
çer. Bir yerin mamurluğu, bakımlı ve dü
zenli oluşundan başka gelen gideninin 
ve ilgi göstereninin fazla oluşuyla da il
gilidir. Kur'an'da mabedierin imar edil
mesi, maddi onarım ve bakımdan çok 
manevi onarım demek olan zikir ve iba
det esasına bağlanmıştır (bk ei-Bakara 
2/ 114; et-Tevbe 9/ 18-19) Bu sebeple 
beytülma'mürun semada meleklere ait 
bir mabed veya dünyada bütün müslü
manların milbedini teşkil eden Kabe ola
bileceği hususunda görüşler ileri sürül
müştür. 

Beytülma'mür ile ilgili olarak Hz. Pey
gamber'den çeşitli hadisler rivayet edil
miştir. Bu hadisiere göre Resülullah 'a 
mi'rac esnasında beytülma'mür gösteril
miştir. Burası "yedinci semada melekler 
için inşa edilmiş, bir gelen bir daha gel
mernek üzere her gün 70.000 meleğin 
ziyaret edip ibadette bulunduğu bir ma
beddir" (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 beytül
ma'müru, gökte bulunan ve Kabe'nin, 
yerdeki kutsiyetine benzer bir kutsiye
te 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
rL xxvıı, ıoı 

Rebi' b. Enes'ten nakledilen bir görü
şe göre beytülma'mür, Hz. Adem'den Hz. 
Nüh zamanına kadar Kabe'nin yerinde 
bulunuyordu. Hz. Nüh, halkından hac 
maksadıyla onu ziyaret etmelerini iste
miş, fakat onlar buna uymamışlardır. 

Meydana gelen bir su baskını üzerine de 
Kabe hizasında dünya semasına yüksel
tilmiş 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 sebe
bi, meskün olması ve çok sayıda müslü
man tarafından ziyaret edilmiş bulunma
sıdır. Onun bu yorumu el-beytü'l-ma'mü
run yer aldığı ayetler dizisinin ifade et
tiği genel anlama daha uygun düşmek
tedir. Çünkü Tür süresinin ilk altı ayeti
ni oluşturan bu dizide önemleri sebe
biyle 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 olması daha 
uygun görünmektedir. 

Tasawufi eserlerde beytülma · mürun 
zahiri ve batıni olmak üzere iki delaletı 
olduğu kabul edilmektedir. Zahiri de
laleti, yedinci semada melekler tarafın
dan marnur hale getirilen ve durah de
nilen bina, batını delaleti ise Ha kk' ın te
celli ederek marnur eylediği mürnin kal
bidir. 
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Muhammed Hıdır) , Küveyt 1402/1982, IV, 110; 
Sehl et-Tüsteri. Te{sfrü 'l·Kur' ani'/- 'azfm, Ka
hire 1908, s. 94-95; Tabe~i. Cami'u·i-beyan, 
XXVII, 10-11; Fahreddin er-Razi. Me{atif:ıu ' l· 

gayb, XXVIII, 239; İbnü 'I -Arabi, el·Fütüf:ıat, Il , 
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Iii ABDURRAHMAN KüçüK 

BEYTÜLMİDRAS 
( ._,..G..ı.JI~) 

Yahudilerin dini eğitim ve 
öğretim yaptıkları yer. 

_j 

İbranice bet (ha) - midraş "çalışma evi" 
demektir. Midraş kelimesi Ahd -i Atik'te 
"tefsir" anlamında kullanılmıştır (Il. Ta
rihler. ı 3/ 22; 24 / 27) Kutsal metinleri n 
yorumlarını ihtiva eden eseriere de mid
raş denilmektedir. Set (ha)- Midraş ise 
kutsal metinlerin incelenip açıklandığı 

yeri ifade etmektedir. Ezra tarafından 
kutsal metinterin yazılıp halka okunma
sı ile birlikte o metinterin tefsir ve açık
laması faaliyeti de (midraş) başlamış, 

midraş halakah (ahkamla ilgili metinlerin 
tefsiri) ve midraş haggadah (tarihi ve ah
laki metinlerin tefsiri) tarzında devam et
miştir. Bu işin yapıldığı yerlere verilen 
ad olan bet (ha)-midraş ise (İslami lite
ratürde Beytülmidras şeklinde Arapçalaş
tırılmıştır) ilk defa ikinci mabed dönemi 
(m. ö. 5 ı 5 ve sonrası) yahudi literatürün
de "eğitim ve öğretim yeri" anlamında 
kullanılmıştır. Dini vecfbelerin yerine ge
tirildiği 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 va
kitlerini burada kutsal metinlerle meş
gul olarak geçiren alimierin dışındaki şa
hısların bu yerde uyuması yasaklanmış, 
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sinagogda ibadetten sonra Bet (ha)- Mid
raş'a çalışmaya giden, ilahi huzura gir
meye layık kabul edilmiştir. Burası ya
hudi kutsal kitabının. yahudi hukukunun 
ve Yahudilik'le ilgili problemierin araştı
rıldığı. tartışıldığı, herkese açık bir yerdi 
ve bir öğrenim merkezi olması hasebiy
le toplumda yahudi kültürünün yayıl

masına katkıda bulunuyordu. 

Asr-ı saadette Medine yahudilerinde 
de bu müessese mevcuttu. Beytülmid
ras'ın yahudileri yönlendirici etkisini dik
kate alan Hz. Peygamber oraya giderek 
yahudileri İslam'a davet etmiş, bazan da 
ölçüsüz davranışları sebebiyle onları uyar
mıştır. Zina eden iki yahudiye nasıl bir 
ceza vermek gerektiği yahudiler tara
fından kendisine sorulduğu zaman da 
Beytülmidras'a gitmiş ve yahudileri Al
lah'ın kitabını kabule davet ederek za
nfler 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 bah
sederek hadiseyi naklederler. Hz. Ebü 
Bekir ve diğer bazı sahabilerin de Bey
tülmidras'a gidip yahudi alimleriyle tar
tıştıkları bilinmektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Kamus Tercümesi, "drs" md.; Müsned, Il, 
451; Buhari. "Cizye", 6, "İkrah", 2, "i'tisam", 
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271; Ayni. 'Umdetü 'l-ka~f, Kahire 1348, XV, 
89-90; Hamidullah, İslam Peygamberi, I, 202, 
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Iii AHMET ÖNKAL 

ı 
BEYTÜLMUKADDES 
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(bk. KUD ÜS). 
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BEYYANİ 
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( .;ı;ıı ) 
Ebu Muhammed Kasım b. Muhammed b. 

L 

Kasım el-Ümevl el-Beyyan! el-Kurtubl 
(ö. 276/890) 

Endülüs'ün tanınmış alimlerinden, 
müctehid ve muhaddis. 

_j 

Kurtuba yakınlarındaki Beyyane'ye (Ba
ena) nisbetle anılır. 220 (835) yılından 
sonra doğdu. Kurtuba'da öğrenim gör
dü ve ilim tahsili için Doğu'ya seyahatte 
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bulundu. İbn Abdülhakem, Müzenl, Re
bl', Sahnün b. Said, Haris b. Miskin, Yu
nus b. Abdü' l -A'la es-Sadefi, İbrahim b. 
Münzir el-Hizaml gibi imam Malik ve 
Şafii'nin tanınmış talebelerinden fıkıh ve 
hadis okudu. Kurtuba'da, aralarında Ah
med b. Halid (ibnü 'I-Cebbab), İbn Lüba
be, Muhammed b. Abdülmelik b. Eymen 
ve kendi oğlu Muhammed b. Kasım el
Beyyanl gibi tanınmış alimierin de bu
lunduğu birçok talebe yetiştirdi. Yöneti
mi boyunca Emir Muhammed b. Abdur
rahman b. Hakem'in (852-886) resmi bel
gelerini düzenleme görevini yürüttüğün
den "Sahibü' l -vesaik" diye de anılmış 

olan Beyyani 276 (890) yılının sonların
da vefat etmiştir. Bu tarihin 277 veya 
278 olduğu da rivayet edilmektedir. 

Derin bir fıkıh ve hadis bilgisine sa
hip olan Beyyani devrin önde gelen fı

kıh ve hadis otoriteleri arasında yer al
dı. Hiçbir imamı taklit etmemekle bir
likte daha çok Şafii mezhebine meyle
der. kendisinden fetva isteyenlere ise 
Endülüs'te yaygın bulunan Maliki mez
hebine göre fetva verirdi. Genel biyog
rafi eserleri yanında yalnız Maliki veya 
Şafii alimierin biyografilerini ihtiva eden 
tabakat kitaplarına alınmış bulunması 

da bundan dolayı olmalıdır. 

Beyyani'nin kaynaklarda zikredilen en 
önemli eseri el-liarı fi'r-red cale'l-mu
~allidin olup bu eserini İbn Müzeyn, Mu
hammed b. Ahmed ei-Utbl ve Abdullah 
b. Halid 'e reddiye olarak kaleme almış
tır. Ayrıca bir tefsiri ve haber -i vahide 
dair bir eseri olduğundan da söz edilir. 

BİBLİYOGRAFYA: 
İ bnü'I-Faradi, Tarfl]u 'ulema'i'l·Endelüs, Ka· 

hire 1966, 1, 355 ·357; Humeydf, Ce;;;uetü'l·muk· 
tebis, Kahire 1386/1966, s. 329; Kadi İyaz. Ter· 
tfbü'l·medarik, lll, 442; Zehebi. A'lamü'n·nü· 
bela', XIII, 327-330; a.mlf., Te;;;kiretü'l-huf{az, 
ll, 648; Sübki, Taba~at, lll, 344-345 ; İbn Fer
hün, ed·Dfbacü'l·mü;;;heb, ll, 143-144; Süyü
ti, Hüsnü'l-muhadara, 1, 310; Makkari, Nef
hu't~tib, ll, 50·51.; ıiı , 171, 177; Zirikli, el·A'lam, 
VI, is-16 ; Kehhale, Mu'cemü'l ·mü'elli{fn, VIII, 
122. Iii liAMDİ DöNDÜREN 

BEYYASİ 
( '-""'!,::ll ) 

Ebü'l-Hacciic Cemalüddi'n Yusuf b. 
Muhammed b. İbrahim el-Ensari' el-Beyyasi' 

(ö. 653/1255) 

L 
Endülüslü edip ve tarihçi. 

14 Reblülewel S73'te (10 Eylül 1177) 
Ceyyan (Jaen) bölgesinde önemli bir şe
hir olan Beyyase'de (Baeza) doğdu . Tah
sil için Endülüs'ün büyük bir kısmını do-
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laştı . Daha sonra Tunus'a yerleşerek Haf
sl sultanlarının hizmetine girdi ve onlar
dan büyük ilgi gördü. Tunus'a geliş ta
rihi kesin olarak bilinmeyen Beyyasl, 4 
Zilkade 653'te (5 Aralık 1255) orada öldü. 

Tarihçi İbn Said ei-Mağribi, işbTiiye ve 
Tunus'ta derslerine katıldığı Beyyasi'nin 
büyük bir tarihçi ve edebiyatçı olduğu

nu söyler. Beyyası Arap dili ve edebiya
tını iyi biliyordu. Hamaset şiirlerini, Mü
tenebbi, Ebü Temmam ve Maarrl'nin di
vanlarını, Cahiliye ve islam dönemine ait 
diğer pek çok Arap şiirini ezberlemişti. 

Bağdatlı İsmail Paşa, "ibnü'ş-Şeyh" baş
lığ ı altında, Beyyası ile Yusuf b. Muham
med el-Belevi'yi (ö 604 / ı207-ı208) ay
nı şahıs zannederek ikisinin eserlerini de 
Belevi'ye nisbet etmiştir. 

Eserleri. 1. el- İ c ldm bi'l- İ/.unlbi'l-vd
kı ca ii şadri'l- İslam. Beyyası bu eserini 
Hafsl Emrri Ebü Zekeriyya Abdülvahid 
için telif etmiştir. Eser Hz. Ömer'in ölü
münden Velid b. Tarif eş-Şarl'nin Haru
nürreşld'e isyanına kadar meydana ge
len olayları kronolojik olarak an latır. Bu 
şekliyle kitap geniş bir Em evi ve kısmen 
de Abbasl tarihidir. İbn Hallikan eseri 
görüp ineelediğini ve bu sahada yazılmış 
mükemmel bir kaynak olduğunu söyler. 
el -İ c ldm iki cilt olup eksik bir yazması 
Kahire'dedir (Darü'l-Kütübi'I-Mısriyye, nr. 
8739) 2. Te?kirü'l- cd~ıl ve tenbihü'l 
gö.fil. ismi yanlış olarak Te?kiretü '1- gö.
fil ve tenbihü'l-cdhil şeklinde de kay
dedilmiş olan (bk. Mahfuz, ı. ı 72) ve gü
nümüze ulaşmayan bu eser Endülüs'te 
Murabıtlar ve Muvahhidler'in hıristiyan 
kırallıklara karşı yaptıkları savaşları an
latır. İbn Hallikan, Ebu Yusuf Ya'küb el 
Muvahhidl ve Yusuf b. Taşfin' in biyog
rafilerini verirken Beyyasi'nin bu eserin
den nakiller yapmıştır. Ayrıca İbn izarl 
de el-Beydnü'l-mugrib'i yazarken onu 
kaynak olarak kullanmıştır. 3. TdrilJ.. İbn 
Hayyan'ın el-Metin adlı altmış ciltlik ta
rihine yazdığı bir zeyil olup müellifin za
manına kadar gelen olayları ihtiva eder. 
Bu eser de günümüze intikal etmemiş

tir. 4. Kitdbü '1- Hamdse. Beyyasi, Arap 
dili ve edebiyatma olan merakı sebebiy
le, Arap şiirinin çeşitli devirlerine ve En
düıüslü yeni şairlerin şiirlerine ait çeşit
li örnekleri derlediği bu eserini Ebu Tem
mam'ın el-Hamdse'sinin usulünde ter
tip etmiştir. Eser el -Hamdsetü'l-Mag
ribiyye olarak da bilinir . Müellifin ayrı
ca ihtisar ettiği bu eser, başta İbn Hal
likan olmak üzere pek çok müellife kay
nak olmuştur. Eserin bazı nüshaları Got
ha (m. ı 3), Süleymaniye Kütüphanesi (Fa-

tih, nr. 4079) ve Beyrut St. Joseph Üni
versitesi Orientale Facuıte dokümanları 
arasında (V, 505) bulunmaktadır. 

Beyyası bu eserlerinden başka, yine 
Emir Ebu Zekeriyya ei -Hafsl için Gazza
ll'nin el-Müstaşfd'sının hadislerini tah
d e* ederek bir araya getirmiş, bunların 
sahih ve zayıf olanlarına işaret etmiştir. 
Ayrıca Ebu İshak ez ·- zeccac'ın el-Emdli' 
sinin şerhi üzerine bir risale yazmış, İbn 
Harlk'in belagata dair risalesini de şer
hetmiştir. Bu şerhin 692'de (1293) istin
sah edilen bir nüshası Fas'ta Zaviye-i 
Hamziyye külliyatı içinde bulunmakta
dır (MahfQz, 1, I 73). 

BİBLİYOGRAFYA: 

İbn Said ei-Mağribi, el-Mugrib, ll, 73; İbn Hal
likan, Vefeyat, ı, 232; V, 39; VII, 7, 116, 117, 
132, 238-244; Zehebi, A'lamü'n-nübela', XXIII , 
339; SüyOti, Bugyetü'l-uu 'at, ll, 359; Makkari. 
Ne{hu't-tib, lll , 181 , 316 ·318, 390; VII, 34; İb
nü'l-imad, Şe;;;erat, V, 262·263; Himyeri, er·Rau
iü 'l·mi'!ar, s . 122; Keşfü 'z-z:unün, 1, 126·127; 
Hediyyetü'l- 'ari{fn, ll , 554; Brockelmann. GAL, 
1, 424; Suppl., ı, 588-589; ZirikiL e l-A' lam, IX, 
329-330; Kehhale, Mu'cemü'l-mü'elli{fn, XIII, 
327; a.mlf., Mu 'ce mü muşannifi'/·kütübi 'l- 'Ara
biyye, Beyrut 1406/ 1986, s. 691 ; el·Ka.müsü'l
İslamf, 1, 398; Mahfüz, Teracimü 'l-mü'elli{fn, 
1, 171-173; Mihail Awact, Mahtatatü'l·mecma
'i'l·'ilmiyyi'l-'!ra~f, Bağdad -İ403/1983 , lll, 
215·216; A. Huici Miranda, "Bayyasa", E/2 

(İng . ), I, 1150. G.:r 
M MEHMET A YKAÇ 
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BEYYiNE 
(41) 

Gerçeği açık bir şekilde 
ispatlayan kesin delil anlamında 

kullanılan bir terim. 

Beyyine "ayrılmak, uzaklaşmak ve ayır
mak, uzaklaştırmak" manasındaki beyn 
veya "açık seçik olmak, açık seçik hale 
getirmek" anlamındaki beyan kökünden 
sıfat olup "apaçık delil, hüccet, kesin bel
ge" demektir. Kelimenin kökünde bulu
nan "ayrılmak" ve "açık seçik olmak" 
manaları birbirini tamamlayıcı bir nite
lik taşır. Şöyle ki: Tamamen meçhul ve
ya az çok kapalı olan bir bilgi konusu 
önce benzerleri arasından tefrik edilir, 
sonra da rahatlıkla bilinebilecek açık ve 
seçik hale gelir veya getirilir. Bu niteliği 
taşıyan bir husus tamamen veya kısmen 
bilinmeyen başka hususlara dsı kılavuz'
luk yaparak onların bilinmesini sağlar ve 
bu sebeple ona "doğruyu yanlıştan, hak
kı batıldan ayıran belge" anlamında bey
yine denir. 

Beyyine Kur'an-ı Kerim'de biri müzek
ker (beyyin) olmak üzere yirmi defa geç-


