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çer. Bir yerin mamurluğu, bakımlı ve düzenli oluşundan başka gelen gideninin
ve ilgi göstereninin fazla oluşuyla da ilgilidir. Kur'an'da mabedierin imar edilmesi, maddi onarım ve bakımdan çok
manevi onarım demek olan zikir ve ibadet esasına bağlanmıştır (bk ei-Bakara
2/ 114; et-Tevbe 9/ 18-19) Bu sebeple
beytülma'mürun semada meleklere ait
bir mabed veya dünyada bütün müslümanların milbedini teşkil eden Kabe olabileceği hususunda görüşler ileri sürülmüştür.

Beytülma'mür ile ilgili olarak Hz. Peygamber'den çeşitli hadisler rivayet edilmiştir. Bu hadisiere göre Resülullah 'a
mi'rac esnasında beytülma'mür gösterilmiştir. Burası "yedinci semada melekler
için inşa edilmiş, bir gelen bir daha gelmernek üzere her gün 70.000 meleğin
ziyaret edip ibadette bulunduğu bir mabeddir" (Buhar!, "Bed'ü'l-J:ı.alk", 6, "Me n&lpbü'l-ensar", 42; Müslim, "İman", 259,
264; N esai, "Şalat", ı; Müsned, lll, 149,
153; lV, 207, 209, 210) Beytülma'mürun
dördüncü veya altıncı semada olduğuna
dair rivayetler de vardır.
Hz. Ali'nin de bir soru üzerine beytülma'müru, gökte bulunan ve Kabe'nin,
yerdeki kutsiyetine benzer bir kutsiyete sahip olan, her gün 70.000 meleğin
ziyaret edip namaz kı ldığ ı, bir diğer adı
da durah olan bir yer, bir mescid olarak
tanımladığı rivayet edilmektedir (Tabe-
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Rebi' b. Enes'ten nakledilen bir görüşe göre beytülma'mür, Hz. Adem 'den Hz.

Nüh zamanına kadar Kabe'nin yerinde
bulunuyordu. Hz. Nüh, halkından hac
maksadıyla onu ziyaret etmelerini istemiş, fakat onlar buna uymamışlardır.
Meydana gelen bir su baskını üzerine de
Kabe hizasında dünya semasına yükseltilmiş olup onu her gün 70.000 melek
ziyaret etmektedir ve bu durum sur* un
üfleneceği güne kadar devam edecektir
(bk. Maverdi, IV, 110).
Hasan -ı Basri'den gelen bir rivayete
göre Ise beytülma 'mür Kabe'dir. Kabe'nin
"mamur" diye nitelendirilmesinin sebebi, meskün olması ve çok sayıda müslüman tarafından ziyaret edilmiş bulunmasıdır. Onun bu yorumu el-beytü'l-ma'mürun yer aldığı ayetler dizisinin ifade ettiği genel anlama daha uygun düşmek
tedir. Çünkü Tür süresinin ilk altı ayetini oluşturan bu dizide önemleri sebebiyle üzerlerine yemin edilen şeyler (Tür
dağı, yazılmış kitap, gök, deniz) insanın
duyularıyla idrak ettiği belli şeylerdir .
Bunlar arasında yer alan beytülma 'mü-

run da o tür nesnelerden olmas ı daha
uygun görünmektedir.
Tasawufi eserlerde beytülma ·mürun
zahiri ve batıni olmak üzere iki delaletı
olduğu kabul edilmektedir. Zahiri delaleti, yedinci semada melekler tarafın
dan marnur hale getirilen ve durah denilen bina, batını delaleti ise Ha kk' ın tecelli ederek marnur eylediği mürnin kalbidir.
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Yahudilerin dini eğitim ve
öğretim yaptıkları yer.

sinagogda ibadetten sonra Bet (ha)- Midraş 'a çalışmaya giden, ilahi huzura girmeye layık kabul edilmiştir. Burası yahudi kutsal kitabının. yahudi hukukunun
ve Yahudilik'le ilgili problemierin araştı
rıldığı. tartışıldığı, herkese açık bir yerdi
ve bir öğrenim merkezi olması hasebiyle toplumda yahudi kültürünün yayıl
masına katkıda bulunuyordu.
Asr-ı saadette Medine yahudilerinde
de bu müessese mevcuttu. Beytülmidras'ın yahudileri yönlendirici etkisini dikkate alan Hz. Peygamber oraya giderek
yahudileri İslam'a davet etmiş, bazan da
ölçüsüz davranışları sebebiyle onları uyarmıştır. Zina eden iki yahudiye nasıl bir
ceza vermek gerektiği yahudiler tarafından kendisine sorulduğu zaman da
Beytülmidras'a gitmiş ve yahudileri Allah'ın kitabını kabule davet ederek zanfler hakkında recm cezası vermiştir.
Aslında Tevrat'ta da yer alan bu hükmü
inkar eden yahudilerle ilgili olarak AI-i
imran süresinin 23. ayeti nazil olmuş
tur. Bu ayet dolayısıyla hemen hemen
bütün müfessirler Beytülmidras'tan bahsederek hadiseyi naklederler. Hz. Ebü
Bekir ve diğer bazı sahabilerin de Beytülmidras'a gidip yahudi alimleriyle tartıştıkları bilinmektedir.
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İbranice bet (ha) - midraş "çalışma evi"

demektir. Midraş kelimesi Ahd -i Atik'te
"tefsir" anlamında kullanılmıştır (Il. Tarihler. ı 3/ 22; 24 / 27) Kutsal metinleri n
yorumlarını ihtiva eden eseriere de midraş denilmektedir. Set (ha)- Midraş ise
kutsal metinlerin incelenip açıklandığı
yeri ifade etmektedir. Ezra tarafından
kutsal metinterin yazılıp halka okunması ile birlikte o metinterin tefsir ve açık
laması faaliyeti de (m idraş) başlamış,
midraş halakah (ahkamla ilgili metinlerin
tefsiri) ve midraş haggadah (tarihi ve ahlaki metinlerin tefsiri) tarzında devam etmiştir. Bu işin yapıldığı yerlere verilen
ad olan bet (ha)-midraş ise (İslami literatürde Beytülmidras şeklinde Arapçalaş
tırılmıştır) ilk defa ikinci mabed dönemi
(m . ö. 5 ı 5 ve sonrası) yahudi literatüründe "eğitim ve öğretim yeri" anlamında
kullanılmıştır. Dini vecfbelerin yerine getirildiği mabed ve sinagogun dışında Bet
(ha)- Midraş müstakil ve mukaddes bir
müessese kabul edilmiş, hatta "Tevrat'ın
yüceltildiği bir yer" olarak görüldüğü için
sinagogtan üstün sayılmıştır. Bütün vakitlerini burada kutsal metinlerle meş
gul olarak geçiren alimierin dışındaki şa
hısların bu yerde uyuması yasaklanmış,
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Ebu Muhammed Kasım b. Muhammed b.
Kasım el-Ümevl el-Beyyan! el-Kurtubl
(ö. 276/890)
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Endülüs'ün tanınmış alimlerinden,
müctehid ve muhaddis.
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Kurtuba yakınlarındaki Beyyane'ye (Baena) nisbetle anılır. 220 (835) yılından
sonra doğdu. Kurtuba'da öğrenim gördü ve ilim tahsili için Doğu'ya seyahatte
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