
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. 

_j 

1 

_j 

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 


