BEYTÜLHiKME
hane kurmuştu r. Kayrevan'daki BeytülBEYTÜLİZZE
hikme'yi ilk kuranın lll. Ziyadetullah (903('~ '~)
909) olduğu söylenir. Beytülhikme, Kayrevan'ın en büyük caddesi üzerinde UluKur'an-ı Kerim'in
cami yakınında bir yerde idi. Kütüphabir bütün halinde indirildiği ve
dünya semas ında
nenin yanında telif ve tercüme heyetlebulun duğu rivayet edilen
ri için ayrılan odalardan başka tıp , ecyerin adı .
zacılık, matematik, geometri. astronoL
mi ve botanik alanlarında araştırma ve .
öğretim yapılan bölümler va rdı. Ayrıca
Beytülizzenin mahiyeti hakkında kayBeytülhikme kadrosuna dahil ilim adamnaklarda yeterli bilgi bulunmamakta.
la rı nın ikametlerine ayrılan yerler ve her
ancak Kur'an'ın Hz. Peygamber'e peytürlü sosyal i htiyaçların ı ka rşılayacak tederpey nüzOiünden söz edilirken onun
sisler bulunuyordu.
sema-i dünyada (yere en yakın gök) bir
Kayrevan'da Bağdat'takine benzer yükyer olduğu zikredilmektedir. Levh-i mahsek düzeyde ilmi araştı rmalar yapacak
fOzda bulunduğu ifade edilen Ku r 'an-ı
böyle bir merkez ve kütüphanenin kuKerim'in (el-BurOc 85 / 21 -22) ayetleri rarulması konusunda lll. Ziyadetullah ' ı teş
mazan ayında mübarek bir gecede (Kavik eden İbrahim b. Ahmed eş-Şeybani'
dir gecesi) buradan indirilmiştir (el-Bakadir (ö. 298 / 910). Riyazi unvanıyla anılan
ra 2/ 185; ed-Duhan44/ 2-3; el -Kadr 971
bu değerli alim Bağdat'ta yeti şmiş , Caı) . Bazı rivayetlerden bu indirilişin beyhiz. İbn Kuteybe ve Müberred gibi devtülizzeye olduğu anlaşılmakta olup burinin en ünlü bilginleriyle beraber bulunna göre nüzOiün bir başka safhası da
muş ve doğ u İslam memleketlerindeki
ayet
ve sürelerin beytülizzeden Cebrail
ilmi faaliyetleri Kayrevan'a taşımayı baaracılığı ile veya vasıtasız olarak şartla ra
şa rmıştı.
ve ihtiyaçlara göre Hz. Peygamber'e peyAğiebil er Devleti FatımTier tarafın dan
derpey gönderilmesidir (el-isra 171 ı 06;
yıkıldıktan sonra (909) Beytülhikme'nin
el-Furkan 25 1 32) .
akıbeti hakkında bilgi mevcut değilse
İbn Abbas şöyle demiştir : "Kur 'an 'zide buradan yetişen ilim adamların ın Enkir makamı'ndan (levh-i mahfOz) alınd ı.
dülüs'e geçerek çalışma l a rını daha uydünya semasındaki beytülizzeye kondu.
gun bir ortam olan Kurtuba'da sürdürdükleri t ahmin edilmektedir .
Cibril de onu Peygamber' e indirir ve ağır
ağ ır okurdu " (bk İbn EbO Şeybe, VI, 144;
BİBLİYOGRAFYA:
Mes'üdi. Mürücü 'z·zeheb, 1, 140; ll, 514, 515 ;
Hakim, ll , 223). Hakim bu rivayeti zikretİbn Cülcül, Taba~iı.til'l-etıbbti' ue 'l-hukema'
tikten sonra isnadının sahih o l duğunu
(n şr. Fuad Seyyid), Beyrut 1405 1 1985, s. 65 ,
kaydetmiş , Zerkeşi, Zehebi ve SüyOti gi69, 73 ; İbnü ' n-Nedfm, el·Fihrist, Kahire 1348, s.
bi bazı alimler de beytülizzeden SÖZ eden
112, 171, 174,251,337, 340·342, 378,379, 380,
382, 396; Said ei-Endelüsf, Tabakatü 'l·ümem,
bu ve benzeri baz ı rivayetler için ayn ı
Kahire , ts. (Matbaatü Muhammed Muhammed
Ma tar), s. 58, 75· 78, 86, 88 ; Yakut, Mu 'cemü 'l·
üdebti', XII, 191 ; İbnü'I-Kıftf, İl]btirü'l · 'ulema',
s. 23, 69, 109, 148, 149, 177, 208, 228, 230;
İbn Ebü Usaybia, 'Uyünü 'l-enbti', 1, 203, 205,
257; İbn Hallikan, Ve{eyat, V, 162-163; İbn Nübate ei-Hatib, Şerhu'l · 'Uyan, Kahire 1278 /
1871, s. 132, 151; Keş{ü 'z-zunün, ll, 679, 681,
871 , 872; Ahmed Ferid Rif~f. 'Aşrü'l·Me'man,
Kahire 1346/1928, 1, 375, 377; Ahmed Emin,
Du ha '1· İslam, Beyrut 1351 · 55 /1933-36; ll, 64,
65; Said Dfvecf, el-Emir ljalid b. Yezfd, Dımaşk
1952, s. 30-36; a.mlf., Beytü'l-l:ıikme, Musul
1392 / 1972, s. 10·41; Hitti, Tarfl]u'l· 'Arabi'l·
mutauuel, Beyrut 1954, ll, 501; Mez. el-f:ladaretü ' l-İslamiyye, 1, 312; Abdülhalim Muntasır,
Tarfl]u 'l · 'ilm ue deurü'l- 'ulema' i'l· 'Arab {f
te~addümih, Kahire 1971; Enver er- Rifai, elİslam tr hadaretih ue nuzumih, Dımaşk 1973;
Tırazi, Jjazj'inü 'l-kütübi'('Arabiyye {i'l·l]a·
fi~ayn, Kahire, ts . (Darü'I-Kütübi'I-Lübnaniyye),
1, 101; Remziye Muhammed ei-Atrakcf, "Beytü'l-hikıne el - Bağdadi ve eşeruhu fi ' l-l~are 
keti'l- 'ilmiyye", el-Mü' erril]u ' l- 'A rabf, XIV,
Bağdad 1980, s. 317 ·355. r:iJ
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M AHM UT K AYA

değerl en d irmeyi yapmışlardır.

Beytülizze tasawuf terimi olarak Hak'ta fani olma halinde cem'* makamına
vasıl olan kalp demektir (Tehanevf. ı.
lll)
BİBLİYOGRAFYA :
İbn Ebü Şeybe, el-Muşanne{( n şr. Kemal Vüsuf el-Hat), Beyrut 1409 / 1989, VI, 144 ; Hakim,
el-Müstedrek, ll, 222-223; Kuşeyri, er·Risale
(Uludağ), s. 158·159 ; Ebü Same ei-Makdisf.
el - Mürş idü 'l·uecfz, s. 9·31; Zehebi. et- Tell]fş
(Hakim, el-Müstedrek içinde), ll, 223; Zerkeşi,
el-Burhan, 1, 228·232; Süyüti, el-it~an (Ebü'IFazl), ı , ı 16-12ı; Zürkanf. Menahilü'l- 'ir{an,
Kahire ı 372 1 1953, 1, 37 ·40; Tehanevi, Keşşaf.
I, 111, 234.
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Devlet hazinesi,
devlete ait mal varlığının bütünü ve
bununla ilgili idari-mali kurum.

Kelime anlamı "mal evi" olan beytülmal bir terim olarak devlete ait malların muhafaza edildiği fiziki mekanı ifade ettiği gibi devlete ait taşınır taşınmaz
malların bütününü ve bunların idaresiyle ilgili hukuki kurumu da ifade etmektedir. Bu geniş anlamıyla beytülmal, devIete ait her türlü mal varlığının ve gelirIerin toplandığı, harcamala rın yapıldığı,
haklara ve borçlara ehil bağımsız bir
kurum olarak karşımıza çıkmaktadır.
Doğuşu

ve Tarihi Gelişimi. Beytülmalin
bir mali kurum olarak ortaya
çıkışı birçok araştı rmacı tarafından Hz.
Ömer devrine nisbet edilmekteyse de
onu gerek bir fiziki mekan gerekse maII bir kurum olarak İslam devletinin ilk
kuruluş yıllarına, Hz. Peygamber'in Medine dönemine kadar götürmek mümkündür. Gerçi Mekke döneminde de Hz.
Peygamber'in kendisine getirilen bağış
la rı ya bizzat veya diğer müslümanlar
vasıtas ıyla muhtaçlara dağıttığı bilinmektedir. Ne var ki bu dönemde ne bir İslam
devleti ne de bu devlete bağlı bir mali
kurum vardır. Yapılan şey, müslümanlar arasındaki yardımlaşmanın Hz. Peygamber aracılığıyla belirli bir düzen içinde yürütülmesinden ibarettir. Medine
döneminde ise kurulan bir İ slam devleti
ve bu devlete bağlı olarak yavaş yavaş
oluşan bir mali yapı söz konusudur. Bu
dönemde bağışların d ı şında devlete ait
ilk önemli gelir Bedir Savaşı ' nda elde edilen ganimetlerle esirlerin serbest bıra
kılmas ı karşılığında alınan fidyelerdir.
Bunların tamamı devlet için bir pay ayrılmadan Bedir'e katılan gazilere dağı
tılmıştır. Tercih edilen görüşe göre zekat mükellefiyeti de aynı yıl baş l amış ,
böylece ilk defa devlet tarafından düzenli vergi bu yıl toplanmıştır. Bedir Savaşı ' ndan sonra ikinci ganimet Beni Kaynuka'dan alınm ı ştır. Bu ganimetin beş
te biri, kısa bir süre önce nazil olan Enfal sOresinin 41. ayetine uygun olarak
devlete ayrılmış, geri kalanı gazilere dağıtılmıştır. Daha sonra Beni Kurayza yahudilerinin ganimet alınan malları da ayteşkilatlı

BEYTÜLMAKDİS

nı şekilde paylaşılmıştır. Müslümanların

(bk. KUD ÜS).

elde ettikleri ilk topraklar ise Uhud'dan
altı ay sonra alınan Benf Nadir arazisi-
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