
lah ' ın emir ve rızasına uygun şekilde ma
Ii yardımlarda bulunma. namaz ve ze
kat ibadetlerini yerine getirme. sözleş
melere riayet etme. en zor ve sıkıntılı 

zamanlarda bile sabırlı ve metanetli ol
ma şeklinde gösterilmiştir. Kur'an - ı Ke
rim'in birçok yerinde görüldüğü gibi bu 
ayette de yalnızca en başta gelen er
demlerin sıralandığı. dolayısıyla birrin 
muhtevasının sınırlandıtılmadığı düşü

nülürse birrin iman. ibadet ve ahlaka 
dair bütün iyi hasle~Ieri kapsayacak ge
nişlikte bir kavram olduğunu kabul et
mek gerekir. Nitekim Fahreddin er-Ra
zi de bu ayet münasebetiyle birri. "bü
tün saygılı davranışları (taat) ve insanı 

Allah'a yaklaştıran hayırlı işleri içine alan 
bir kelime" şeklinde tarif etmiştir (Mefa

tlf:ıu ' l -gayb, V. 37) Söz konusu ayetin de
vamında , gerçekten dürüst ve takva sa
hibi olan kişilerin ancak belirtilen has
Ietleri kazananlar olduğu ifade edilmiş
tir. "Birr" ve en genel anlamı ile "Allah'a 
karşı saygılı olma" demek olan takva 
arasındaki bu yakınlık Kur'an-ı Kerim'de 
başka vesilelerle de gösterilmiştir. Yine 
Bakara süresinde (2 / 189). bir örnek ol
mak üzere. evlere kapıdan girmek yeri
ne arka taraftan girmek gibi ahlak ve 
görgü kurallarına aykırı bir davranışın 
"birr'' sayılamayacağı belirtildikten son
ra birrin takva sahibi insana has bir fa
zilet olduğu ifade edilmiştir. İki fazilet 
arasındaki bu yakınlık diğer bir ayette 
(ei-Maide 5/ 2) ... Birr ve takva hususunda 
yardımlaşınız " ifadesiyle gösterilmiştir. 

İmam Matüridi bu ayeti tefsir ederken 
bu iki fazileti , "birr. bütün hayırların en 
tam şekli. takva ise bütün şerlerin terke
dilmesi ve bir daha yapılmamasıdır" şek
linde tarif etmiştir (b k Te' u fia t ı. l 75b)_ 

Maverdi'ye göre söz konusu ayette birr 
ve takva kelimelerinin yan yana gelme
sinin sebebi. bunların birbir ini tamam
layan ahlaki faziletler olmasıdır. Çünkü 
ona göre birr insanlara karşı iyi olmak 
ve iyilik yapmaktan doğar ve kişiye in
sanların sevgi ve hoşnutluğunu kazan
dırır : Allah'a karşı veeibelerini yerine ge
tirmekten doğan takva fazileti de AI
Iah ' ın sevgi ve hoşnutluğunu kazandırır. 

her iki sevgiyi kazanan insan ise tam 
mutluluğu yakalamış olur. Maverdi birr 
terimini geniş bir şekilde tahlil ettiği 

Edebü 'd -dünya ve'd-din adlı eserinde 
bu erdemi. sosyal hayatın kurulması ve 
işlemesinin temel şartları arasında say
dığı ülfet*in bir unsuru olarak görmüş
tür. Ona göre birr sıla ve ma'ruf olmak 
üzere iki şekilde tezahür eder. Sıla, "kar-

şılık gözetmeksizin mal yardımında bu
lunmak", ma'ruf ise "gerek söz gerekse 
davranışla insanların iyilik ve mutlulu
ğu , dirlik ve düzenliği için çalışmak" an
lamına gelir (MaverdT. s. 184) Maverdi 
bu açıklamasında birrin takvadan çok 
ihsan kavramıyla ilgisine ağırlık vermiş
tir. Esasen Kur'an-ı Kerim 'de birrin bu 
manası üzerinde de önemle durulmuş

tur (mesela bk. el-Bakara 2/ 44 ; Al-i im
ran 3/ 92). Birçok hadiste anne ve ba
baya karşı iyi ve saygılı davranmanın 

"birrü'I-valideyn" tabiriyle ifade edilme
si de birr ile ihsanın yakınlığını göste
rir. Ancak bütün kaynaklarda birr "ihsa
nın en ileri derecesi" şeklinde açıklan
mıştır. 

Bakara süresinin 177. ayetine göre 
birr doğruluk (s ı d k ) erdemiyle de yakın
dan ilgilidir. Bu sebeple birre doğruluk 
manası verenler olmuşsa da (bk. Razi, lll , 
45; Ragıb, el- Müfredat, "birr" md.; Lisa

nü'l -'Arab, "brr" md.) bütün sahih kay
naklarda yer alan birr hakkındaki uzun
ca bir hadis (mesela bk. Buhari . "Edeb", 
69 ; Müslim, "Birr", ı 03- ı 051. bu terimin 
sıdkın eş anlamiısı değil onun bir sonu
cu olduğunu göstermektedir. Hz. Pey
gamber. "Doğruluk birre, birr de cenne
te ulaştırır" diyerek bu hususa işaret et
miştir. Hadiste ayrıca yalanın bütün kö
tülüklerin temeli olduğu şeklindeki ge
nel İslami telakki de vurgulanmıştır. Bu 
durumda dürüstlük ve onun sayesinde 
ulaşılan birr bütün iyilikleri kapsamak
tadır. Nitekim Hz. Peygamber başka bir 
hadiste. "Birr ahlak güzelliğidir" buyur
muş (Müslim. "Birr", 14-1 5; Ti rmizi. "Zühd", 
52), burada ve daha başka hadislerinde 
(mesela bk. Darimi . "Büyü' ", 2 ; Müsned, 
IV, 182. 194. 227. 228) birrin insan vicda
nını (nefs. kalp) huzura kavuşturan, ruh 
dünyasını aydınlatan ve geliştiren her 
tür lü iyilik ve güzellikleri kapsadığını 

belirtmiştir. 
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Osmanlı sarayının 
(Topkap; Sarayı) 

birinci ve ikinci yer denilen 
meydanlarındaki müesseseleri 

ifade eden bir tabir. 
_j 

Sarayın Birun (d ış) hizmetiileri idari, 
askeri ve dini alanlarda olmak üzere al
tı sınıfa ayrılmaktaydı. Bu görevlilerin 
tayin ve terfileri özel prensipiere göre 
yapılırdı. Padişah hocası , hekimbaşı, cer
rahbaşı, kehhalbaşı (göz hekimi ), münec
cimbaşı ve hünkar imamı Birun halkının 
u lema sınıfını: şehremini , arpa emini. 
matbah emini, darphane emini ve kağıt 
emini ümena sınıfını ; rikab-ı hümayun 
veya özengi ağaları denilen miralem. ka
pıcıbaşı , kapıcılar kethüdası . çavuşbaşı 

ile şikar ağaları (çakı rcıbaşı, şahinci baş ı , 

atmacacıbaş ı ), çaşnigirbaşı ve mirahur 
ağalar sınıfını teşkil ederdi. Yeniçeri ağa
sı. cebecibaşı, topçubaşı, arabacıbaşı , al
tı bölük ağaları denilen kapıkulu süvari 
bölüklerinin (sipah, si lahdar, gureba- y ı ye
min, gureba-y ı yesar, u lüfec iyan-ı yemin, 
ulüfeciyan- ı yesar) kumandanları da ağa
lar sınıfından olup, saray teşkilatı dışın
daki bu askeri ağalara da Birun ağaları 
denirdi. 

Çeşitli hizmetlerde kullanılan müte
ferrikalar, baltacılar, bostancılar, peyk, 
solak, şatır, mehteran-ı alem ve mehte
ran-ı hayme denilen alem ve çadır meh
terleri, saka gibi hizmetlilerle çamaşır
cı. aşçı , ekmekçi, terzi. hattat, hakkak. 
kuyumcu, demireL silahçı gibi sanatkar
lar da Birun hizmetlilerindendi. 

Birun tabiri Enderun gibi varlığını im
paratorluğun sonuna kadar sürdüreme
miş, Tanzimat' ın ilanından sonra pek kui
Ianılmamıştır. Osmanlılar'da , sarayın Bi
run ricalinden başka doğrudan doğruya 
sadrazama bağlı bıyık.l ı veya gedikli ağa
lar diye adlandırılan görevliler de vardı. 
" Kapı halkı " olarak tanımlanan bu ağa
lara dış ağalar denildiği de olurdu. Bu 
gedikli ağaların maiyetinde çalışanlara 

ise zobu denirdi. 
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