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BEYT 
( 4.1) 

İlahi hakikat ve sırların 
tecelli ettiği yer olan 

L 
kalp anlamında tasa'vvuf terimi. 

_j 

Sözlükte "ev" anlamına gelen beyt ta
sawufta mecazi olarak "kalp" manasın
da kullanılır. Süfflere göre dış dünyada
ki Kabe ve arş gibi insanın manevi ale
mindeki kalp de "Beytullah"tır. Bu se
beple avlanma, herhangi bir caniıyı öl
dürme, fitne, fesat ve kavga çıkarma gi
bi Kabe ve civarında yasaklanmış kötü
lüklere kalpte de yer vermemek gerekir. 

Kur'an-ı Kerim ve hadislerde Kabe için 
kullanılan isim ve sıfatları süfiler kalp 
için kullanmışlardır. Beyt kelimesine kalp
te hasıl olan hal ve makamları ifade ede
cek şekilde daha başka kelimeler ekle
nerek çeşitli isimler meydana getirilmiş 
olup bunların başlıcaları şunlardır: Bey
tullah. Kabe hakkında kullanılan ve "AI
Iah'ın evi" anlamına gelen bu tamlama 
ve aynı manaya gelen beytü'l-muazzam, 
beytü'ş - şerlf gibi daha başka terimler 
tasawufta Cenab-ı Hakk'ın tecelli etti
ği insan-ı kamilin kalbi manasma gelir. 
Beytü'l-haram. İnsan-ı kamilin kalbi olup 
içine sevgiliden başkasının girmesi ha
ram olduğu için bu ismi almıştır. Beytü'l 
hikme. İhlasın galip olduğu kalp demek
tir. Beytü'l-izze. Hak ile ittisal halinde 
cem'* makamına ulaşmış kalp anlamı
na gelir. Buna beytü'ş-şeref, beytü'l-ke
rame ve beytü 'r - reca gibi adlar da ve
rilir. Beytü'l- makdis. Masivadan arın

mış, dünyevi alakalardan tamamıyla kur
tulmuş kalp demektir. Beytü'l-ma'mür. 
Hakk'ın marifet ve muhabbetiyle marnur 
ettiği ve tecellileriyle donattığı arifin kal
bidir. 

Tasawuf literatüründe beyt kelimesi 
kalp manasındaki bu kullanımları ya
nında daha başka anlamlar ifade eden 
terkipler içinde de kullanılmış olup baş
lıcaları şunlardır: Beytü'l - a'la. İlahi su
reti alan Allah'ın halifesi durumundaki 
insan demektir. Beytü'l-hak (beytü'l-atik). 
Hakk'ın tecellilerine mazhar olan kul için 
kullanılır. Ayrıca arza ve semaya sığma
yan Hak onun içine sığdığından mürni
nin kalbine de bu ad verilir. Hak bir ku
lun kalbine yerleşti mi orası artık Hakk'ın 
evi olmuş sayılır. Onun için kulun kalbi 
Hakk'ın nazargahı, marifet ve ilmin kay
nağı, meleklerin iniş yeri ve nurların mah
zeni olmuştur. Beytü'l- hizme (beytü'l 
ibacte). Genel olarak cami ve mescidler, 
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safiler arasında ise tekke ve zaviyeler için 
kullanılır. Beytü'l -mevcüdat. Vahdet-i vü
cüdcu düşüncede her şeyi kuşatan Hakk'ı 

ifade etmek için kullanılır. Çünkü kainat
ta mutlak vücud yalnız O'dur; diğer şey
ler varlıklarını O'ndan alır ve O'nda sür
dürürler. 
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~ İRFAN GüNDÜZ 

BEYTLEHEM 

(bk. BEYTÜLAHM). 

BEYTUUAH 

(bk. KABE). 

BEYTÜIAHM 

( ~~ ) 

Kudüs'ün güneyinde 
Hz. İsa'nın doğum yeri kabul edilen 

ve hıristiyanlarca 
ziyaret merkezi olarak tanınan 

şehir. 
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İbranice'deki asıl adı, "ekmek evi" an
lamına gelen Beytlehem'dir. Arapça'da 
ise bu terkip, Beytülahm şeklinde ifade 
edilmiştir. Kelime Batı dillerinde ve hı

r istiyan kutsal kitabında Bethleem şek- · 
linde yer almaktadır. 

Beytülahm Kudüs'ün 8-1 O km. kadar 
güneyinde Yuda bölgesinde, denizden 
yüksekliği 800 m. olan bir şehirdir. Tel 
Amarna tabietlerinde (m. ö. XIV. yüzyıl) 
Bit ilu Lahama (Laomu) şeklinde geçmek
tedir ki "tanrı Lahama'nın evi" demek
tir. Lahama Ken'aniler'in bereket tanrı
sıydı. Şehrin bereketli ve verimli toprak
lar üzerinde bulunması sebebiyle bere
ket tanrısı Lahama 'ya nisbet edilmesi 
muhtemeldir. Buraya "bereket evi" anla
mında Beyt-Efrat da denilmektedir. Ay
rıca Filistin'in Galile bölgesinde Naza
reth'e (Nasıra) yaklaşık 11 km. mesafe
de aynı adı taşıyan bir şehir daha vardı 
(Yeşü', 19/ ı5) . 

Yahudi kutsal kitabında Hz. Ya'kub'a 
oğlu Bünyamin'in annesi Rahel' i (Rachel
Rahile) görnınesi söylenen yer Beytülahm'
dir (Tekvin, 351 ı 9-20, 48 / 7; I. Samuel. 
ıo/2). Beytülahm bazı komşu şehirler-

le birlikte Yahuda kabilesinin merkezi 
oldu. Orada Yahuda ve karısı Tamar 'dan 
doğma, Perets'in soyundan olduklarını 

ileri süren bir kabile yerleşmiş, Hz. Da
vüd'un babası Yesse de onların nesiin
den gelmişti (1. Samuel, ı6/ 10 vd.; Rut, 
4/ ı 2-13) Rut kitabında anlatıldığına gö
re Hakimler devrinde Beytüıahm. ekilip 
biçilmeye elverişli tarlaları bulunan bir 
yerleşim yeri idi. Mika'nın hikayesinde 
Levi soyundan olduğu bildirilen genç ile 
Hakimler kitabında sözü edilen cariye 
bu şehirden gelme idi (bk. Hakimler. ı 71 
7, 19/ 1). Davud ve onun asker akrabala
rı bu şehirde doğmuş, Samuel Davud'a 
burada kutsal yağ sürerek onu krallı

ğa hazırlarnıştı (1. Samuel, ı6/ ı-13) Sa
muel döneminde Beytülahm önemli iba
det merkezlerinden biriydi (I. Samuel, 91 
ı2-ı4). Saul'ün idaresinin sonunda şehir 
bir müddet bir Filisti garnizonu oldu. Hz. 
Davud'un FilistTier'le savaşırken, "Keşke 
biri Beytülahm'de kapının yanındaki ku
yudan bana su içirse· dediğinde üç yiğit 
askerinin suyu alıp gelmesiyle ilgili kut
sal kitap anlatımı o zaman şehrin müs
tahkem olduğunu göstermektedir (ll. 

Samuel. 23/ ı4-ı7) . Ayrıca Hz. Süleyman'ın 
oğlu Rehoboam da Kudüs'ü korumak 
gayesiyle diğerleri yanında Beytülahm'i 
de tahkim etmişti (ll. Tarihler, ll 1 6) . Sür
günde Babil'e götürülen Beytülahmliler 
sürgünden sonra yine aynı şehre dön
düler (Ezra, 2/2 1; Nehemya, 71 26) ve 

Beytülahm'in kuş bakısı görünüşü . israil 


