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BİŞR b. VELID
(bk. KİNDİ, Bişr b. Velid).
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Mu'tezile'nin

Bağdat

ekolünü kuran
Bişr b. Mu'temir'in
(ö. 210 / 825)
görüşlerin i benimseyenlere
verilen ad
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(bk. BİŞR b. M U'TEMİR ) .
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BİTİK

L

Eski Türkçe'de
kitap, mektup, yazı;
hüküm, emirname anlamların da
kulla nılan bir terim.
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Türkçe· nin eski metinlerinden. biti rnek "yazmak" fiil kökünün bitigü "kalem. divit" gibi bir türevi olduğu anlaşı 
lan bitig 1 bitik "yazılmış ( ş ey)" çeşitli lehçelerde "yazı, kitabe, mektup, belge, kitap, muska : emir, hüküm, ferman " anlamlarında kullanılmış ve bundan da bitikçi "katip", bitikli (g) "yazılmış nesne
sahibi", bitiklik " yazı yazılmak için hazı r
lanan şey" gibi yeni türevler elde edilmiştir (bk. Diva nü lugati't· Türk Tercüme·
si: Dizin, IV, 95-97; Kutadgu Bilig lll : indeks, 93-95) . Kelimenin ve türediği bitirnek kökünün etimolojisi kesin olarak
bilinmemekte, Çince bit / piet "yazı fır
çası " : Samoyetçe pada- "yazmak, nakşet
mek": Toharca pide "o yazdı", pidaka
"belge" ; Sanskritçe pitaka ve Grekçe pittakion "kitap kutusu (dolabı) " gibi kelimelerle karşılaştırılmaktadı r (ge ni ş bilgi
için bk. Doerfer. ll, 262-264) .
Eski Türk devletlerinden Tabgaçlar'da
bitekçinler, Göktürkler, Tü rgiş ve Uygurlar' da bitegci ve ılırnga la r, devlet meclislerinde görevli katipler olarak özellikle dış politika ile ilgili alınan kararları
yazmak ve yürütmekle görevli idiler (Kafeso ğlu , s. 266).
Yüsuf Has Hacib, Karahanlıla r' da resmf yazışmaları idare eden büronun amiri olarak bitigi ılımga yı zikretmekte, bu
görevlinin aynı zamanda hükümdarın sır
katibi olduğunu belirtmektedir. Nitekim
onun, " Eğer kendin bitigci ılımga olursan gönül sırrını iyi muhafaza et, ağzın
dan söz kaçırma " beyti de bu gö ı;üşü
doğrulamaktadır (Genç, s. 258- 259).
Kelime muhtemelen Uygur katipleri
böyle-

ta rafında n Moğolca'ya sokulmuş,

ce Moğol ve ilhanlı devletlerinde bir terim olarak yaygın şekilde kullanılmıştır.
ilhanlılar'da merkez teşkilatında görevli olup ferman, berat, mektup gibi
resmi belgeleri yazan ve bunları defterlere kaydedenlere bitikçi ve yine "katip"
anlamına bahşı denilirdi. İlhanlı divanın
da ferman ve emirler genellikle gönderildiği milletin dilinde yazılırdı. Böylece
bu divanda Arapça, Farsça, Türkçe, Moğolca bilen ve bu dillerde hükümler yazan geniş bir bitikçiyan ve bahşıyan zümresi bulunmakta idi. Ayrıca bu devlette
taşrada arazi tahririnde görevli katipiere de vilayet bitikçileri denilmişti. Vilayet bitikçileri mfrf emiakin tesbitinde,
gelirinin toplanması ve sarfedilmesinde, ayrıca terekenin taksiminde görevli
idiler. Bunların beratlarında "mfrf emiakin emin bitikçileri " olduğu belirtilmekteydi.
ilhanlılar'daki uluğ bit ikçi ise divan-ı
kebfr-i ilhanfnin başkatibi, divan sekreteryasının başkanı idi. Divandan çıkan
çeşitli yazışmala rla divanın gelir ve gider defterlerinin tutulması onun kontrolü altında yapılırdı. Merkezi divandaki
bitikçi ve bahşıyan denilen katipierin ve
eyalet d ivanındaki bitikçilerin seçimi uluğ
bitikçiye aitti.
Selçuklu ve Beylikler döneminde de
biti ve bitik kelimeleri "ferman, berat"
anlamında yaygın olarak kullanılmıştır.
Anadolu beyliklerindeki statüyü sık sık
yansıtan erken dönem Osmanlı tahrirlerinde Anadolu beyliklerinden ellerinde
bitileri bulunanlara sıkça işaret edilmektedir. Bu kaynaklarda aynı anlamda berat, tevki', nişan kelimeleri de yan yana
kullanılmaktadır.
Altın

Orda,

Kırım

ve Türkistan hanlabitik ve yarlıklardan
bugün Top ka pı Sa rayı Müzesi'nde bulunanları inceleyen A. Nimet Kurat bunların çeşitli özellikleri üzerinde durmuş
tur. Kurat bunların Osmanlı padişahla
rının çıkardığı "name-i hümayun "lara
benzediğini belirtmektedir.
rinın

çıkardıkları

Osmanlılar'ın ilk dönemlerine ait berat, ferman, mülkname gibi belgeleri
için biti tabiri kullanılmıştır. Orhan Gazi ' nin 759 ( 1358) tarihli beratında , "bu
biti hükmü ol dur ki" : "bitiyi göıenler biti üzre itimad kılsınlar" ; "bu bitiyi hakikat bilsinler" ibareleri yer aldığı gibi daha sonra Çelebi Mehmed, ll. Murad ve
Fatih Sultan Mehmed devirlerinde de
çeşitli belgelerde "bitiyi mütalaa kıla
lar"; "biti tahkik bilüp"; "eline biti virildi

ki" ifadeleri yer almaktadır. Ancak kelimenin kullanılışma Fatih'ten sonraki dönemde pek rastlanmadığı , XVI. yüzyıl
dan itibaren de tamamen te rkedildiği ,
onun yerini berat, nişan , alarnet kelimelerinin aldığı anlaşılmaktadır.
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(bk. NİŞANCI ).
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BİTLİS
Doğu
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Anadolu bölgesinde şehir
ve bu ş ehrin merkez olduğu il.
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Dicle'nin kollarından olan Botan suyuna karışan Bitlis çayının Güneydoğu Tor oslar arasında a çtığı dar ve derin bir
vadide, deniz seviyesinden 1400- 1450 m.
yükseklikte kurulmuştur. Bitlis'in burada kurulmuş olması ve tarih boyunca eksilmeyen önemi bu yerin coğrafi özellikleriyle yakından ilgilidir. Zira Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'yu birbirinden ayıran Güneydoğu Toroslar geçilmesi hemen hemen imkansız bir engel halindedir. Halbuki Bitlis şeh ri, bu dağlık
engeli nisbeten darlaşmış olduğu bir sahada yaran bir vadi üzerinde yer almıştır.
Bitlis ei-Cezfre düzlüklerini Doğu Anadolu'nun merkezi platolarına, oradan İran
ve Kafkasya'ya bağlayan ve Güneydoğu
Toroslar'ı aşan yol üzerinde bulunmasın
dan dolayı eskiden beri ticaret kervan-
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