferi'nden 
sonra Vicayanagar halkının çoğunu kı

lıçtan geçirdi. Aynı yıl başşehir Gülber
ge'ye dönen sultan bu sırada patlak ve
ren Behram Han Mazenderani ayaklan
masını da kanlı bir şekilde bastırdı. 

ı. Muhammed'in yerine geçen oğlu Ala
eddin Mücahid de ( 1375- 1378) babası gi
bi Vicayanagar meselesiyle uğraştıysa 

da başarı sağlayamadı ve Vicayanagar 
racası ile barış yapmak zorunda kaldı. 

Alaeddin Mücahid ile anlaşmazlığa dü
şen amcası Davud intikam hissiyle yeğe
nini bir gece uyurken öldürdü ve Beh
meni tahtını ele geçirdi. Fakat onun sal
tanatı da uzun sürmedi, Mav'da Müca
hid'in kız kardeşinin evlatlığı Ruh Per
ver Ağa'nın kışkırtması ile öldürüldü ve 
yerine Hasan Gangu'nun tarunu ll. Mu
hammed Şah ( 1378- ı 397) geçti. ll. Mu
hammed Şah Behmeni ülkesinin düştü
ğü iktisadi krizle uğraştı. islamiyet'in 
Dekken'de iyice yerleşmesi onun göster
diği gayretlerle olmuştur. Behmeni kül
türü de bu devirde gelişmiş ve birçok 
mimari eser yaptırılmıştır. ll. Muhammed 
Şah ' ın 20 Nisan 1397 tarihinde ölümü 
üzerine sırasıyla Gıyaseddin Tehmten ve 
Şemseddin Davud tahta çıkmış (ı 397) ve 
onları Taceddin FırOz (ı397-1422) takip 
etmiştir. Sarayını kadınlarla dolduran bu 
sultan zamanında kardeşi Han - ı Hanan 
ve Emirü'l-ümera Ahmed ile Vekilü's-sal
tana ve Melik Naib devlet yönetiminde 
nüfuz sahibi oldular. FırOz devrinde Vi
cayanagarlı ll. Harihara ve Gondvana ra
cası ile yapılan mücadeleler 1420'de Beh
meniler'in lehine sonuçlandı. FırOz Gül
berge'de oturan son Behmenl hüküm
dan olup halefi Şehabeddin ı. Ahmed 
(ı 422-1436) başşehri Bi der' e taşı mıştır. 
FırOz'un aksine dindar bir hükümdar olan 
ı. Ahmed "veli" lakabını almıştır. Şeyh 

Azeri de şehname tarzında yazdığı Beh
menname'yi ı. Ahmed'e takdim etmiş
tir. ı. Ahmed'den sonra ll. Ahmed (1436-

1458) Alaeddin unvanıyla tahta çıktı. Ra
icpur Düab'da valilik yapan kardeşiyle 
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