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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-



lükbaşıların, emirleri altındaki yeniçeri
lere çok sert davranmaları ve keyfi ha
reketleri yüzünden bir cuma günü divan 
toplantısını basan yeniçeriler bütün bö
lükbaşıları öldürdüler (Ekim 159 ı). O sı
rada Tunus valisi bulunan Hüsı::yin Paşa 
da onlarla başa çıkamadı. Bu isyandan 
sonra yeniçeriler "dayı" denilen liderle
rin etrafında çeşitli gruplara ayrıldılar 

ve böylece Tunus'ta idare fiilen dayıla
rm eline geçti. 1610-1637 yılları arasın
da Tunus dayısı olan Yüsuf Dayı, emi
rü'l -evtan olan Ramazan Bey'i işlerin ba
şına geçirdi; bu beyin 1613'te ölümü üze
rine de onun Korsika asıllı kölesi Mu
rad 'ı bey yaptı. 

Zamanla Tunus'ta nüfuzunu arttıran
ve istanbul'a armağanlar göndererek pa
şalık isteyen Murad'a 1631'de bu unvan 
verildi. Yusuf Dayı'nın 1637'de ölümün
den sonra Tunus'ta hakimiyetin yavaş 
yavaş beylere geçmeye başlaması onun 
zamanında oldu. XVIII. yüzyıl başlarına 
kadar hükümran olan Muradoğulları aile
sinden sonra beylik 170S'ten itibaren 
Hüseyin Bey'in soyundan gelenlerin eli
ne geçti. 

26 Nisan 1861 tarihli Tunus kararna
mesine göre beylik hakkı Hüseyni hane
danının en yaşlı üyesine aitti. Tunus bey
liğine geçiş sırasında önce devlet ileri 
gelenleri ve ailenin yakınları, sonra da 
halk için olmak üzere iki tören yapılıyor
du. Aynı kararnamede beyin Tunus'un 
ve bey ailesinin başkanı olduğu, kendi
sine herkesin itaat etmesi gerektiği be
lirtiliyordu. Tunus'ta para bey adına ba
sılırdı. Bey Tunus adliyesinin mahkum 
ettiği kimseleri affetme yetkisine de sa
hipti. Her perşembe toplanan "mühür 
merasimi"nde hükümet kararnameleri
ni kendi mührüyle onaylar ve yürürlüğe 
koyardı. 

Beyin taşımış olduğu unvanlar onun 
yetki ve hakimiyetini ifade eden birta
kım ibareler ihtiva ediyordu. Resmi bel
gelerde bey için "seyyidüna, mevlana, 
paşa bey, sahibü'l-memleketi't-Tunisiy
ye ... " hitapları kullanılırdı. Bu unvanlar 
kısmen Hafsi hanedanından, kısmen de 
XVIII. yüzyıldan kalmıştı. 

Hüseyni ailesinin hakimiyeti 1881 'de 
Fransızlar'ın Tunus'u işgalinden sonra 
sadece isimden ibaret kaldı. 1957'de ba
ğımsız Tunus Cumhuriyeti'nin kurulma
sıyla da beylik dönemi tarihe karıştı. 
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Iii MEHMET MAKSUDOGLU 

BEY' 

(~1) 

Mülkiyeti nakleden akidlerin 
en yaygın olanı, satım akdi. 

_j 

Giriş . Sözlükte "mübadele" anlamına 
gelen bey' (çoğulu büyü'). genelde alış

veriş ve ticareti, islam hukuku terimi 
olarak da satım akdini ifade eder. Arap
ça'da bey' ile eş anlamlı olan şira hem 
satın alma hem de satma anlamlarını 
ifade etmekle birlikte satımı ifadede 
bey'in, satın almada ise şiranın kullanı
mı yaygınlık kazanmıştır. 

İslam'ın doğuşu sırasında Mekke şeh
ri Arap yarımadasının merkezi görünü
münde olup yoğun bir ticari faaliyete 
sahne teşkil ediyordu. Mekkeli Araplar 
arasında faizli işlemler, hür iradeyi tam 
yansıtmayan, hile ve kumarla karışık 

sembolik hareketlere dayanan alışveriş
ler, büyük ölçüde risk ve aldanmanın bu
lunduğu ticari muameleler oldukça yay
gındı. Kur'an ticari ilişkilerde karşılıklı 

rızayı esas almak ve bunun bulunmadı
ğı işlemleri gayri meşru saymak sure
tiyle (bk. en-Nisa 4/29) Cahiliye dönemi-
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nin bu alışveriş türlerini ilke olarak red
detmiş, Hz. Peygamber'in sünnetinde 
konu daha da açıklığa kavuşturulmuş ve 
neticede ticari işlemleriyle bütün borç 
münasebetleri sağlıklı bir zemin ve ya
pıya kavuşturulmuştur. 

Kur'an-ı Kerim'de bey·, teknik bir te
rim ve akid olmaktan çok bütün ticari 
işlemleri kapsayabilen genel bir anlama 
sahiptir. Kur'an, Mekke'deki ticari ha
yatın etkisi altında kaldığı için değil (krş 
EJ2 [İng. i. ı. ı ı ı ı). insanlığın ticari işlem
lerini genelde alışveriş simgelediği ve 
dünyevi kazancı tek hedef kabul eden
leri uyarıp onlara gerçek kazancı göster
ıneyi amaçladığı için sık sık alışveriş ko
nusuna temas etmiştir. Diğer taraftan 
Kur'an ahiret hayatında alışverişin söz 
konusu olamayacağını bildirmekte (el
Bakara 21254; İbrahim ı 413 ı). insanlar 
arasında çok yaygın olan bu muamele
nin onları Allah'ı hatırlamaktan alıkoy
mamasını istemektedir (en-Nür 24 / 37) 
Cuma ezanının okunmasıyla alışverişin 

bırakılıp namaza gidilmesini emretmek
te (ei-Cum'a 62/9), Allah Tei:Wl'nın, kendi 
yolunda savaşanların canlarını ve malla
rını cennet karşılığında satın almış oldu
ğunu bildirmekte ve m ürninleri bu alışl 
verişlerinden dolayı kutlamaktadır (e4 
Tevbe 9/ ı ı ı) . Kur'an-ı Kerim'de faizi de 
bir nevi alışveriş sayanlara cevap olarak 
Allah'ın alışverişi helal, faizi ise haram 
kıldığı bildirilirken (el-Bakara 2/275) yi
ne bey' genel anlamıyla ticari işlemler 
karşılığında kullanılmıştır. Bey'in eş an
lamlısı olan şira ile aynı kökten türeyen 
iştira kelimeleri de genellikle lugat an
lamına uygun olarak "mübadele" mana
sma alınmıştır (bk. el-Bakara 2/ ı6, 86, 
90, 175, 207; Al-i İmran 3 / ı77; el-Maide 
51 44; et-Tevbe 91 ı I ı) 

Kur'an'ın alışverişlerde şahit bulundur
mayı emreden hükmü (el-Bakara 2/ 282). 
İslam hukukçu larının çoğunluğu tara
fından, biraz da mevcut şartların tabii 
sonucu olarak kesin bir emir değil de 
tavsiye (nedb) mahiyetinde anlaşılmıştır. 
Kur'an'da ahde vefa emredilirken çok 
defa dünyevi akid ve sözleşmelere bağ
lılığı da kapsayacak şekilde genel bir 
anlatım tarzı benimsenmiştir (el-Bakara 
2/ı77; en-Nahl ı6/9 ı; el-isra ı7/ 34; 

el-Mü'minün 23/8; el-Mearic 70/32) . Ay
rıca akidlere riayet edilmesi istenmiş (el
Maide 51 ı). ölçü ve tartıda hile yapan
lar şiddetle kınanmış (el-Mutaffifin 83 / 
I -3; Hud I I 185). aldatma, haksızlık, ya
lan gibi kötü davranışlar yasaklanmış 
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