
Na?ar-ıljaverşinasi'm (Tahran 1350); Na
dir Şah ez Na?ar-ıljaverşinasan (Tah
ran 1339); Yadgar-i Müsateret-i Suvis 
(Tahran 1327) Çevirileri. Yek Ruz ez Zin
degani-yi Daryuş (Ferdinand Justi, Tag 
aus dem Leben des Königs Darius, Tah
ran 1314 h ş . ); Taf:ıi).il) der Fehm-i Be şer 
(John Locke, An Essays Canceming Hu
man Understunding, Tahran 1339); Ta
ri{)-i Edebiyyat-ı Farsi ( Herman n Ethe, 
Neu Persische Litteratur, Tahran 1337); 
İskender-i Makedôni (Harold Lamp, 
Alexander of Macedon, Tahran 133 5); 
Kuruş-ı Kebir (Harold Lamp, Cyrus The 
Great, Tahran 1335); Edyan-ı Şarl). u Garb 
(Rad Krişnan , Tahran 1344); Upanişad 
(Tahran 1349); Tari{)-i Mu{)taşar-ı !ran 
(Paul Horn, Tahran, ts). Ayrıca İran ve is
tanbul gazetelerinde neşredilmiş birçok 
makalesi, edebi ve felsefi yazısı bulun
maktadır. 
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RIZI K 
( Jj}f) 

Allah'ın canlılara verdiği 
maddi ve manevi nimetler. 

_j 

Sözlükte "yiyecek vermek, rızıklandır
mak" anlamındaki rezk kökünden türe
yen rızk kelimesi "yiyecek, giyecek ve fay
dalanılacak her şey; yağmur; bağış; pay, 
nasip" gibi milnalara gelir (Lisanü'l·'Arab, 
"rz[5" md.) Terim olarak Allah Teala 'nın 

canlılara yeme içme ve başka hususlarda 
yararlanmak üzere verdiği her şeyi ifade 
eder. Ragıb el-İsfahanl "rızkı yaratan, ve
ren ve ona sebep olan" anlamında Allah'a 
razık denildiği gibi rızka ulaşmaya vesile 
olan insanlara da bu ismin verilebileceği
ni, ancak esrna-i hüsnadan olup "beden
terin ve ruhların gıdasını yaratıp veren" 
manasındaki rezzak isminin sadece Al
lah'a nisbet edilebileceğini belirtir (el-Müf
redat, "rz[5" md.) . 

Kur'an-ı Kerim'de 123 yerde geçen rı

zık kavramı ve rızıklandırma fiili ekseriyet-

le Allah'a izilfe edilirken (M. F Abdülbaki, 
el-Mu'cem, "rz[5" md.) bazı ayetlerde bu
na aracı olması dolayısıyla kula da nisbet 
edilmiştir (el-Bakara 2/233 ; en-Nisa 4/5, 
8; el-Kehf 18/19). Kur'an'da ayrıca, haya
tiyetini sürdürecek hiçbir imkana sahip 
bulunmayan varlıklar dahil olmak üzere 
yeryüzündeki bütün canlıların rızkını ve
renin Allah olduğu vurgulu ifadelerle an
latılır (Hud 11/6; el-AnkebCıt 29/60) Cahi
liye Arapları'nın fakirlik korkusuyla kız ço
cuklarını öldürdüğü kaydedilerek rızık ko
nusunda endişeye düşülmemesi gerekti
ği belirtilir (ei-En 'am 6/ 151 ; el-isra 17/3 1) 
Ancak insanın yanlış bir tevekkül anlayışı
na sığınmak yerine karada ve denizlerde 
rızkını araması emredilir (Fatır 35/ 12; el
Mülk 67/15); helal ve temiz rızıklardan fay
dalanılması ve şeytana uyulmaması istenir 
(el -Bakara 2/168; en-Nahl 16/114). Kur'an'
da rızık olarak verilen nimetler hayatın vaz
geçilemez unsuru olan sudan ve gıdalar
dan ibaret sayılmamış, başta din, hidayet 
ve nübüwet olmak üzere Allah'ın manevi 
lutufları da rızık olarak nitelendirilmiştir 
(el-Bakara 2/3; Al-i imran 3/ 169; HGd ll / 
88; Meryem 19/62; krş. Matürldl, Te'vf
latü'L-Kuran, VII , 222; Ragıb el-isfaha
nl, el-Müfredat, "rz[5" md.) Öte yandan 
Kur'an'da başkalarının rızkına göz dikil
mesi yasaklanmakta (Ta ha 20/ ı 31), Ce
na b-ı Hakk'ın, emirlerine göre hareket 
eden kimseyi beklemediği yerden rızık
landıracağı (et-Talak 65/3 ), insanların sa
hip olduğu her şeyin sonunda tükenece
ği, Allah katında bulunanların ise sonsuz 
olduğu vurguianmaktadır (en-Nahl 16/ 
96) . Hadislerde de her şeyi Allah'ın yarat
tığı, her canlının rızkını O'nun verdiği be
lirtilmiş (Müsned, IV, 130, 202), işlenen gü
nahlardan dolayı Allah'tan af dilernenin ve 
akrabaları ziyaret etmenin ( s ı l a-i rahim) 
rızkı genişleteceği ifade edilmiştir (Buha
r!, "Büyü'", 13; İbn Mace, "Edeb" , 57) Bir 
hadiste rızık terazisinin Allah'ın elinde ol
duğu , dilediğine az, dilediğine çok verdiği 
anlatılırken (Buharl, "TefsJ:r", 11 /2, "Tev
l:ı!d", 19; Müslim, "Zekat" , 37) diğer bir 
hadiste gereği gibi tevekkül ettikleri tak
dirde insanların da kuşlar gibi rızıklandı
rılacağı bildirilmiştir (Tirmizi, "Zühd", 33) 

islam alimleri bütün canlıların rızkını 
Allah'ın verdiği noktasında ittifak etmiş
tir. Ancak kullara ait kötü fiilierin gerçek
leşmesine ilahi kudret ve iradenin tesiri 
meselesi, kulların yararına olan şeyleri ya
ratmanın Cenab-ı Hak için gerekli olup ol
madığı konularıyla ilgili olarak ketarn alim
leri rızık mevzuunda bazı farklı görüşler 
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ortaya koymuş ve kendilerine has rızık ta
nımları yapmıştır. Ehl-i sünnet alimleri, in
sanların iradi fiilierinin görünüşte kendi 
arzu ve teşebbüsleri sonunda meydana 
geldiğini kabul etmekle birlikte bu fiilie
rin her şeyin yaratıcısı olan Allah'ın irade
si sayesinde vücut bulduğunu söyler; bu 
sebeple de rızkı "Cenab-ı Hakk'ın hayatla
rını sürdürebilmeleri için canlılara verdiği 
her türlü imkan" şeklinde tarif ederler. Bu 
tanıma göre gayri meşrü yollardan elde 
edilen imkanlar da rızık kavramı içinde 
mütalaa edilir. Mu'tezile alimleri ise ilahi 
irade ile insanların gayri meşru fiilieri ara
sındaki ilişkiyi reddettiğinden rızkı "kişi

nin hayatiyetini sürdürmek için malik ol
duğu şey" veya "kişinin faydalanmaktan 
men edilmediği imkanlar" diye tarif eder
ler. Birinci tarifte yer alan "mülkiyet" kav
ramı "elde edilmesine Allah'ın izin verdi
ği şey" anlamına gelir. Mu'tezile'nin tarif
lerine göre haram kazanç rızık kavramı 

içinde yer almaz (Tehanevl, !, 858). Rızık 
kelimesi daha çok yiyecek ve içecek için 
kullanılırsa da yapılan tanımlarda Allah'ın 
verdiği bütün nimetler kastedilmiştir. Ke
lime bütün canlıları kapsamakla birlikte 
kelam ilminde sorumlu olması çerçeve
sinde insanla ilişkilendirilerek incelenir. 

Ebü Mansür ei-Matürldi ve Ebü'I-Hasan 
ei-Eş'arl'den itibaren Sünni alimleri, ha
ram yollarla da olsa insanın eline geçirdiği 
her şeyi Allah'ın verdiği rızık kavramı için
de mütalaa etmiştir. Aksi takdirde haram 
yiyen ve hayatı boyunca haramla geçinen 
kimselerin Allah'tan başkası tarafından rı
zıklandırılması gibi bir sonuç ortaya çıkar. 
Bu ise bütün canlıların rızkının Allah tara
fından verildiğini ifade eden ilahi beyan
larta bağdaşmaz. Mu'tezile alimlerinin bu 
konuda gösterdiği titizlik -kader, efal-i 
ibad, vücüb aleilah vb. meselelerde oldu
ğu gibi- başka problemterin ortaya çıkma
sına yol açmaktadır. Matürldl'nin de be
lirttiği gibi insanların işlediği kötü fiilierin 
ilahi kudret, irade ve bunların neticesi olan 
"halk" sıfatlarının dışına çıkarılması ulü
hiyyetle bağdaşmaz (Kitabü't-Tevf:ıfd, Fih
risü 'l-mustalahil.t, "fı'l", "şer" md.leri; Te'
vflatü'l-Kuran, Fihrisü'l-mustalahat, "efa
lü'l-'ibad" md ı 
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RIZI K 
( Jj}f) 

Devlet tarafından 
hak sahiplerine dağıtılan maaş 

anlamında bir terim. 
_j 

Sözlükte "nasip, pay; kendisinden fay
dalanılan şey, yiyecek, azık" anlamlarına 

gelen rızk kelimesi (çoğulu erzak) islam 
tarihinde hak sahiplerine devlet tarafın
dan ayni (erzak) veya nakdi (ata, atıyye) ola
rak dağıtılan şeyleri ifade eder. Rızık kav
ramının Hz. Peygamber döneminden iti
baren kullanıldığı görülmektedir. Vali, ka
dı, amil gibi görevlilere rızık tahsis edile
rek devlet hizmetinde çalışanların geçim
lerinin sağlanması gerektiğine işaret eden 
Resill-i Ekrem, "Eşlerimin nafakası ve arni
limin rızkından başka bıraktığım her şey 
sadakadır" (Buhil.rl, "Veşaya", 32; Müslim, 
"Cihad", 55) ; "Bizim devlet işinde çalıştı
rarak kendisine rızık verdiğimiz kimsenin 
bu rızık dışında beytülmalden bir şey al
ması hainliktir" (Ebu Davud, "tıarac", ıoı 
diyerek bu uygulamanın esaslarını belirle
miştir. 

Beytülmal gelirleri harcama kalemleri 
bakımından ikiye ayrılır. Bunların başında 

maaşlar (rızık) gelmektedir. Başta halife, 
vali ve kadı olmak üzere mülki ve askeri 
erkanın maaşları beytülmalin fey gelirle
rinden karşılanırken zekat memurlarının 
maaşları zekat gelirlerinden verilir (Ebu 
Yusuf, Il, 414-416). Malı ölçen veya tartan
ların masrafları mükellefe ait olup maaş

ları zekat gelirlerinden ödenmez (İbn Ku
dame, II, 654-655). öte yandan vergi top
lamada çalışan memurların maaşlarının 
tamamı beytülmalden karşılanır ve bu hu
susta mükellefe hiçbir masraf yüklenmez 
(Ebu Yusuf. ıı. 21-22) Beytülmal gelirleri 
yetmediği zaman sivil ve askeri erkanın 
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maaşlarını ödemek için halktan yeni ver
giler tahsil edilir. 

Devlet hizmetinde çalışan görevlilere ve
rilecek maaşların miktarı devlet tarafın
dan takdir edilir. Bunlara düzenli biçimde 
maaş tahsis edilmesine Hz. Ömer döne
minde başlanmıştır. Hz. ömer valiler, yar
gı görevlileri, katipler, dini ve ilmi hizmet
te bulunanlar başta olmak üzere bütün 
görevlilere maaş ve erzak tahsis etmiştir. 
İbn Haldun, ilmi faaliyet gösteren ve dini 
hizmet ifa edenlerin Me'mQn dönemine 
ait erzak cetvellerini örnek göstererek bun
lara ancak ihtiyaçları kadar maaş verildi
ğini söyler (Mu~addime, II. 927-928) . Hz. 
Ömer, EbQ Bekir'in halife olduktan sonra 
ticaret yapmayı sürdürmek istemesine 
karşı çıkarak beytülmal görevlisi Ebu Ubey
de vasıtasıyla yıllık 2000 veya 3000 dirhem 
maaş bağlanmasını sağlamış (İbn Sa'd, ıu. 
138; Taberl, lll, 432), kendisi halife olunca 
maaş olarak günlük 2 dirhem tahsis edil
miştir (İbn Sa'd, lll, 234) Halifelere maaş 
verilmesi uygulaması daha sonraki dönem
lerde de sürdürülmüştür (Ebü'l-Fida ibn 
Keslr, XI, 184). 

Valilere maaş ödenmesine ResOl-i Ek
rem devrinde başlanmış, Mekke'nin fet
hinden sonra Attab b. Esld'e günlük 1 dir
hem veya diğer bir rivayete göre yıllık 40 
ukıyye ( 1600 dirhem) maaş tahsis edilmiş
tir. Hz. Ömer zamanında Dımaşk valisine 
aylık 80 dinar, Basra ve KQfe valilerine ay
lık 600'er dirhem, Mısır valisine yıllık 200 
dinar gibi farklı maaşlar verilmiştir. Hz. 
ömer Humus, Kınnesrin ve el-Cezlre vali
liğine getirdiği İyfız b. Ganm'e her gün 1 
dinar, 1 koyun ve 1 müd erzak (İbn Sa'd, 
vıı, 280). vali olarakAmmar b. Yasir'i, bey
tüimal için İbn Mes'Qd'u, araziyi ölçmek 
için Osman b. Huneyf'i Küfe'de görevlen
dirdiğinde her birine günde bir koyun tah
sis etmiştir (Abdülhay el-Kettanl, I, 578) 

Hz. Peygamber zamanından itibaren ka
dılık görevini üstlenenlere de maaş öden
miş, kendilerine takdir edilen maaş mik
tarı sosyal konumları dikkate alınarak di
ğer görevlilere göre daha yüksek tutul
muş, diğer maaşlarda kesintiye gidildiği 
zaman yargı işlerini üstlenenlere yüksek 
miktarda maaş ödenmesi sürdürülmüş

tür. Büveyhller devrinde bu görevi yapan
ların maaşları iltizam usulünde verilmeye 
başlanmıştır. Hulefa-yi Raşidln dönemin
den itibaren dini hizmetler, eğitim ve öğ
retim alanlarında çalışan görevlilere de 
maaş bağlanmıştır. Hz. Ömer, hilafetinin 
ilk yıllarında hafız sayısının azalabileceği 
endişesiyle Kur'an-ı Kerlm'i ezberleyenlere 
maaş tahsis etmiş, Ömer b. Abdülazlz de 

valilerinden ilim tahsiliyle uğraşanlara ma
aş bağlanmasını istemiştir (a.g.e., ı. 579; 

Il, 350) 

Beytülmalin önemli gelir kaynaklarının 
başında gelen, fey felirlerinin kimlere ve 
nasıl dağıtılacağı hususu Hz. Ömer'in ic
tihadıyla tesbit edilmiş, bunlar müslüman
lar arasında her ay erzak adı altında yiye
cek ve yılda bir defa atıyye adıyla para şek
linde dağıtılmıştır. Atıyye miktarını kişile
rin İslamiyet'teki önceliklerine ve ResOl-i 
Ekrem'e yakınlıklarına göre farklı miktar
larda belirleyen Hz. Ömer, erzak konusun
da herhangi bir ayırım gözetmeyip köle
ler dahil herkese eşit biçimde dağıttima
sını kararlaştırmış, bir ailedeki her fert için 
aylık erzak tahsis etmiştir (Ebu Yusuf, I. 
335; İbn Sa'd, lll, 231 ). Hz. Ömer döne
minde yiyeceklerin saklanacağı "darürrı
zık" adı verilen yerlerin yapılmasına da 
başlanmıştır. Medine'de erzak dağıtma işi 
bizzat halife tarafından yapılmış, taşrada 
bu görevi valiler üstlenmiştir. Emevıler dev
rinde taşra teşkilatında maaş ödeme ve 
erzak tahsisi emaret-i tefvlz tarafından 
gerçekleştirilmiş, Abbasller döneminde bu 
görev eyaJet valilerince yerine getirilmiş
tir. 

Abbasller devrinde merkezdeki maaş 
ödemeleri başta olmak üzere beytülmal 
giderleri Dlvanü'n-nafakat tarafından yö
netilmiştir. Dlvanü'n-nafakat'ın işleri taş

ra teşkilatında Dlvanü'l-harac tarafından 
üstlenilmiş, tahsis edilen maaşların de
netlenmesi için Divan-ı işraf oluşturulmuş
tur. 

Abbasller'in ikinci yarısından itibaren 
maaş ödemeleri bütçe açıklarına sebep ol
maya başlayınca, maaşların ödenebilmesi 
için çeşitli tedbirler alınmıştır. Mu'tazıd
Billah döneminde bütçe açıkları sebebiy
le maaşlarayönelik düzenlemeler çerçe
vesinde divanda çalışan memurlara haf
tada iki gün (salı ve cuma) ücretsiz izin ve
rilmiştir (Hilal b. Muhsin es-Sabl, s. 17). 

Abbasller'in ünlü vezirlerinden İbnü'l-Fu
rat el-Akü!!, memur maaşlarını ödeyebil
mek için yahudi Yusuf b. Finhas'tan borç 
almak zorunda kalmış, İbnü'l-Cerrah Ali 
b. lsa da Yusuf b. Finhas ve Harun b. im
ran ile iç borçlanma anlaşması yaparak 
maaşları ödeme yoluna gitmiştir. İbnü'l
Cerrah'ın 314'te (926) bazı memurların 

maaşlarında kesintiye giderek bazı hak
ları kaldırmasına rağmen maaş dağıtımın

da yine gecikmeler olmuş ve tekrar kesin
ti yapılmaya başlanmıştır. 

Askerlere maaş ödenmesine Hz. Ömer 
zamanında divanın kurulmasıyla başlan

mıştır. Hz. Ömer devrindeki sistemi ·de-


