
BEYT 

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. 

ı 

_j 

ı 

_j 

ı 

_j 

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 



Bar Kohba isyanına kadar burada otur
dular. Ancak 13S'te Bar Kohba ' nın ordu
sundan geriye kalanların kökünü kazı
mak için orada bir Roma garnizonu ku
ruldu. Daha sonra Beytülahm'e putpe
rest bir topluluk yerleşti. Bunlar Adonis 
adına şehrin kenarındaki koruda bir de 
tapınak kurdular. 

Hıristiyan geleneği inciller'deki "Davü
doğlu " ifadesine dayanarak Hz. Isa'nın 
da Hz. Davüd gibi Beytülahm'de doğdu
ğunu kabul eder (1. Samuel. ı 71 ı 2; Mat
ta, 20 / 31, 21 / 9, 15, 22 / 42; Markos, 10/ 
47 ; Luka, 18/ 38; krş. Markos, 12/ 35-37; 
Luka, 20/ 4 ı) . Müslüman coğrafya cı la ra 
göre de Hz. Isa burada doğmuştur. An
cak bu konuda inciller'de verilen bilgiler 
dolayısıyla hıristiyan araştırmacılar ara
sında görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır. 

Matta ve Luka inciileri'ne göre Isa bu
rada doğmuştur (Matta, 2/ ı -6 ; Luka, 2/ 
4, ı 5; Yuhanna, 71 42). Markos ve Yuhan
na İncilleri 'nde ise bu hususta bir açık
lık bulunmamakta. sadece Isa ' nın Gali
le'den geldiği belirtilmektedir (Markos. 
1/9; Yuhanna, 71 42) Bu bilgiye dayana
rak bazı hıristiyan yazarlar Isa ' nın do
ğum yerinin Galile'nin Nasıra kasabası 
(bk. Matta, 2/ 23) olduğunu ileri sürmüş
lerdir (E . Re nan, s. 12; Ch . Guignebert, s. 
94- 102) Guignebert. Nasıra'nın 11 km. 
kuzeyinde Beytülahm adını taşıyan baş
ka bir yer daha olduğunu hatırlatarak 
Hz. Isa'nın milattan önce 4'te orada doğ
duğunu söylemektedir (Jesus, s. 101 ). Bu 
yerleşim yerinden bugüne bir şey kalma
dığı da belirtilmektedir ( Grand Diction· 
naire Universel, Il , 648). Matta incili'nde, 
Beytülahm'de Isa doğduğunda münec
cimlerin doğudan Kudüs'e gelip Kral Hi
rodes'e onun doğduğunu haber verme
leri üzerine kralın Beytülahm ve civarın
da iki yaşının altındaki bütün erkek ço
cukları ö ldürttüğü , ancak Isa'nın Mer
yem ve Yüsuf tarafından Mısır' a kaçırı

larak kurtarıldığı anlatılır (Bab 2) . Luka 
ineili'nde Nasıra 'dan Beytülahm'e Yüsuf 
ile gelen Hz. Meryem'in bir hanın yemli
ğinde Isa'yı doğurduğu, bu kutlu doğu
mu ve Isa· nın kurtarıcılığını melekler
den öğrenen çobanların hana gelerek 
kundaktaki Isa'yı gördükleri ve melek
lerin müjdesini oradakilere bildirdikleri 
ifade edilir (2/ 4-19) 

İlk hıristiyanların Beytülahm'i Hz. Isa'
nın doğum yeri olarak görmeleri, Mika'
daki (5 / 2) Mesih'le ilgili şu anlatıma da
yanmaktaydı : "Ve sen, Yahuda binleri 
arasında bulunmak için küçük olan Beyt
Lehem Efrata! i srail üzerine hükümdar 

olacak adam bana senden çıkacak ; ve 
onun çıkışı eski vakitten, ezell günler
dendir." Doğumun ilk defa " şehrin do
ğusundaki bir mağarada" gerçekleştiği 

şeklinde açıklanması . Justin Le Martyr'e 
(ö 165) kadar geri gider. lll. yüzyılda Gri
gene'den itibaren mağaranın yeri şimdi
ye kadar aynı kalmıştır. ll. yüzyılda Bey
tülahm Roma imparatoru Hadrian ta
rafından tahrip edilmişse de Konstan
tin'in imparatorluğunun başlangıcında 

imparatorun annesi Helene mağaranın 
(Beytülahm'de Meryem'le oğlunun s ığın

dığ ı , orada Meryem'in memesinden yere 
süt damladığına inanıl an, bu yüzden "süt 
mağarası" diye ad l and ırıl an ve hastala rın 
ş ifa a radıkları ayrı bir ziyaret yeri vardır; 
bk. ERE, VIII, 637) üzerine "Isa ' nın Do
ğum Günü Kilisesi " veya "Meryem Kili
sesi " diye adlandırılan bir kilise yapımı
nı başlatmış (326), bu kilise oğlu tarafın
dan 333'te tamamlanmıştır. Kilise Bi
zans idaresine baş kaldıran Samirller ta
rafından tahrip edilmiş (5 29), ancak da
ha sonra Justinien onu bugünkü şekliy
le yeniden yaptırmıştır. Binanın cephe
sinde gi rişin üst kısmında Isa· nın do
ğumu ve Doğu'nun krallarının ona tazi
mi tasvir edilmiştir. Beytülahm 614'te 
iranlıla r' ca zaptedildiğinde, bu tasvirin 
insanları Doğu kıyafetiyle göstermesi 
dolayısıyla, yapıya dokunmamaları isten
miştir. V. yüzyılda meşhur hıristiyan ila
hiyatçısı Jerôme (ö. 420) bu şehirde yer
leşmiş ve orada bir de manastır yaptır

mıştır. Jerôme kutsal kitabın Latince 
tercümesi Vulgat'ı hazırlarken şehre ya
kın köylerde yaşayan yahudi bilginlerin
den faydalanmıştır. Beytülahm'deki ki
lisenin altında, Jerôme'un içinde yaşa
dığı söylenen küçük bir mağara hala zi
yaret edilmektedir. Beytülahm ·de Je
rôme'dan başka birçok hıristiyan azizi 
yaşamış ve orada manastırlar kurmuş

lardı r. Daha sonraki dönemlerde misyo
nerler buraya akın etmiş, çeşitli hıristi

yan mezhepleri çok sayıda kilise ve ma
nastır, okul ve yurt yapma yarışına gir
mişler~ir. 

IV. yüzyıldan itibaren hıristiyanlarca 

kutsal bir ziyaret yeri sayılan . aynı za
manda Hz. Davüd ve Hz. Süleyman'ın 
mezarlarının da burada Hz. Isa'nın doğ
duğu mağarada bulunduğuna inanılan 

(yahudiler Hz. Davüd'un mezarının Kudüs 
yakınındaki Siyon dağında olduğunu ka
bul ederler) Beytülahm ·de ayrıca hem 
yahudiler hem hıristiyanlar hem de müs
lümanlarca mübarek bilinen Rahile'nin 
türbesi gibi kutsal yerler de vardır. Müs-

BEYTÜlAHM 

lümanlar. Hz. Ömer'in 636'da Kudüs'ün 
fethi için yaptığı yolculuk sırasında Bey
tülahm'de namaz kıldığı yerdeki mihra
bı ziyaret ederler. Kur'an-ı Kerim'de ge
çen Meryem kıssasında sözü edilen olay
ların Beytülahm'de geçtiğine inandıkla

rı için şehir onlarca da mübarek kabul 
edilir. Aslında Kur'an'da Beytülahm adı 
hiçbir yerde geçmez. Nesai'nin kaydet
tiği bir hadiste ise Beytülahm Hz. Isa'nın 
doğduğu yer olarak belirtilir ("Salat", ı) . 

Meryem süresinde Meryem'in Hz. Isa'ya 
hamile kaldığında uzak bir yere çekildi
ği , doğum sancıları sırasında bir hurma 
ağacına dayanmak zorunda kaldığı, bu 
ağaçtan hurma alıp yemesi için dalını 

silkelemesi emredildiği açıklanmaktadır 

(Meryem 19/ 22-26) . Çevresinde hurma 
ağacı bulunmadığından Beytülahm' de 
geçen bu olay, Meryem'in temizliği ve if
feti dolayısıyla dayandığı ağaç kütüğü
nün bir mücize eseri olarak meyveten
dirildiği ve ona lutfedildiği şeklinde yo
rumlanmıştır. 

Beytülahm müslümanların Kudüs ve 
çevresini almalarından itibaren bir za
rar ve hasarta karşılaşmadı. Haçlı sefer
leri sırasında şehir savaşsız Haçlılar'ın 

eline geçti (ı 099) Kudüs'ün ilk Haçlı kral
larından 1. Baldwin ve ll. Baldwin Bey
tülahm Kilisesi'nde taç giydiler. Haçlılar 
şehirde bir de hisar yaptılar (bu hisar, 
Beytülahm'deki hıri stiyanlar ve Hebron'
daki müslümanlar arasında ki savaşlar s ı

rasında 1489' da yıkılmıştır) . 1110 yılın
da burada bir piskoposluk oluşturuldu . 

1187'de Selahaddin- i Eyyübi Filistin'i fet
hettiğinde Beytülahm de müslümanla
rın eline geçmiş oldu. Ondan sonra ge
çici bir süre şehir Yafa Antiaşması'yla 

hıristiyanlara bırakıldıysa da daha son
ra yeniden müslümanların eline geçti. 
Memlükler'den sonra 1 S16'dan itibaren 
1917 yı lı na kadar kesintisiz olarak 401 

XIX. yüzyıl son l a rında Bevtülahm'i gösteren bir fotoğraf 

( İÜ K tp., Albüm, nr. 90.577] 
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BEYTÜLAHM 

yıl Osmanlı Türkleri'nin hakimiyetinde 
kaldı. Bu süre içerisinde Beytülahm Kili 
sesi varlığını korudu. Zaman zaman Av
rupa'daki hıristiyan krallar bu kilisenin 
bakım ve onarım iş lerine yardımda bu
lundular. Ancak Beytülahm'deki farklı 

hıristiyan cemaatterin arasındaki müca
deleler kilisenin zarar görmesine yol aç
tı ve milletlerarası sürtüşmelere sebep 
oldu. Kiliseden 1847'de çalınan gümüş 
yıldız Kırım Savaşı ' nın çıkmasında rol oy
nayan etkenlerden biridir. Bütün bu du
rumları göz önünde bulunduran Türk 
idareciler, kiliseyi çeşitli hıristiyan cema
atleri ve on ların ayin düzenlerine göre 
bölümlere ayırmaya mecbur kaldılar ve 
bu uygulama günümüze kadar devam 
etti. 

1948'e kadar Beytülahm'de nüfusun 
çoğunluğunu hıristiyanlar oluşturmak

taydı. Bu tarihte İsrail'den kaçan Arap 
göçmenlerin buraya sığınmasıyla durum 
değişti. 1967' de Beytülahm 'i İsrail sa
vaşsız olarak işgal etti. 1973'te şehirde 
aynı adı taşıyan bir üniversite kuruldu. 
Şehrin nüfusu 1978'de 9000'i Filistinli 
mülteciler olmak üzere 34. 000 idi. Bu 
sayı 1980'de 2S.OOO'e düşmüştür. Bey
tülahm ve üç ilçesinde müslümanlardan 
başka Roma Katolik, Grek Ortodoks, Sür
yani Ortodoks, Süryanı Katalik ve Mel
kitler d ışında çeşitli Protestan mezhep
leri, MarunTier ve hıristiyan Ermeniler 
vardır. Öte yandan şehir, özellikle Hz. 
Isa ' nın doğumu (Christmas) kutlamala
rında (Latin Katalikleri'nde 24-25 Aralık ' ta, 

Ortodokslar'da 6-7 Ocak' ta, Ermeniler'de 
ı 9-20 Ocak'ta) birçok hıristiyan tarafın

dan ziyaret edilmektedir. 
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BEYTÜIAHzAN 
( .;, 1_.;>~ 1~ ) 

Divan edebiyatında, 
Hz. Ya'kiib'un oğlu Yusuf'tan 

ayrı düştükten sonra 
hayatını ıstırap içinde geçirdiği ev için 

kullanılan bir tabir. 
_j 

"Hüzün ve keder evi " manasma gelen 
Beytülahzan'ın, Ken'an ili olarak anılan 
Suriye'de Şam (Dımaşk) ile sahil arasında 
bir kasabada olduğu rivayet edilir. Beyt-i 
Ahzan. Beytülhüzn ve Külbe -i Ahzan Bey
tülahzan'la aynı manaya gelen diğer ter
kiplerdir. Azmizade Haleti'nin, "Sen idin 
Külbe-i Ahzan'a koyan Ya'küb'u 1 Ayırıp 
Hazret-i Yusuf gibi göz nurundan 1 Ge
tirip aşk- ı ilahiyi gönül hanesine 1 Ka
pıdan baktırayım ey gam-ı dünya se
ni ben" mısralarında görüldüğü gibi bu 
tabir mecazen "dünya" anlamını da ta
şır. Hz. Ya'küb'un on iki oğlu içinde en 
güzeli ve en akıllısı olan Yusuf'u baba
sı çok sevdiği için diğer kardeşleri onu 
kıskanırlar ve bu yüzden kendisini orta
dan kaldırmaya karar verirler. Bir gün 
Yusuf'u gezmeye götürme bahanesiy
le babalarından izin alırlar ve daha ön
ce kararlaştırdıkları gibi sahrada bir ku
yuya atarlar. babalarına da onu bir kur
dun yediğini söylerler. Oğlu Yusuf'un 
hasretiyle durmadan ağlayan Hz. Ya'
küb'un gözlerine perde iner. İzzet Mol
la'nın , "Maksud kolaylıkla azlzim ele gir
mez 1 Çeşm etdi feda Yusuf'a Ya 'küb- ı 

mahabbet" beytinde buna işaret edil
mektedir. 

Divan şairleri kendilerini Hz. Ya'küb'a 
benzeterek sevgiliden uzakta geçen gün
lerini Külbe-i Ahzan'da geçirmiş saya
rak bu manaya gelen diğer terkipleri de 
başta teşbih , telmih, mübalağa ve istia
re olmak üzere birçok edebi sanat için 
kullanırlar. Sünbülzade Vehbfnin. " Gam-ı 

hicran beni hem-halet-i Ya'küb edeli 1 
Girye vü nalişime Külbe-i Ahzan ağlar" 
beyti bu düşüncenin şiire aksetmiş bir 
örneğidir. 

"Yusuf u Züleyha" mesnevilerinde Hz. 
Ya'küb'un Külbe -i Ahzan'a kapanması, 

günlerini orada geçirmesi, gördüğü rü
yalar, Cebrail ile konuşup teselli araması 
ve Hz. Yusuf'un Mısır'a gelen bir Ken'an
lı ' dan memleketini. babasını ve kardeşle
rini sorması , bu kişinin Ken'an iline dön
dükten sonra Beytülahzan'a varıp başın
dan geçenleri Hz. Va'küb'a anlatması ay
rıntılı olarak ve müstakil başlıklar altın
da işlenmiştir. 
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BEYTÜrATİK 

(bk. KABE). 

BEYTÜLHARAM 

(bk. KABE). 

BEYTÜLHİKME 
( :;M l ~ ) 

Ortaçağ 

İslam ilim ve kültür tarihinde 
tercüme ve yüksek seviyedeki 
ilmi araştırmaların yapıldığı 

merkeziere verilen ad. 
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İlk defa kimin tarafından ve ne zaman 
kurulduğu tartışma konusudur. Kaynak
ların çoğunda Abbas! halifelerinden Me'
mun tarafından 830'da Bağdat'ta ku
rulduğu zikrediliyorsa da bunun düşün
ce ve teşebbüs olarak Mansur dönemi
ne (754-775) kadar uzandığı anlaşılmak

tadır. İslam coğrafyasının genişlemesiy
le müslümanların Helenistik. İran, Hint 
ve diğer kültürlerle temasları sonucu 
bunlara karşı kendilerinde geniş bir il
gi ve merak uyanmıştı. Ayrıca bu farklı 
kültürler arasında ortaya çıkan birtakım 
sürtüşme ve tartışmalarda müslüman
lar kendi inanç ve düşüncelerini tutarlı 
bir şekilde savunmak ve İslam'ın üstün
lüğünü göstermek için bu kültürleri çok 
iyi tanımak zorundaydılar. 

Bu gibi sebeplerden ötürü antik dün
yanın bilinen ilmi ve felsefi eser lerini 
Arapça'ya çevirmek ihtiyacı doğdu. Bey
tülhikme kuruluncaya kadar bu alanda
ki çalışmalar bazı şahısların , prens ve 
halifeterin özel merakı çerçevesinde bir 
asırdan fazla bir zaman içinde şahsi fa
aliyetler olarak devam etti. Bu alanda 
ilk teşebbüste bulunan Emevl prensle
rinden Halid b. Yezld b. Muaviye'dir (ö 

85 / 704). Halid tıp, astronomi (astroloji 
ile karışık) , kimya (simya ile karı ş ı k bir şekil 

de) gibi ilimiere merak salmış ve bu ko
nularda yazılmış Grekçe ve Koptça eser
leri İskenderiyeli birer rahip olan Stap
hon ve Maraianos'a tercüme ettirmişti 


