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tanýmlayan Huzâî, Resûlullah’ýn Hz. Ali’yi
zekât, humus, cizye gibi vergileri toplamak
veya âmiller nezdinden alýp getirmek için
görevlendirdiðini ve bu görevin de bir nevi
müstevfîlik olduðunu söyler (TaÅrîcü’d-de-
lâlâti’s-sem£iyye, s. 580). Hz. Peygamber’in
bu konudaki uygulamalarý Hulefâ-yi Râ-
þidîn döneminde de sürdürülmüþtür. Hz.
Ömer’in halifeliði sýrasýnda malî konular-
da yeni düzenlemeler yapýlmýþ ve ilk divan
teþkilâtý bu arada ortaya çýkmýþtýr. Eme-
vîler devrinde devletin malî iþlerini yürüt-
mekle görevli Dîvânü’l-harâc kurulmuþtur.
Abbâsîler döneminde malî konularla ilgili
divanlarýn sayýsý artmýþtýr.

Selçuklular zamanýnda beytülmâle ait iþ-
lere bakan divana Dîvân-ý Ýstîfâ, Mansýb-ý
Ýstîfâ, Dîvânü’z-zimâm ve’l-istîfâ, baþka-
nýna da müstevfî adý verilmiþtir. Selçuklu-
lar’da bugünkü maliye bakanýna tekabül
eden bir görev üstlenen müstevfînin dev-
let hiyerarþisinde bazý dönemlerde vezir-
den hemen sonra geldiði, bazý müstevfî-
lerin Dîvân-ý Ýstîfâ’yý vezirliðe yükselmek
için bir basamak olarak kullandýðý görül-
mektedir. Meselâ Ebü’l-Mehâsin Sa‘dül-
mülk müstevfîlikten Sultan Muhammed
Tapar’ýn, Kemâlülmülk es-Sümeyremî de
Mahmûd b. Muhammed Tapar’ýn vezirli-
ðine yükselmiþtir. Sultan Berkyaruk dev-
rinde müstevfîlik yapan Mecdülmülk Ve-
zir Fahrülmülk Ali b. Nizâmülmülk’ten da-
ha nüfuzlu idi. Dîvân-ý Ýstîfâ devletin bü-
tün malî iþlerinden sorumluydu. Vilâyet ve-
ya eyaletlerdeki vergi ve tahsil memurla-
rý müstevfîye baðlýydý. Müstevfînin ayrýca
bir nâibi olurdu; yokluðunda ona vekâlet
eder, ölüm veya bir baþka sebeple görev-
den ayrýlmasý durumunda onun yerine ge-
çerdi. Kirman Selçuklularý’nda da devletin
malî iþlerinden sorumlu olan divanýn reisi-
ne müstevfî veya “sâhib-i dîvân-ý istifâ-yý
memâlik” denilirdi. Müstevfî önemli dev-
let adamlarý arasýndan seçilirdi. Gazneli-
ler’de Sultan Mes‘ûd döneminde müstev-
fînin (müstevfi’l-memâlik) baþýnda bulundu-
ðu daire “dârü’l-istîfâ” olarak da anýlmýþ-
týr (Muhammed b. Hüseyin el-Beyhaký, I,
199). Karahanlýlar’da Dîvân-ý Ýstîfâ’nýn baþ-
kanýna “aðýçý” adý verilmiþ, muhtemelen V.
(XI.) yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itibaren de
müstevfî kelimesi kullanýlmaya baþlanmýþ-
týr.

Anadolu Selçuklularý’nda devletin arazi ve
iktâ defterleri dýþýnda bütün malî iþlerine
bakan kimseye müstevfî denilmiþtir. Ýbn
Bîbî’nin müstevfî Mecdüddin Erzincânî’-
den “emîr-i celîl müstevfî” diye bahsetme-
si müstevfîliðin Anadolu Selçuklularý’nda
da önemli bir makam olduðunu göster-

mektedir (el-Evâmirü’l-Alâiyye, II, 175).
Selçuklular’da devlete ait hesap iþlerinde
siyâkat yazýsý ve rakamý kullanýlmýþ, Sâhib
Fahreddin Kazvînî, Abdurrahman Müstev-
fî ve Nâsýrüddin Mehmed Müstevfî siyâ-
katteki maharetleriyle ün kazanmýþtýr.
Müstevfî tayinleriyle ilgili bazý menþurlar-
da göreve tayin edilen kiþinin meziyetleri
belirtildikten sonra bütün Selçuk ülkesi-
nin gelirini toplamasý, kendisine tevký‘ ve-
rildiði, liyakatli âmiller görevlendirmesi, ver-
gileri iyi muhafaza etmesi, vergi toplar-
ken adaletten ayrýlmamasý, halka ve ileri
gelenlere meclisini açýk bulundurmasý gi-
bi tavsiyeler yer almaktadýr (Turan, s. 3,
4, 6, 7). “Kötü mezhepli” veya gayri müs-
lim müstevfîlerin halka sýkýntý verebilece-
ðini, böylelerinin derhal azledilip cezalan-
dýrýlmasýný söyleyen ve ardýndan Hz. Ömer
döneminde bir yahudi âmilin görevden
alýnmasýnýn hikâyesini nakleden Nizâmül-
mülk’ün bu ifadelerinden (Siyâsetnâme,
s. 222 vd.) bazý müstevfîlerin görevlerini
kötüye kullandýklarý anlaþýlmaktadýr.

Büyük Selçuklular’ýn maliye sistemleriy-
le ilgili terimler diðer Türk ve Ýslâm dev-
letlerini de etkilemiþtir. Ýlhanlýlar’da önce-
leri malî iþlere bakan görevliye “defter-
dâr-i memâlik” denirken Gazân Han döne-
minden kýsa bir süre önce bunun yerine
müstevfî tabiri kullanýlmaya baþlanmýþ-
týr. Ýlhanlýlar’da da müstevfînin siyâkat ya-
zý ve rakamlarýný bilmesi þarttý. Müstevfî
bütün malî iþlerde vezire karþý sorumluy-
du. Tarihçi Hamdullah el-Müstevfî ile kar-
deþi Zeynüddin Muhammed’in müstevfî
olarak görev yaptýklarý Ýlhanlýlar devrinde
müstevfîler eyaletlerdeki vergileri vergi
memurlarý (muhassýllar) vasýtasýyla toplar-
lardý.

Fâtýmî devlet teþkilâtýnda da müstev-
fîlik görevinin mevcut olduðu bilinmekle
beraber büyük bir önem kazanmadýðý ve
müstevfînin divandan sorumlu mütevel-
liye malî konularda yardým ettiði anlaþýl-
maktadýr (Es‘ad b. Memmâtî, s. 301; Mak-
rîzî, II, 227). Zengîler devrinde ve özellikle
Nûreddin Mahmud Zengî’nin son dönem-
lerinde müstevfînin Selçuklular’daki gibi
büyük bir itibarý vardý. Nûreddin’in müs-
tevfîsi Hâlid el-Kayserânî âdeta hüküm-
darýn veziri durumundaydý. Eyyûbîler’de
malî idarede yetki ve sorumluluk itibariyle
nâzýr ve mütevelliden sonra müstevfî ge-
lirdi. Ancak zamanla bu görev itibarýný kay-
betmiþ, müstevfî divan iþlerini yürüten mü-
tevellilerin yardýmcýsý durumuna düþmüþ-
tür. Müstevfîler Eyyûbîler’de divan müte-
vellisine verilmesi gereken mallarý bildirir,
cerîdeler tutar ve gelir giderleri kontrol
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Ýslâm devletlerinde
malî iþlerle ilgili divanýn baþkaný 
ve ona baðlý bazý memurlar için 

kullanýlan bir terim.
˜ ™

Sözlükte “hakkýn ödenmesini isteyen
kimse” anlamýndaki müstevfî kelimesi, te-
rim olarak devletin malî iþleriyle ilgili di-
vanýn baþkanýný ve buna baðlý memurlarý
ifade eder. Hz. Peygamber döneminde ze-
kâtý ve diðer vergileri tahsil etmekle gö-
revli âmillerin bir merkezde topladýklarý
mallar bizzat kendileri, gönderilen bir emîr
veya baþka bir âmil tarafýndan Medine’ye
götürülüp beytülmâle teslim edilir, Resûl-i
Ekrem bunlarý gereken yerlere sarfeder-
di. Müstevfîyi, “devlet baþkanýnýn âmillerin
zekât ve vergi olarak topladýklarý mallarý
alýp getirmekle görevlendirdiði kiþi” olarak
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Divan edebiyatýnda
her mýsra veya beytin sonunda
ayný veznin bir cüzüyle yazýlmýþ

birer kýsa mýsra bulunan manzume.
˜ ™

Arapça’da “artmýþ, ziyadeleþmiþ” anla-
mýna gelen müstezâd kelimesi edebiyat
terimi olarak uzunlu kýsalý (bir uzun, bir ký-
sa) mýsralar halinde yazýlan nazým þeklini
ifade eder. Divan edebiyatýnda en çok ga-
zel tarzýnda görülür; bunun dýþýnda rubâî,
kýta, kaside, beyit ve mesnevi þeklinde
müstezadlar da bulunmaktadýr. Bu tarz
manzumelerde ayný veznin bir cüzü ile ya-
zýlmýþ ek mýsralara ziyâde denir. Ziyade-
leri veya uzun mýsralarý tekrarlanan müs-
tezadlara “mütekerrir müstezad”, ziyade
mýsraý kendinden sonra gelen mýsraýn ba-
þýnda tekrarlanan müstezadlara “müdev-
ver müstezad”, ziyade mýsraý uzun mýsra-

dan önce gelen müstezadlara “mutarraf
müstezad”, ziyadeleri çift olan müstezad-
lara “çifte müstezad” adý verilir. Tek ziya-
deli müstezadlara oranla iki ziyadeli olan-
larýn sayýsý çok azdýr. Müstezadlar hangi
nazým þekliyle yazýlmýþsa o þeklin ismi müs-
tezad tabirinin önüne getirilerek adlandý-
rýlýr.

Müstezadlarda en çok kullanýlan kafiye-
lerin þemasý þöyledir.

1. Aa Aa / BbAa / CcAa

2. Aa Aa / BxAa / CxAa

3. AbAb / CcAb / DdAb

4. AbAb / CxAb / DxAb

Bunlarýn dýþýnda mütekerrir, çifte, rubâî,
kýta, musammat, mesnevi müstezadlarda
kullanýlan farklý kafiye þemalarý da mev-
cuttur. Nitekim toplam otuz sekiz farklý
kafiye örgüsü tesbit edilmiþtir. Müstezad-
larýn asýl vezni “mef‘ûlü mefâîlü mefâîlü
feûlün” kalýbýdýr. Bu vezinde ziyade mýsra-
lar “mef‘ûlü feûlün” cüzüyle yazýlýr. Az mik-
tarda da olsa diðer aruz kalýplarýyla bera-
ber ziyade mýsralar da hesaba katýlarak
müstezadlarda yirmi dört kalýbýn kullanýl-
dýðý belirlenmiþtir.

Müstezadlarda aþk, sevgili, þarap, tabi-
at en fazla iþlenen konulardýr. Bunlarýn dý-
þýnda methiye, na‘t, tevhid, münâcât, hezl,
hiciv, bahâriyye, tasavvuf ve müzik terim-
leriyle ilgili konularda yazýlmýþ müstezad-
lar da vardýr. Ayrýca halk edebiyatý nazým
türlerinden devriyyede, divan ve koþma-
larda da müstezadlara rastanmýþtýr. Bun-
lara daha çok “ayaklý” koþma, “yedekli di-
van” vb. adlar verilmektedir. Bazý yazarlar-
ca müstezadýn halk edebiyatý kökenli ol-
duðu ileri sürülmüþse de halk edebiyatý
þairlerinden çok daha önce divan þairle-
rinin müstezad yazdýðý tesbit edilmiþtir.
Halk edebiyatýndaki müstezadlarýn çoðu-
nun aruzla yazýlmýþ olmasý da bunun divan
þiirinden kaynaklandýðýný göstermektedir.

Arap þiirinde “müveþþah” denilen bir þe-
kilden örnek alýnarak Ýran edebiyatýnda ya-
zýlmaya baþlanan müstezad oradan Türk
edebiyatýna geçmiþtir. Ýran þiirinde en es-
ki müstezad örnekleri Mes‘ûd-i Sa‘d-i Sel-
mân, Ferîdüddin Attâr ve Ýbn Hüsâm’a ait-
tir. Ayrýca Kemâl-i Hucendî, Müþtâk-ý Ýs-
fahânî ve Senâî’nin müstezad þiirleri de
önemlidir. Son dönemde müstezad yazan
þairler arasýnda Bahâr, Eþref-i Gîlânî, Lâ-
hûtî ve Iþký yer alýr.

Türk edebiyatýnda tesbit edilen ilk müs-
tezad örnekleri XIV. yüzyýl þairi Nesîmî’ye
(ö. 821/1418) aittir. Daha sonra gelen bel-
li baþlý müstezad þairleri Þeyhî, Ali Þîr Ne-

ederlerdi. Mütevelliler adýna iþleri yürüten
müstevfînin yardýmcýsýna da “muîn” de-
nirdi (Þeþen, s. 173-174).

Memlükler’de devletin malî iþlerine ba-
kan vezir dairesine baðlý divanlardan en
önemlisi Dîvânü’n-nazar’dý. Ayrýca iki Dî-
vân-ý Ýstîfâ mevcuttu. Malî divanlarýn he-
saplarýnýn toplandýðý daireye “istîfâ-yý soh-
be”, baþkanýna da “müstevfi’s-sohbe” de-
nirdi. Müstevfi’s-sohbe Mýsýr ve Þam gibi
devletin bir veya birkaç bölgesinin malî iþ-
lerine bakar, buralarýn malî iþleriyle ilgili
raporlar hazýrlardý. Malî iþler konusunda
sultanýn çýkardýðý fermanlarda burada ha-
zýrlanýrdý. Arazi tahririyle devletin gelir kay-
naklarý ve giderlerinin hesaplandýðý Ýstîfâ-yý
Devlet’in baþkanýna “müstevfi’d-devle” adý
verilirdi. Buraya önceleri bir müstevfî ba-
karken daha sonralarý birkaç müstevfî ta-
yin edilmiþtir. Memlükler’de nâzýrü’l-cey-
þin maiyetinde de müstevfîler vardý. Bun-
lardan biri “müstevfi’l-ceyþ” denilen ordu
müstevfîsi olup Dîvânü’l-ceyþ’ten çýkan ka-
rarlarý temize çeker, nâzýrü’l-ceyþin ve sul-
tanýn tasdikinden sonra gideceði yere gön-
derirdi. Ayrýca Mýsýr ve Suriye arazileriyle
ilgili muameleleri, Araplar’ýn arazi imtiya-
zý ve askerlerin maaþýna ait evrak ve se-
netleri tutan müstevfîler vardý. Memlük
malî idaresinde zaman zaman bazý deði-
þiklikler yapýlmýþtýr. Muhammed b. Kala-
vun devletin malî iþlerine bakan vezâreti
laðvederek bu vazifeyi nâzýr-ý beytülmâl,
nâzýr-ý hâs ve kâtib-i sýr olmak üzere üç
daireye vermiþtir. Nâzýr-ý hâssa baðlý mü-
dürlerden biri olan müstevfî-i hâssýn çeþit-
li bölgelerdeki görevlilerden hesaplarý al-
mak, resmî merasimlerde yapýlan harca-
malarý tesbit etmek gibi sorumluluklarý
vardý. Memlükler’de ayrýca belirli bir alana
ait malî iþlere bakan müstevfîler de bulun-
maktaydý. Safevîler’de müstevfîlerin sa-
yýsýnýn daha da arttýðý görülmektedir. Ak-
koyunlu ve Karakoyunlular’da Ýlhanlýlar’-
dakine benzer bir malî sistem vardý. Akko-
yunlu divanýnda malî iþlerden baþ müstev-
fî sorumluydu. Dîvân-ý A‘lâ müstevfîleri
denilen maliyeciler baþ müstevfînin em-
rinde görev yapýyordu. Osmanlýlar müstev-
fî yerine Ýlhanlýlar’ýn daha önce kullandýðý
defterdar kelimesini kullanmýþtýr (bk. DEF-
TERDAR).
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