BEY
likte Kur'an ve hadis tahsili yaptı ve bu
ilimlerde geniş bilgi sahibi oldu. Hamisi
Halife Ka dir- B illah'ın (991-1031 ı hizmetine girip divanda katiplik, posta ve haberleşme idareciliği gibi görevler üstlendikten sonra geniş edebi kültürü, hat
sanatındaki mahareti, mektup ve şiir
yazmadaki kabiliyeti ile kısa zamanda
şöhrete kavuştu . Fevkalade zeki, nüktedan ve hazırcevap olduğundan üstün bir
mizah kabiliyetine sahipti. Yaptığı nüktelerle insanları güldürür, etkileyici üsIObuyla da rgınları barıştırırdı. Mizah ve
nüktedanlıktaki maharetinin yanı sıra
mOsiki sahasında da geniş bilgi sahibi
idi. Bütün muganniyeleri, söyledikleri şar
kıların şai rlerini ve bunların manaları
ha kkındaki rivayetleri bilirdi.
Devlet adamlarının sohbet ve eğlence
meclislerinde Betti mutlaka bulunurdu.
Bu sebeple kendisi devlet ricalin in yakın ilgi ve ihsanlarına mazhar olmuştur.
Büveyhi hanedam çevresinde de zekası
ve nüktedanlığı ile temayüz etmişti. Nitekim Emir Bahaüddevle'nin dostluk ve
iltifatını, Vezir Fahrülmülk EbO Galib b.
Halef'in de takdirini kazanıp ihsanları
na nail olmuştu. EbO Ali el- HatimT, SettT'nin hasletlerine dair el-Mugassel adıy
la bir kitap yazmıştır (Ömer Ferruh, II,
571)
Şiirleri lafız, mana ve sanat bakımın
dan orta seviyededir. Şiirlerini irticalen
söyler, iyi bir ravi olmasına rağmen güçlü şairleri taklit ederek şiirini düzeltme
yoluna gitmezdi. Fıkıhta Hanefi. itikadda Mu'tezilT olan BettT'nin 403 Şabanın
tıa (Mart 1013) öldüğü söylenmekte ise
de Hatib el-Bağdadi onun 20 Şaban 405
( 13 Şubat 1O15) tarihinde vefat ettiğini
belirtmektedir.
Kaynaklarda BettT'nin, muhtevaları bilinmeyen, ancak biyografik mahiyette oldukları tahmin edilen Kitô.bü 'l -Kiidiri,
K itô.bü'l- 'Amidi ve Kitô.bü'l-Fal]ri adlı
üç eser kaleme aldığı zikredilmektedir.
Fakat bu eserleri günümüze kadar u l aş
mamıştır.
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Arapça'da idra rın karşılığı olup dinen
pis maddelerden (necaset* ) sayılmıştır.
Hz. Peygamber müslümanların bevl hususunda hassas davranıp bunu elbise
ve vücutlarına bulaştırmamala rını emretmiş , kabir azabının daha çok idrardan sakınınarnaktan doğduğunu belirtmiştir (Buhari, "Vuq.u' ", 55, 56 ; Muslim,
"Taharet", lll)
Küçük bir çocuğa da ait olsa insan idnecis olduğu ve temizlenmesi gerektiği noktasında fikir birliği içinde bulunan islam alimleri, sadece anne sütü
ile beslenen bebeklerin idrarının nasıl
temizleneceği konusunda farklı görüş
ler ileri sürmüşlerdir. Şafii ve Ahmed b.
Hanbel'in de aralarında bulunduğu bazı
alimler bebeklerin idrarı ile kirlenen yaygı ve elbisenin kirlenen yere sadece su
serprn ek gibi basit usullerle temizlene-.
bileceğini söylemişlerse de Hanefi ve
Maliki bilginleri büyüklerio idrarında olduğu gibi bunların da ancak yıkana rak
rarının

temizleneceği görüşünü benimsemişler

dir.
Hanefi ve

Şafii

(nşr.

Abbüd
eş-Şa leö), Kah ire 1391·93 j 1971 · 73 , N , 256;
V, 224, 225; Hatib, Tarfl]u Bagdad, IV, 320; İb
nü'l-Cevzf, el·Muntazam, VII , 263; Yakut, Mu'ce·
mü 'l·üdeba', lll, 2S4·270; a.mlf., Mu'cemü'l·
büldan, ı , 334; İbnO'l-Esir, el·Kamil, IX, 251;
a.mlf.. el·Lübab, ı , 120; Safedf, el·Vaff, VII , 231·
234; Hediyyetü 'l· 'ari{fn, I, 71; Ziriklf, ei·A' lam,
~ 165; Kehhale, Mu'cemü'l·mü'elli{fn, I, 319;
Ömer FerrOh, T.arfl]u'l·edeb, ll, 571; Ed., "Abu'lHasan al-Batti", E/ 2 Suppl. (İ ng.), s. 23.

Malik, EbO Hanife'nin talebesi imam Muhammed ve Ahmed b. Hanbel eti yenen
hayvanların bevlinin temiz olduğunu söylemişlerdir. Ancak EbO Hanife ve Ebu
Yusuf sadece namaza engel olma konusunda eti yenen hayvanların bevlini necaset-i hafife saymışla rd ır.
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MusTAFA

Kıuçu

ne olur sa olsun idrar abdessebep teşkil eder. Bir
rahatsızlıktan do l ayı idrarını tutamayanlar, bu halin kendilerinde sürekli olması
durumunda özürlü sayılırlar ve abdest
konusunda özel hükümlere tabi olurlar

tin
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bozulmasına

(bk. ÖZÜR).

Hz. Peygamber, insan ve hayvan sağ
için zararlı olabilecek yerlere, mesela durgun suya (Buhar!, "Vuq.u'", 68; Muslim, "Taharet", 94-96). su kaynağına, yolığı

olduğunu belirtmiştir.

fakihler i bütün hayvan-

ların bevlini necis kabul ederken imam

Miktarı

Nişuarü'l·muhadara

la, gölgeliklere (İbn Mace, "Taharet", 21 ),
hayvanların barınabiieceği yuvalara (Ebu
Davud, "Taharet", 16; Nesai, "Taharet",
129) bevledilmesini yasa klamıştır. Sevledecek kişi bulunduğu yere gör e üzerine
idrar sıçramaması için gerekli tedbirleri
almalı ve kıbleye karşı durmamaya da
dikkat etmelidir (Müslim, "Taharet" , 57;
Tirmizi, "Taharet", 6). imam Malik ve Şa
fii, kapalı yerlerde bevledilmesi halinde
kıb leye dönmenin sakıncalı olmad ı ğını
söylemişlerdi r. Bazı alimler Hz. Peygamber'in uygulamasına dayanarak bir mazeret olmadıkça ayakta bevledilmesini
hoş karşı lamamışlardır. imam Malik üzerine s ı çratmamak şartıyla ayakta bevletmede bir mahzur bulunmadığını, ancak
sıçratma söz konusu ise bunun rnekruh
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BEVN-KEVN
(bk. KEVN).

BEWAB
(bk. KAPlCI).

BEY
Türkler' e ait eski bir unvan.
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Türkmenler'de beg (bek). Doğu Türkçesi'nde big, Kazaklar'da bi veya biy şek
linde kullanılan bu eski Türk unvanı Osmanlı Türkçesi'nde bey şeklini almıştır.
İlk defa Orhun kitabelerinde ve Uygur
metinlerinde rastlanı lan bu kelime, birçok Doğu ve Batı kayna klarının verdiği

