
BEYTÜLHiKME 

hane kurmuştur. Kayrevan'daki Beytül
hikme'yi ilk kuranın lll. Ziyadetullah (903-
909) olduğu söylenir. Beytülhikme, Kay
revan'ın en büyük caddesi üzerinde Ulu
cami yakınında bir yerde idi. Kütüpha
nenin yanında telif ve tercüme heyetle
ri için ayrılan odalardan başka tıp , ec
zacılık, matematik, geometri. astrono
mi ve botanik alanlarında araştırma ve . 
öğretim yapılan bölümler vardı. Ayrıca 
Beytülhikme kadrosuna dahil ilim adam
la rının ikametlerine ayrılan yerler ve her 
türlü sosyal i htiyaçlarını karşılayacak te
sisler bulunuyordu. 

Kayrevan'da Bağdat'takine benzer yük
sek düzeyde ilmi araştırmalar yapacak 
böyle bir merkez ve kütüphanenin ku
rulması konusunda lll. Ziyadetullah ' ı teş

vik eden İbrahim b. Ahmed eş-Şeybani'
dir (ö. 298 / 910). Riyazi unvanıyla anılan 
bu değerli alim Bağdat'ta yetişmiş, Ca
hiz. İbn Kuteybe ve Müberred gibi dev
rinin en ünlü bilginleriyle beraber bulun
muş ve doğu İslam memleketlerindeki 
ilmi faaliyetleri Kayrevan'a taşımayı ba
şarmıştı. 

Ağiebiler Devleti FatımTier tarafından 
yıkıldıktan sonra (909) Beytülhikme'nin 
akıbeti hakkında bilgi mevcut değilse 
de buradan yetişen ilim adamlarının En
dülüs'e geçerek çalışma larını daha uy
gun bir ortam olan Kurtuba'da sürdür
dükleri t ahmin edilmektedir . 
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BEYTÜLİZZE 

('~'~) 

Kur'an-ı Kerim'in 
bir bütün halinde indirildiği ve 

dünya semasında 
bulunduğu rivayet edilen 

yerin adı . 

Beytülizzenin mahiyeti hakkında kay
naklarda yeterli bilgi bulunmamakta. 
ancak Kur'an'ın Hz. Peygamber'e pey
derpey nüzOiünden söz edilirken onun 
sema-i dünyada (yere en yakın gök) bir 
yer olduğu zikredilmektedir. Levh-i mah
fOzda bulunduğu ifade edilen Kur 'an-ı 

Kerim'in (el-BurOc 85/ 21 -22) ayetleri ra
mazan ayında mübarek bir gecede (Ka
dir gecesi) buradan indirilmiştir (el-Baka
ra 2/ 185; ed-Duhan44/ 2-3; el -Kadr 971 
ı) . Bazı rivayetlerden bu indirilişin bey
tülizzeye olduğu anlaşılmakta olup bu
na göre nüzOiün bir başka safhası da 
ayet ve sürelerin beytülizzeden Cebrail 
aracılığı ile veya vasıtasız olarak şartlara 
ve ihtiyaçlara göre Hz. Peygamber'e pey
derpey gönderilmesidir (el-isra 171 ı 06; 
el-Furkan 251 32) . 

İbn Abbas şöyle demiştir : "Kur 'an 'zi
kir makamı'ndan (levh-i mahfOz) alındı. 

dünya semasındaki beytülizzeye kondu. 
Cibril de onu Peygamber' e indirir ve ağır 
ağır okurdu" (bk İbn EbO Şeybe, VI, 144; 
Hakim, ll , 223). Hakim bu rivayeti zikret
tikten sonra isnadının sahih olduğunu 

kaydetmiş, Zerkeşi, Zehebi ve SüyOti gi
bi bazı alimler de beytülizzeden SÖZ eden 
bu ve benzeri bazı rivayetler için aynı 

değerlendirmeyi yapmışlardır. 

Beytülizze tasawuf terimi olarak Hak'
ta fani olma halinde cem'* makamına 
vasıl olan kalp demektir (Tehanevf. ı. 

lll) 
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BEYTÜLMAL 
( JWI~) 

Devlet hazinesi, 
devlete ait mal varlığının bütünü ve 

bununla ilgili idari-mali kurum. 

Kelime anlamı "mal evi" olan beytül
mal bir terim olarak devlete ait malla
rın muhafaza edildiği fiziki mekanı ifa
de ettiği gibi devlete ait taşınır taşınmaz 
malların bütününü ve bunların idaresiy
le ilgili hukuki kurumu da ifade etmek
tedir. Bu geniş anlamıyla beytülmal, dev
Iete ait her türlü mal varlığının ve gelir
Ier in toplandığı, harcamaların yapıldığı, 
haklara ve borçlara ehil bağımsız bir 
kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Doğuşu ve Tarihi Gelişimi. Beytülmalin 
teşkilatlı bir mali kurum olarak ortaya 
çıkışı birçok araştırmacı tarafından Hz. 
Ömer devrine nisbet edilmekteyse de 
onu gerek bir fiziki mekan gerekse ma
II bir kurum olarak İslam devletinin ilk 
kuruluş yıllarına, Hz. Peygamber'in Me
dine dönemine kadar götürmek müm
kündür. Gerçi Mekke döneminde de Hz. 
Peygamber'in kendisine getirilen bağış
la rı ya bizzat veya diğer müslümanlar 
vasıtas ıyla muhtaçlara dağıttığı bilinmek
tedir. Ne var ki bu dönemde ne bir İslam 
devleti ne de bu devlete bağlı bir mali 
kurum vardır. Yapılan şey, müslüman
lar arasındaki yardımlaşmanın Hz. Pey
gamber aracılığıyla belirli bir düzen için
de 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 dışında devlete ait 
ilk önemli gelir Bedir Savaşı ' nda elde edi
len ganimetlerle esirler in serbest bıra
kılması karşılığında alınan fidyelerdir. 
Bunların tamamı devlet için bir pay ay
rılmadan Bedir'e katılan gazilere dağı
tılmıştır. Tercih edilen görüşe göre ze
kat mükellefiyeti de aynı yıl başlamış, 

böylece ilk defa devlet tarafından dü
zenli vergi bu yıl toplanmıştır. Bedir Sa
vaşı 'ndan sonra ikinci ganimet Beni Kay
nuka'dan alınmıştır. Bu ganimetin beş
te bir i, kısa bir süre önce nazil olan En
fal sOresinin 41. ayetine uygun olarak 
devlete ayrılmış, geri kalanı gazilere da
ğıtılmıştır. Daha sonra Beni Kurayza ya
hudilerinin ganimet alınan malları da ay
nı şekilde paylaşılmıştır. Müslümanların 

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


