
likte Kur'an ve hadis tahsili yaptı ve bu 
ilimlerde geniş bilgi sahibi oldu. Hamisi 
Halife Ka dir- Billah'ın (991-1031 ı hizme
tine girip divanda katiplik, posta ve ha
berleşme idareciliği gibi görevler üstlen
dikten sonra geniş edebi kültürü, hat 
sanatındaki mahareti, mektup ve şiir 

yazmadaki kabiliyeti ile kısa zamanda 
şöhrete kavuştu . Fevkalade zeki, nükte
dan ve hazırcevap olduğundan üstün bir 
mizah kabiliyetine sahipti. Yaptığı nük
telerle insanları güldürür, etkileyici üs
IObuyla dargınları barıştırırdı. Mizah ve 
nüktedanlıktaki maharetinin yanı sıra 

mOsiki sahasında da geniş bilgi sahibi 
idi. Bütün muganniyeleri, söyledikleri şar
kıların şairlerini ve bunların manaları 

hakkındaki rivayetleri bilirdi. 

Devlet adamlarının sohbet ve eğlence 
meclislerinde Betti mutlaka bulunurdu. 
Bu sebeple kendisi devlet ricalin in ya
kın ilgi ve ihsanlarına mazhar olmuştur. 
Büveyhi hanedam çevresinde de zekası 
ve nüktedanlığı ile temayüz etmişti. Ni
tekim Emir Bahaüddevle'nin dostluk ve 
iltifatını, Vezir Fahrülmülk EbO Galib b. 
Halef'in de takdirini kazanıp ihsanları
na nail olmuştu. EbO Ali el- HatimT, Set
tT'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 güç
lü şairleri taklit ederek şiirini düzeltme 
yoluna gitmezdi. Fıkıhta Hanefi. itikad
da Mu'tezilT olan BettT'nin 403 Şabanın
tıa (Mart 1 013) öldüğü söylenmekte ise 
de Hatib el-Bağdadi onun 20 Şaban 405 
( 13 Şubat 1 O 15) tarihinde vefat ettiğini 
belirtmektedir. 

Kaynaklarda BettT'nin, muhtevaları bi
linmeyen, ancak biyografik mahiyette ol
dukları 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 ulaş

mamıştır. 
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BETÜL 

( J~ ) 

Hz. Meryem ve 
Hz. Fatıma için kullanılan 
"iffetli ve namuslu kadın" 

anlamında bir sıfat 
(bk. FATIMA; MERYEM). 

BEVL 

( J~l) 

_j 

_j 

Arapça'da idrarın karşılığı olup dinen 
pis maddelerden (necaset* ) sayılmıştır. 
Hz. Peygamber müslümanların bevl hu
susunda hassas davranıp bunu elbise 
ve vücutlarına bulaştırmamalarını em
retmiş, kabir azabının daha çok idrar
dan sakınınarnaktan doğduğunu belirt
miştir (Buhari, "Vuq.u' ", 55, 56 ; Muslim, 
"Taharet", lll) 

Küçük bir çocuğa da ait olsa insan id
rarının necis olduğu ve temizlenmesi ge
rektiği noktasında fikir birliği içinde bu
lunan 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 yay
gı ve elbisenin kirlenen yere sadece su 
serprn ek gibi basit usullerle temizlene-. 
bileceğini söylemişlerse de Hanefi ve 
Maliki bilginleri büyüklerio idrarında ol
duğu gibi bunların da ancak yıkanarak 

temizleneceği görüşünü benimsemişler

dir. 

Hanefi ve Şafii fakihler i bütün hayvan
ların bevlini necis kabul ederken imam 
Malik, EbO Hanife'nin talebesi imam Mu
hammed ve Ahmed b. Hanbel eti yenen 
hayvanların bevlinin temiz olduğunu söy
lemişlerdir. Ancak EbO Hanife ve Ebu 
Yusuf sadece namaza engel olma konu
sunda eti yenen hayvanların bevlini ne
caset-i hafife saymışlardır. 

Miktarı ne olursa olsun idrar abdes
tin bozulmasına sebep teşkil eder. Bir 
rahatsızlıktan dolayı idrarını tutamayan
lar, bu halin kendilerinde sürekli olması 
durumunda özürlü sayılırlar ve abdest 
konusunda özel hükümlere tabi olurlar 
(bk. ÖZÜR). 

Hz. Peygamber, insan ve hayvan sağ
lığı için zararlı olabilecek yerlere, mese
la durgun suya (Buhar!, "Vuq.u'", 68; Mus
lim, "Taharet", 94-96). su kaynağına, yo-
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la, gölgeliklere (İbn Mace, "Taharet", 21 ), 
hayvanların barınabiieceği yuvalara (Ebu 
Davud, "Taharet", 16; Nesai, "Taharet", 
129) bevledilmesini yasaklamıştır. Sevle
decek kişi bulunduğu yere göre 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 
kıbleye dönmenin sakıncalı olmad ığını 

söylemişlerdir. Bazı alimler Hz. Peygam
ber' in uygulamasına dayanarak bir ma
zeret olmadıkça ayakta bevledilmesini 
hoş karşı lamamışlardır. imam Malik üze
rine s ıçratmamak şartıyla ayakta bevlet
mede bir mahzur bulunmadığını, ancak 
sıçratma söz konusu ise bunun rnekruh 
olduğunu belirtmiştir. 
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BEVN-KEVN 

(bk. KEVN). 

BEWAB 

(bk. KAPlCI). 

BEY 

Türkler' e ait eski bir unvan. 

ı 

_j 

ı 

_j 

ı 

_j 
1 

Türkmenler'de beg (bek). Doğu Türk
çesi'nde big, Kazaklar'da bi veya biy şek

linde kullanılan bu eski Türk unvanı Os

manlı Türkçesi'nde bey şeklini almıştır. 

İlk defa Orhun kitabelerinde ve Uygur 
metinlerinde rastlanılan bu kelime, bir

çok Doğu ve Batı kaynaklarının verdiği 
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bilgilere göre çeşitli Türk devletlerinde, 
gerek Müslümanlığın kabulünden önce 
gerekse müslüman oluşlarından sonra 
bir unvan olarak kullanılmıştır. 

Altay dilleriyle uğraşan ilim adamları 
beg unvanı ile begi (Moğol), bögin (Jüçen) 
ve beyle (Mancu) unvaniarı arasında ke
sin bir münasebet bulunduğunu söyler
ler. E. Blochet'den W. Kotwicz'e kadar 
çeşitli dilciler in bunun Cinliler'deki pek 
unvanından alındığını iddia etmelerine 
karşılık, Sasanf hükümdarlarına verilen 
baga yani "tanrı" kelimesinden alınmış 
olması ihtimalini ileri sürenler de var
dır. Menşei ne olursa olsun bu unvanın 
önce Türkler tarafından kullanıldığ ı, di
ğer Altay kavimlerinin de büyük bir ih
timalle bunu Türkler' den aldıkları söy
lenebilir. 

Kelime Göktürkler devrinde kabile ve
ya çeşitli kabilelerden meydana gelmiş 
daha büyük toplulukların başında bulu
nanların taşıdıkları bir unvan olup han 
veya kağan unvanından daha aşağıdır. 

Kırgızlar'ın reisi Barsbay'a Göktürk hü
kümdarı tarafından kağan unvanının ve
rilmesi de bu görüşü doğrular. Orhun 
kitabelerinde bu mefhum asiller sınıfı
nı ifade etmektedir. Hükümdar ailesine 
mensup prensler bu zümreye girdikleri 
gibi herhangi bir nüfuz ve yetki sahibi 
olan memurlar da bu unvanı alırla r. Pro
to Bulgarlar, Uygurlar ve Hazarlar'da da 
bu unvanın mevcut olduğu bilinmekte
dir. 

Türkler'in İslamiyet'i kabulünden son
ra da bu unvan yaklaşık aynı mefhum
ları koruyarak devam etmiştir. Karahan
lı Devleti'nin büyük memurları da bu un
vanı taşıyordu (Semerkant Hükümdan Ali 
Tegin'in kethüdası Mahmud Beg gibi) . Sel
çuklu İmparatorluğu'nu kuran ilk Oğuz 
reisieri de önceleri sadece beg unvanı
na sahiptiler (Tuğrul Beg gibi). Xl ve XII. 
yüzyıllarda Oğuz ve Karluk kabile reisie
ri de beg (Uiçin Beg, Tuti Beg) unvanını 
taşıyorlardı. Xl. yüzyılda Karahanlılar'da 
görülen begeç unvanı da (Dfuanü Luga· 

ti't· Türk, I, 297 vd .) begin küçültmeli şek
lidir. 

Büyük Selçuklular'dan itibaren çeşitli 
Türk devletlerinde beg unvanı Arapça 
"emir" karşılığı olarak kullanılmıştır: 

" emirü'l-cüyQş" yerine "cüyuş begi", "emi
rü'l-ümera" yerine "beglerbegi" gibi. İl
hanlılar ve Altın Orda'da konuşma dili
nin resmi dil üzerindeki tesiri daha da 
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artmış ve emir karşılığı beg daha çok 
kullanılır olmuştur (ulus begi, tümen be
gi, min begi, yüz begi ve on begi gibi) . 

Birtakım küçük Türk sülalelerine men
sup hükümdarlar ve prensler daha çok 
emir ve beg unvaniarını kullanmışlardır. 

Osmanlılar'ın ilk hükümdarları. Anadolu 
beylikleri (mesela Aydınoğulları ' nda sü
lalenin büyük reisine "ulu beg" denilmesi 
gibi), Karakoyunlu ve Akkoyunlu hüküm
darları da hep beg unvanını taşımışlar

dır. XIV. yüzyılda Celayirliler'in, hatta 
Cengiz soyuna mensup olan Timur 'un 
bile emfr veya beg unvanını tercih ettik
leri görülmektedir. XV. yüzyılda Timur
lular da aynı geleneği devam ettirmiş
lerdir. Beg kelimesi unvan olarak daima 
ismin sonuna geldiği halde bunun yeri
ne Arapça'sı kullanıldığı zaman başa ge
tirilmiş (Ali Şir Beg gibi veya Mir Ali Şfr), 

ancak birleşik özel isim olunca ismin ba
şına getirilmiştir (Beg Tegin, Beg Timur 
gibi) . 

Hint yarımadasında Türk-Moğol nes
linden gelenler asalet gereği isimlerinin 
sonuna beg kelimesini eklerler. Bunun 
müennesi de Hindistan- Türk sarayların
da begüm olarak geçer. Bununla birlik
te beg kelimesinin kadın isimlerinde de 
kullanıldığı görülür (İlhanlı Hükümdan 01-
caytu'nun kızı Satı Beg Han gibi). 

Beg unvanı Safeviler devrinde eski 
önemini kaybetti. Safevi hükümdarları 
"şah" unvanını kullandıklarından yalnız 

kabile reisieri ve yüksek memurlar beg 
unvanını taşımaya başladılar. Devletin 
ileri gelenlerine ise önce "sultan" ve onun 
da üstünde olarak "han" unvaniarı ve
rilmeye başlandı. Beylerbeyi unvanı ge
rek Anadolu Selçukluları ve İlhanlılar'

da, gerekse Osmanlılar'da önemini uzun 
süre korudu. XIX. yüzyılda "devlet mü
teahhidi" manasma gelen beylikçi keli
mesi, sadaret dairesinin büyük memu
riyeti olarak Osmanlı Devleti'nin yıkılışı
na kadar devam etmiştir. 

ll. Meşrutiyet'ten sonra orduda bin
başı ile miralay (albay) rütbesi arasında 
görev yapan subaylar bey unvanı ile anı
lırdı. Cumhuriyet devrinde 26 Kasım 1934 
tarih ve 5290 sayılı kanun gereğince çe
şitli unvanlar gibi bey unvanı da kaldı
rılmıştır. Bununla birlikte konuşma ve 
yazışmalarda bey kelimesi bugün de kul
lanılmaktadır. 

Bey kelimesi Osmanlı hakimiyetinden 
sonra çeşitli Balkan dillerine de g irmiş-

tir. XIX. yüzyılda İran ' da Kaçarlar Dev
leti'nin askeri teşkilatında da big -zade 
unvanını taşıyan bir kısım subaylar yükl 
sek ailelere mensup oldukları için bu un
vanı almışlardı . 
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Tunus'ta XVII. yüzyıl başlarından 
1957'ye kadar hüküm süren 

mahalli valilerin unvanı . 

Tunus XVI. yüzyılda, artık iyice zayıf
layan Hafsi hanedam zamanında İspan
yollar tarafından işgal edildi. Bunun üze
rine İslam dünyasını temsil eden Osman
lı Devleti 1574'te Vezir Koca Sinan Paşa 
serdarlığında ve Kılıç Ali Paşa kumanda
sında bir donanma göndererek Tunus'u 
İslam birliğine dahil etti. Böylece Kuzey 
Afrika'nın bu bölgesi ikinci bir Endülüs 
olmaktan kurtarıldı. Sinan Paşa İstan
bul'a dönerken Tunus'ta 4000 yeniçeri 
bıraktı. Her 100 yeniçerinin başında bir 
bölükbaşı bulunuyordu. Bu bölükbaşılar 
Tunus divanının tabii üyesi idiler. Tunus 
eyaJetinin başına beylerbeyi olarak Ko
ca Haydar Paşa, Tunus için sancak beyi 
sayılabilecek emirü ' l-evtanlığa da Rama-' 
zan Bey tayin edildi. Emirü'l-evtanın baş
lıca görevi taşrada asayişi sağlamak ve 
vergileri toplamaktı. 

Osmanlı devlet merkezinden çok uzak 
olan Tunus;ta kendi başlarına kalan bö-


