
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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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-



dir. Barış yoluyla alınan bu arazi Haşr 
süresinin 6. ayetine göre beytülmale in
tikal etmiştir. Bu dönemde henüz bey
tüimal kelimesi kullanılmamakla birlik
te gerek zekat gelirleri gerekse elde edi
len ganimetlerle bu kurumun ilk temel
lerinin Hz. Peygamber tarafından atılma

ya başlandığını söylemek mümkündür. 
Hicrf dokuzuncu yılda bu geliriere cizye 
de eklenmiştir. Normal devlet gelir leri
nin ihtiyacı karşılamadığı durumlarda 
Hz. Peygamber'in beytülmale bağış top
ladığı da bilinmektedir. 

Hz. Peygamber toplanan bu gelirlerin 
bir kısmını zekatta olduğu gibi Kur 'an-ı 

Kerim'de belirtilen sarf yerlerine har
camakta, bir kısmını da gerekli yerlere 
kendi takdirine göre sarfetmekteydi. Bu 
harcama kalemlerinin başında savaş gi
derleriyle yoksullara yapılan yardımlar 

gelmektedir. Öte yandan İ slam devleti
nin çeşitli bölgelerine tayin edilen me
murlara, ortaya çıkmaya başlayan bey
tülmaiden maaş bağlandığı görülmekte
dir. Nitekim Mekke'nin fethinde buraya 
amil (vali ) olarak tayin edilen Attab b. 
Esfd 'e Hz. Peygamber günde bir (veya 
ikil dirhem maaş bağlamıştı. 

Medine döneminde oluşmaya başla
yan bu devlet gelirleri üzerinde Hz. Pey
gamber bir mal sahibi olarak değil bir 
kamu görevlisi, bir devlet başkanı ola
rak tasarruf etmiştir. Onun, zekat hur
malarından birini ağzına atan tarunu Ha
san'a, "Bırak. o ne Allah Resulü'ne ne 
de ailesinden birine helaldir" (Mü.sned, 1, 
200) demesi, zekat gelirlerinin Peygam
ber ailesine helal olmamasının sonucu 
olduğu kadar beytülmale ait bir malın 
Hz. Peygamber' in şahsf serveti gibi gö
rünmediğinin de işaretidir. Bu bakım
dan devlet başkanının mal varlığından 
ayrı olarak devlet e ait müst akil bir mal 
varlığı kavramının ilk dönemlerden iti
baren mevcut olduğu görülmektedir. 

Devlet mallarının muhafaza edildiği 

fiziki bir mekan olarak da beytülmalin 
ilk temellerinin Hz. Peygamber zamanın

da atıldığı görülmektedir. Beytülmale ait 
nakit paranın Hz. Peygamber'in evinde 
muhafaza edildiği ve bu paraları onun 
çeşitli örneklerde görüldüğü üzere çok 
kısa bir sürede elinden çıkardığı bilin
mektedir (mesela bk. Buhari, "Zekat", 20). 

Zirai ürün türünden olan devlet gelirle
rinin mescidin üst katındaki bir odada 
muhafaza edildiği ve gerekli yerlere bun
dan sorumlu olan Hz. Ömer tarafından 
sarfedildiği çeşitli r ivayetlerden açıkça 

anlaşılmaktadır (mesela bk. Müsned, V, 
445; Buhari, "Zekat", 60 ; Müslim, "Zekat", 
161 ). Hz. Hasan kendisinin zekat hurma
sını yemesiyle ilgili olayda. "Resülullah 
beni 'sadaka odası'na götürdü" demek
tedir. Bu oda Hz. Ömer'in sorumlu bu
lunduğu mescidin üst katındaki oda ol
malıdır. Abdülhay ei-Kettanl, Nu'man b. 
Mukarrin ei-Müzenl'den yaptığı bir riva
yette Müzeyne kabilesinden 400 kişilik 
bir heyete bu odadan azık dağıtıldığı
nı ve hepsinin ihtiyaçlarının giderildiğini 
kaydeder. Kaynaklarda Bilal-i Habeşl'

nin sorumlu olduğu ve "meşrebe, gurfe, 
hizane" adlarıyla anılan bir odanın daha 
varlığından bahsedilmektedir ki bunun 
Hz. Ömer'in sorumlu bulunduğu odadan 
ayrı bir oda mı olduğu , yoksa farklı dö
nemlerde aynı görevi aynı odada ikisi
nin üstlenmesinin mi söz konusu edildi
ği açık bir şekilde bilinmemektedir. EbO 
Davüd ve BeyhakT, Hz. Peygamber'in ba
zı ödemelerinin onun adına Bilal-i Habe
şl tarafından yapıldığını nakletmektedir
ler (EbO Davüd, " İmare", 35; Beyhaki, VI, 
80) . Bundan, Bilal-i Habeşi'nin Hz Ömer'e 
benzer bir beytülmal görevlisi olduğu 
sonucunu çıkarmak mümkündür. Aynı 
şekilde zekat olarak toplanan hayvanlar 
da Medine yakınlarında Nakl' mevkiin
de muhafaza edilmekte ve bunlar bizzat 
Hz. Peygamber tarafından sayılıp dam
galattırılmaktaydı (Buhari. "Zekat", 68-
69) . 

Asr-ı saadet döneminde Hz. ömer ve 
Bilal -i Habeşl'den başka beytülmal gö
revliler inin bulunduğu da bilinmektedir. 
EbO Ubeyde b. Cerrah ve Muaz b. Cebel 
bunlardandır. Bu dönemde zekat gelir
lerini toplamak, muhtaçlara dağıtmak, 

zirai ürünlerin miktarlarını tahmin ve 
zekatını belir lemek üzere çok sayıda ki
şi görevlendirilmiştir. Zekat arnili olan 
bu kimseler de bir anlamda beytülmal 
görevlisi sayılmalıdır. Çeşitli kaynaklar
da Hz. Peygamber'in zekat gelirlerini ve 
bunların verildiği kimseleri yazan katip
lerinin isimleri kaydedilmektedir ki Kal
kaşandl'nin de ŞubJ:ıu'l-acşd 'da (I , 91) 

belirttiği gibi bu rivayetler in doğru ol
ması halinde beytülmal divanının basit 
şekliyle de olsa daha Hz. Peygamber dö
neminde kurulduğu söylenebilir (Ketta
ni.II , 157- 158) 

Beytülmalin bu yapısı ve işleyişi Hz. 
Ebü Bekir'in kısa süren halifeliği zama
nında büyük bir değişikliğe uğramadan 
devam etmiştir. Bu dönemde toplanan 
zekat ve diğer devlet gelir leri Hz. Pey-
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gamber devrinde olduğu gibi fazla va
kit geçir ilmeden muhtaçlar için sarfe
dilmiştir. Halife Ebü Bekir 'in Medine ya
kınında Sunh'ta beytülmal için bir yer al
dığı , kendisinin bir müddet burada otur
duğu , daha sonra Medine'ye taşınınca 
beytülmali de beraberinde Medine'deki 
evine taşıdığı bilinmektedir. Bu dönem
de Ebü Ubeyde, ömer b. Hattab ve Mu
aykıb b. EbO Fatıma'nın adları beytül
mal görevlisi olarak geçmektedir. Hali
fe olduktan sonra da geçimini sağlamak 
için ticaret yapmaya devam etmek iste
yen Hz. EbO Bekir'e Hz. Ömer'in, "Gel 
Ebü Ubeyde'ye gidelim de sana günlük 
şu kadar dirhem maaş versin " deme
sinden Ebü Ubeyde'nin bu görevi pey
gamber devrinden itibaren kesintisiz sür
dürdüğü anlaşılmaktadır. Ebü Bekir'in 
toplanan gelirleri bekletıneden dağıt

masının yanı sıra beytülmal gelirlerinin 
sonraki dönemlere nisbetle fazla olma
ması da gelişmiş bir beytülmal kurumu
na ihtiyaç göstermemiştiL Nitekim ilk 
halifenin ölümünde bir heyet huzurun
da beytülmali açan Hz. ömer burada sa
dece 1 dinar bulabilmiştir. 

İslam topraklarının genişlemesi ve dev
let gelirlerinin öncekilerle kıyas edileme
yecek derecede artması, Hz. Ömer döne
minde beytülmalin kurum laşmasını ve 
İslam devletinin mali yapısını oluştura
cak şekilde teşkilatianmasını gerektir
miştir. Kettanl, Ebü Hüreyre 'nin Bah
reyn'den 500.000 dirhem değerinde mal 
getirmesi üzerine beytülmale giren ve 
çıkan mallarla bu mallar üzerinde hak 
sahibi olanların düzenli bir şekilde kay
dedilmesi zaruretinin doğduğunu ve Hz. 
Ömer tarafından bu iş için AkTI b. Ebü 
Talib, Mahreme b. Nevfel ve Cübeyr b. 
Mut 'im'in görevlendirilerek sonraki dö
nemlerde daha da gelişen beytülmal di
vanının temellerinin atıldığını söylemek
tedir (et- Teratfbü ' l-idariyye, ı . 299). Bu 
devirde Medine'deki merkez beytülma
linin dışında eyaletlerde de merkeze bağ
lı beytülmallerin kurulduğu bilinmekte
dir. Hz. Ömer, Abdullah b. Erkarn ve Mu
aykıb b. EbO Fatıma'yı merkezdeki bey
tülmalde görevlendirmiş, Abdurrahman 
b. Ubeydullah el-Karl'yi de bunların yar
dımcılığına getirmiştir. Kaynaklar. Hz. 
Ömer'in eyaletlere tayin ettiği valilerden 
ayrı olarak devlet gelirlerini tahsil et
mek ve ihtiyaç fazlasını merkez beytül
maline göndermek üzere beytülmal gö
revlileri tayin ettiğini kaydetmektedir. 
Halifenin kadılık ve beytülmal görevleri-
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ni bazan aynı şahsa verdiği de olurdu. 
Nitekim Abdullah b. Mes'üd 'u Küfe'ye 
hem kadı hem de beytülmal sorumlusu 
olarak tayin etmiştir. Beytülmalin son
raki yüzyıllarda büyü!~ ölçüde varlığını 

sürdüren teşkilatı Hz. Ömer zamanında 
tamamlanmış olduğundan araştırmacı

ların büyük bir kısmı beytülmalin kuru
cusu olarak onu gösterirler. 

iık dönemlerde beytülmalin muhafaza 
ve idaresinde kadıların önemli rol üstlen
dikleri görülmektedir. Hicrl 70-83 (689-
702) yılları arasında Mısır kadısı olan İbn 
Huceyre aynı zamanda Mısır beytülma
linden de sorumlu idi. Bu dönemlerde 
devlete ait birçok fonksiyon camide icra 
edildiği gibi bazı bölgelerde beytülmal 
de camide korunmaktaydı. Mısır beytül
malinin ilk devirlerde Fustat'taki Amr 
b. As Camii 'nde bu iş için yaptırılan bir 
bölümde muhafaza edildiği bilinmekte
dir. Endülüs'te de sadece vakıf gelirle
rinden veya müslümanların yapmış ol
duğu yardımlardan oluşan ve genel bey
tülmaiden ayrılması için "beytü mali'l
müslimln" denilen mallar şehirdeki en 
büyük camide ve başkadının nezareti al
tında muhafaza edilmekteydi. Böylece 
beytülmalin ikiye ayrıldığı ve genel ha
zinenin yanı sıra özel birtakım gelirlerin 
saklandığı daha dar kapsamlı bir bey
tülmalin ortaya çıktığı görülmektedir. 
Burada genellikle şer'l vergiler toplan
maktayd ı . Beytülmal adı daha ziyade 
bunun için muhafaza edilmiş ve kadıla
rın denetim görevi de çoğunlukla bu 
beytülmal üzerinde olmuştur. Diğeri ise 
bütün devlet gelirlerinin toplandığı ve 
"hizanetü'l-amme" denilen genel devlet 
hazinesidir. Beytülmalin halkın parala
rın ı muhafaza etme fonksiyonunun ol
duğu da söylenebilir. Bazı kaynaklarda 
müslümanların emanet bıraktıkları mal
lardan oluşan beytülmali genel beytül
malden ayırmak için birinciye "beytü ma
li 'l -kudat" denmekte ve sadece bunun 
kadının idare ve nezaretinde olduğu be
lirtilmektedir (Tyan, s. 407). FatımTier'de 
ve Memlükler'de de beytülmal üzerinde 
başkadının bir nezaret görevinin oldu
ğu anlaşılmaktadır. 

Devlet mallarının halifenin şahsi malı 
sayılmadığı anlayışı Hz. Peygamber dö
neminden itibaren mevcuttur. Hz. Ebü 
Bekir'in halife olduğu halde Ömer'in tek
lifine kadar şahsı için beytülmalden har
cama yapmadığı ve beytülmal karşısın
da kendisini sadece bir kamu görevli
si olarak gördüğü bilinmektedir. Ancak 
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halifeye ait şahsi malların beytülmalden 
ayrı bir kurum olarak teşkilatlanması 
(aş. bk.) sonraki dönemlerde ortaya çık
mıştır. Bu tür mallar Emevller devrinde 
devlet hazinesinden ayrı mütalaa edil
miş ve Emevl halifeleri bazı harcamala
rını şahsi mallarından yapmışlardır. İlk 
Emevı halifesi Muaviye, Sasanl hüküm
darlarının özel mülklerini kendi ailesi 
için muhafaza etmiş ve belirli harcama
larını bu mallardan yapmıştır. Bu mal
ların Abbasl halifeleri tarafından da ay
nı maksatla kullanıldığı ve Abbasiler dö
neminde söz konusu malları idare et
mek üzere özel bir divanın kurulduğu 
görülmektedir. Bu tür mallara "beytül
mal-i hassa" (beytü'l-mali 'l-hassa). devle
te ait diğer mallara da "beytülmal-i am
me" (beytü 'l-mali'l-amme) denilmesi Ab
basller döneminde ortaya çıkmış ve bey
tülmal-i hassa tabiri muhtemelen ilk de
fa Abbasi Halifesi Hadi tarafından kul
lanılmıştır. Onun zamanında beytülmal-i 
amme ve beytülmal-i hassadarı vezir İb
rahim el-Harrani sorumlu idi. Ayrıca bey
tülmal-i hilssanın başında "sahibü bey
ti'I-mali'l-hassa" denilen bir görevli bu
lunmaktaydı. İki hazine arasındaki sınır 
zaman zaman beytülmal-i hassa lehine 
aşılmışsa da tam tersinin vuku bulduğu 

ve beytülmal-i hassanın fevkalade za
manlarda beytülmal-i ammeyi takviye 
için kullanıldığı da olmuştur (örnekler için 
b k. M ez, 1, 210-211 ; Levy, s. 306-307). Bu 
ayırım daha sonraki İslam devletlerinde 
de görülmektedir. Memlükler'de sulta
nın şahsi malları Divan-ı Has denilen ay
rı bir divan tarafından idare edilir, ba
şında bulunan kimseye de "nazır-ı has" 
denirdi. Osmanlılar 'da da aynı şekilde 

devlet hazinesine dış hazine. Hazine-i 
Amire, sultarım hazinesine iç hazine ve
ya Enderun Hazinesi denilmekteydi. 

Beytülmal teşkilatının Abbasller döne
minde en gelişmiş düzeyine ulaştığı gö
rülmektedir. Beytülmale giren ve çıkan
ların kayıt ve idaresiyle sorumlu olmak 
üzere müstakil bir divan (Divanü beyti'l
mal ) bulunduğu gibi mvanü'l-harac, 01-
vanü's-sadaka, mvanü'l-cünd ve mva
nü'n-nafakat gibi divanların da beytül
mal idaresiyle yakın ilişkisi SÖZ konu
SUdUr. Özellikle vilayetlerdeki Oivanü'l
harac'lar devlet hazinesi yerine kaim
di. O bölgedeki memurların maaşları ve 
ordunun giderleri bu divandan karşıla
nır, artanlar nakit para veya mal olarak 
Bağdat'taki merkez beytülmaline gön
derilirdi. mvanü beyti'l-mal'de her grup 

mal için müstakil bir sicil tutulurdu (bk. 
DivAN). 

Osmanlılar'da beytülmal "devlet hazi
nesi" anlamında kullanılmışsa da bu ta
bir daha sonra yerini hazine veya hazi
ne-i amire terimlerine bırakmıştır (bk. 

HAZİNE). Ebüssuüd Efendi bir fetvasın
da, "Memalik-i mahrüsenin arazisi bey
tüimal için hiyazet olunmuş arazi-i ha
raciyyedir" (Akgündüz, 1, 149-1 50) derken 
beytülmal tabirini genel anlamıyla kul
lanmıştır. Bu manada bazan "beytülmal-i 
müslimln" şekli tercih edilmiştir. Nite
kim Budin kanunnamesinde. " ... arz-ı ml
ri demekle maruf olan arazi-i memle
ket gibi rakabe-i arz beyt-i mal-i müs
limlnin olup ... " denmektedir (Barkan, s. 
297; benzer kullanışlar için bk. s. ll5 , 117-
118, 210, 299-300, 326) . Sonraları bu te
rim daha dar bir anlam kazanarak bey
tüimal gelirlerinden sadece biri için kul
lanılır olmuş ve varisi hazır bulunmayan 
veya bilinmeyen ölünün terekesine ve 
bunların muhafazasıyla görevli kurulu
şa beytülmal denilmiştir (muhteli f kanun
namelerdeki örnekleri için bk. Barkan , s. 
19, 34, 69, 80, 245, 280, 288. 317 ; Akgün
düz, 1, 181-182; ll , 53, 119) 

Yapısı ve işleyişi. Klasik kaynaklarda 
ele alınış ve işlenişinden anlaşıldığı ka
darıyla beytülmal İslam hukukunda sa
dece devlet mallarının muhafaza edildi
ği bir hazine olarak değil, aynı zaman
da devletin taşınır taşınmaz mal varlığı
nın bütünü ve leh ve aleyhinde hak ve 
borçların sabit olduğu müstakil bir ku
rum olarak kabul edilmiştir. Beytülmal 
adına borçlanıldığı durumlarda bu bor
ca muhatap olan, borçlanınayı yapan ka
mu görevlisi değil doğrudan doğruya 

beytülmaldir. Aynı şekilde beytülmal ge
lirlerinin mülkiyeti de doğrudan beytül
mal için sabit olmaktadır. Devlet başka
nının beytülmal üzerindeki yetkisi de bir 
kamu görevlisi yetkisidir; dolayısıyla har
camaları kendi isteğine bağlı olmayıp 

kamu yararıyla sınırlıdır. Hz. Ömer, ken
disinin beytülmal karşısındaki durumu
nu vasinin yetim malları karşısındaki 

durumuna benzetmiştir. Bu anlayış is
lam tarihi boyunca esas itibariyle varlı
ğını korumuştur. Endülüs Emevl Hüküm
dan ıı. Abdurrahman bir sanatkara dev
let hazinesinden 30.000 dinar vermek 
istediğinde beytülmal görevlisi devlet 
hazinesinden böyle bir bağışta buluna
mayacağını kendisine hatıriatmış ve hü
kümdar 30.000 dinarı şahsi hazinesin
den ödemek zorunda kalmıştır. Bütün 



bunlara dayanarak beytülmalin islam 
hukukunda hükmf şahsiyete sahip bir 
kurum gibi kabul edildiğini söylemek 
mümkündür. Nitekim gerek Maverdi ge
rekse çağdaşı Ebü va·ıa ei-Ferra. bey
tülmalin devlet mallarının muhafaza al
tında bulunduğu bir mekandan ibaret 
olmadığını. onun hak ve borçlara ehil bir 
kurum -her iki müellif de buna "cihet" 
demektedir- olduğunu belirtmektedir
ler (Maverdi, s. 266; Ebü Ya' la. s. 251). 

islam devletinin man yapısının teme
lini oluşturan beytülmal çeşitli vergiler 
ve diğer gelirlerle beslenmekte ve bun
lar belirli harcama kalemlerine sarfedil
mektedir. Zaman içinde bu gelir ve gi
derlerde farklılıklar doğmuş bulunmakla 
birlikte yine de hiçbir dönemde değiş
meyen gelir ve gider kalemleri söz ko
nusu olmuştur. 

Beytülmalin belli başlı gelirlerini şu şe

kilde sıralamak mümkündür: 1. Zekat. 
Müsiüman mükelleflerden para. ticari 
mal. toprak ürünleri ve hayvanlardan 
% 2.S ile o/o 1 O arasında değişen oranlar
da alınan vergi. z. Humus. Savaş yoluyla 
elde edilen menkul ganimetierden bey
tülmale intikal eden beşte bir oranında 
paylarla Hanefiler'e göre define ve ma
denlerden yine aynı oranda alınan hisse
ler. 3. Haraç. Gayri müslim toprak sahip
leriyle haraç statüsüne tabi toprakların 
maliki olan müslüman mükelleflerden 
alınan ve nisbeti değişen toprak vergisi. 
4. Cizye. isıarn devleti tebaası olan gayri 
müslim erkeklerden alınan vergi. s. Uşür. 
islam devleti tebaası olan gayri müslim
Ier (zimmf) tarafından ithal edilen ticaret 
mallarından % S, yabancılar tarafından 
ithal edilen mallardan % 1 O oranında ve
ya mütekabiliyet esasına göre tahsil edi
len vergi. Hukukçuların çoğu haraç, ciz
ye ve uşüru fey* geliri olarak tek bir ka
lem halinde mütalaa etmektedirler. 6. 
Devlet arazisinden ve emiakinden elde 
edilen gelirler. 7. Mirasçı bırakmadan 

ölenler ve irtidad edenlerin malları ile 
buluntu ve sahipsiz mallar. Mirasçısı ol
mayan kimsenin malları Şafifler'e göre 
miras payı, Hanefiler'e göre ise sahipsiz 
mal olarak beytülmale kalmaktadır. iki
si arasındaki fark vasiyetin yerine geti
rilmesinde ortaya çıkmaktadır. Şafii! er'
de beytülmalden başka mirasçı olmadı
ğı durumda da vasiyetin terekenin üç
te birini aşmaması esastır ; devlet de 
mirasçı olduğundan vasiyetin terekenin 
üçte birini aşan kısmı gerçekleştirilmez. 
HanefTier' de ise beytülmal mirasçılar 

arasında sayılmadığı için başka mirasçı 
yoksa vasiyetin tamamı yerine getirilir; 
geri kalan mal varlığı beytülmale intikal 
eder. Ayrıca Şafii ve Maliki hukukçuları
na göre beytülmal mirasçı olarak asa
be* ve ashabü'l-feraiz*den sonra üçün
cü sırada yer alırken Hanefiler'e göre 
zevi'l-erham''' ve mevle'l-müvalat* gi
bi farklı yakınlar da mirasçı sınıfına gir
mekte, ancak bu gruplarda kimse bu
lunmadığı takdirde vasiyetlerden arta
kalan mal varlığı beytülmale kalmakta
dır. 9. infak gelirleri. Olağan üstü durum
larda müslümanlardan istenen bağışlar
dır. Hz. Peygamber özellikle savaş mas
raflarını karşılamak veya fakir ve düş
künlere yardım etmek için müslüman
lardan infakta bulunmalarını istemişti r. 

Beytülmalin gelir kaynakları sadece 
bunlardan ibaret değildir. ihtiyaç halin
de ve beytülmalin boş olduğu durum
larda islam devleti gerek servet gerek
se gelirler üzerine yeni vergiler koyabi
lir. Çeşitli islam devletlerinde tarih bo
yunca bu türden birçok vergi tahsil edil
miştir. Osmanlılar'daki avarız vergileri 
bunun örneklerinden biridir. Zekat ve 
humus dışındaki vergi oranlarını devlet 
başkanı zamanın şartlarına göre serbest
çe belirleyebilir. Nitekim Hz. Ömer Me
dine pazarına mal getiren Nabatlılar'dan 
genelde o/o 1 O uşür vergisi alırken pa
zara getirilmesini teşvik amacıyla buğ
day ve zeytinyağından % S vergi almış
tır. Emevfler ve Abbasller döneminde ye
niden konan birtakım vergilerin yanı sı
ra cizye ve haraç miktarlarının da arttı
rıldığı görülmektedir. 

Beytülmal gelirlerini devlet başkanı
nın harcama yetkisi bakımından ikiye 
ayırmak gerekir. Bazı gelirlerin naslar
da belirtilen sarf yerlerine harcanması 
zaruri olup başka yerlere kaydınlması 
imkansızdır. Mesela nerelere sarfedile
ceği Tevbe süresinin 60. ayetinde belir
tilen zekat gelirlerinin başka yerlere har
canması söz konusu değildir. Bu bakım
dan devlet başkanının bu tür mallarda
ki yetkisi yed-i eminin kendisine bırakı
lan emanet mallar üzerindeki yetkisine 
benzetilm iş ve bunun sadece sarf yerle
rine ulaşıncaya kadar bu gelirleri muha
faza etmek ve zamanı geldiğinde yerle
rine ulaştırmaktan ibaret olduğu ifade 
edilmiştir. Bununla birlikte devlet baş
kanının bu konuda sınırlı bir yetkiye sa
hip olduğu kabul edilmiştir. Nitekim dev
let başkanı zekat gelirlerini Kur'an -ı Ke
rfm'de belirtilen sekiz gruptan istediği-
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ne dilediği oranlarda ayırabileceği gibi 
ihtiyaç halinde sadece bir veya iki gru
ba da tahsis edebilir. Yalnız Safiller bu 
konuda farklı düşünmekte ve zekat ge
lirlerinin sekiz eşit parçaya bölünerek 
her bir gruba kendi payının verilmesini 
gerekli görmektedirler. Öşür her ne ka
dar toprak ürünlerinin zekatı demek ise 
de Ebü Hanife'ye göre bunun mutlaka 
zekat gruplarına dağıtılması gerekli de
ğildir. Devlet başkanı bu gelirleri diledi
ği yerlere harcama yetkisine sahiptir. Şa
filler'e göre ise öşür gelirlerinin de ze
katta olduğu gibi sekiz grup arasında 
paylaştırılma mecburiyeti vardır. Gani
metten devletin hissesine düşen beşte 
bir pay (humus) ise Hz. Peygamber'in sağ
lığında Enfal süresinin 41. ayetine göre 
Hz. Peygamber'e, yakınlarına. yetimle
re, miskinlere ve yolda kalmışlara harca
nırken Resülullah ' ın ölümünden sonra 
Hz. Ebü Bekir. Ömer ve Osman dönemin
de sadece son üç gruba dağıtılmıştır. Hz. 
Ali de kendi döneminde buna uymuştur 
(Ebü Yüsuf, s. 2 I). Hanefiler bu uygula
mayı esas alarak ganimet gelirlerinin bu 
üç gruba harcanması gerektiğini söyler
ler. Ayetteki hükmün genel oluşuna iti
bar eden Şafifler'e göre ise payiaşımda 
bir değişiklik yoktur. sadece Hz. Pey
gamber'in payı devlet başkanına intikal 
etmiştir; diğerleri de önceden olduğu 
gibi Ehl-i beyt, miskin, yetim ve yolda 
kalmışlara sarfedilmelidir. Harcama ka
lemleri bakımından define ve madenier
den alınan beşte birlik pay da bu gruba 
girmektedir. Ayrıca Safiller gayri müs
limlerden elde edilen fey gelirlerinden 
de beşte bir pay ayırmakta ve bunu hu
mus içinde mütalaa etmektedirler. Hu
mus gelirlerinin harcanmasında ise dev
let başkanının takdir hakkı yoktur. 

Tasarruf yetkisi devlet başkanına bı

rakılan ikinci grup gelirlerden biri fey
dir. Hz. Ömer Haşr süresinin 7-1 O. ayet
lerinde belirtilen hak sahiplerinin bütün 
müslümanları içine aldığı kanaatindedir. 
Haraç, cizye. gayri müslimlerden alınan 
uşür vergisiyle savaş veya barış yoluyla 
alınan gayri menkuller ve diğer devlet 
gelirleri de bu bakımdan fey gelirleri gi
bidir. Devlet başkanının bu tür malları 
harcamadaki takdir hakkı mal sahibinin 
kendi malları üzerindeki yetkisine ben
zetilmiştir. Bu sebeple kamu yararı ge
rektiriyorsa bu malları satıp nakde çe
virebilir. beytülmale ait toprakları va
kıf mallarındaki hükümler geçerli olmak 
şartıyla kiraya verebilir, meyvelikleri or-
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taklık suretiyle işletebilir. Harcama ka
lemlerinin tabi olduğu bu farklı hüküm
leri göz önüne alan Hanefiler beytillma
li zekat, humus ve fey beytülmali ola
rak üç grup halinde mütalaa etmişler
dir. Buluntu malları ise ayrı olarak dü
şünüp bu ayırımı dörde çıkaranlar da 
vardır. Devlet başkanı ihtiyaç halinde ze
katın sarf yerlerine fey gelirlerinden har
cama yapabilir. Ancak zekat gelirini sarf 
yerleri dışına harcamak zorunda kalırsa 
daha sonra bu meblağı zekat beytillma
line ödemek zorundadır. 

Beytülmalin harcama kalemlerini de 
başlıca şu gruplar altında toplamak 
mümkündür: 1. Maaşlar. Beytülmal gi
derlerinin en önemli kalemini oluşturan 
maaşlar Hz. Peygamber döneminden iti
baren bu kurum tarafından karşılanmış

tır. Zekat gelirlerini toplamakla görev
Iendirilmiş memurların (amil) maaşları 

da beytülmalden verilmekle birlikte bun
lar genel gelirlerden değil zekat gelirle
rinden karşılanır. 2. Ordunun giderleri. 
Özellikle geçmiş dönemlerde beytillma
lin en önemli gider kalemini teşkil etm iş

tir. 3. Diğer kamu giderleri. Genel ola
rak bayındırlık, eğitim, sağlık hizmetle
ri gibi diğer hizmetlerin masrafları bu 
grubu oluşturur. 4. Zekat ve humus gi
derleri. Zekat ve humus gelirleri Kur'an-ı 
Kerim'de açıkça belirtilen kimselere da
ğıtılmaktadır. Zekatta hak sahibi olan
lar fakir ler, miskinler, zekat memurla
rı, kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen 
kimseler (müellefe-i ku lilb). köleler, borç
lular, Allah yolunda cihad edenler ve yol
da kalmış olanlard ır. Humus gelirlerin
de hak sahibi olanlar ise yetim, miskin 
ve yolda kalmışlardır. s. Genel yardımlar. 

Beytülmalden ihtiyaç sahibi halka yapı
lan yardımlar da önemli bir gider kale
mini oluşturmaktadır. Nitekim Hulefa
yi Raşidin döneminde zekat dışındaki 
devlet gelirlerinden müslümanlara belli 
esaslar dahilinde ödemeler yapılmıştır. 
Hz. ömer bu ödemeleri İslam'a girme
de öncelik ve cihada katılma esasına da
yanan bir sınıflandırmaya göre yapmak
taydı. Akıle* si olmayan veya fakir olan 
kimselerin diyetleri de beytülmal tara
fından ödenir. 

Bu giderler karşılandıktan sonra bey
tülmalde bir gelir fazlası kalırsa Hanefi
Ier'e göre bu muhtemel masrafları kar
şılamak üzere beytülmalde alıkonur. Şa
fiiler'e göre ise gelir fazlası bekletilme
den kamu yararına harcanır, ancak za-
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ruri harcamayı gerektirecek yeni ihtiyaç
lar ortaya çıktığı takdirde bunları karşı
lamak bütün müslümanlara farzdır. Bu 
konuda öne sürülen üçüncü bir görüş, 
bu fazlalığın muhafaza edilmesi veya ka
munun yararına harcanması hususunun 
devlet başkanının takdirine bırakılması 
şeklindedir. 

Bugün olduğu gibi devletin belirli bir 
zaman dilimi içindeki gelir ve giderle
rinin önceden tahmin ve tasdikini içe
ren bir karar anlamındaki bütçe anlayış 
ve uygulamasına beytülmal kurumunun 
uzun tarihi içinde rastlanmamakta ise 
de devletin yıllık gelir ve giderlerinin bir
birine denk olması , özellikle giderlerin 
gelirleri aşmaması gerektiği anlayışı he
men ilk dönemlerden itibaren mevcut
tur. Hz. Ömer, Ebü Müsa el-Eş'ari'ye gön
derdiği bir yazıda yılda bir gün devlet 
hazinesinin tamamen boş olduğunu be
lirtmekte, bununla da yıllık gelir fazlası
nın müslümanlara tamamen intikal etti
riidiğini ve gelir gider denkliğinin sağlan

dığını anlatmak istemektedir. İbn Ebü'r
Rebi', Abbasi Halifesi Mu'tasım - Billah'a 

sunduğu eserinde gelirlerin giderlerden 
fazla olduğu bir devlette devlet başka
nının doğru yolda, az olduğu bir devlette 
de yanlış yolda bulunduğunu, gelir ve gi
derlerin birbirine denk olmasının ise nor
mal dönemler için makul telakki edildi
ğini belirtmektedir (Yeniçeri . s. 261-265) . 

İslam tarihinde beytülmalin başka 
fonksiyonlar da icra ettiği görülmekte
dir. Bun ların başında onun şahıslara borç 
vermesi gelmektedir. Özellikle İslam ta
rihinin ilk dönemlerinde beytülmalin bu 
fonksiyonunun büyük işlerlik kazandığı
nı söylemek mümkündür. Mesela İbnü'l
Esir, Hz. Ömer'in Hind bint Utbe'ye bey
tülmaiden 4000 dirhem borç verdiğini 
ve Hi nd 'in bu parayı ticari faaliyetlerin
de kullandığım nakleder (.el-Kamil, lll, 62). 

İbn Sa'd ve Taberi bizzat Hz. Ömer'in de 
muhtelif vesilelerle beytülmalden borç 
aldığını r ivayet ederler . Hz. Ömer'in ha
lifeliği zamanında Basra valiliğ inde bu
lunan Ebü Müsa el-Eş'ari, halifenin iki 
oğlu Abdullah b. Ömer ve Ubeydullah b. 
Ömer'e Basra beytülmalinden Medine'
deki merkez beytülmaline götürilirnek 
üzere bir miktar para vermiş, onlar da 
bu para ile Irak'tan ticaret malı alıp Me
dine'ye götürmüşler ve orada satıp bey
tülmalin parasını ödemişlerdir. Hz. Ömer 
bu ticaretten elde edilen karın yarısını 
beytülmal için alıkoymuştur. 
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BEYfÜLMA'MÜR 
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Semada, içinde meleklerin 
ibadette bulunduğu 

rivayet edilen mabed. 
_j 

"Marnur ev" veya "mamur mabed" an
lamına gelen el-beytü'l-ma'mür, Kur'an-ı 
Kerim'de (et-Tür 52 / 4) Allah'ın üzerine 
yemin ettiği bir mekanın adı olarak ge-


