
BEYTÜLMAL 

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 
( .)_,_ı k :.-,::ll ) 

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-



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