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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-



vam ettiren Hz. Osman askerlerin maaş

larını yıllık 1 00 dirhem arttırmıştır. İlk dö
nemlerde en düşük asker maaşı 200 ile 
300 dirhemdi. Ordu, mecburi askerlik sis
temine geçilen Emevller devrinde kabile 
esasına göre düzenlenen aylık, birkaç ay
lık yahut yıllık maaş ödenen ve "mürtezi
ka" adı verilen askerlerden oluşmaya baş
lamıştır. Muaviye b. Ebu Süfyan'dan itiba
ren Abdülmelik b. Mervan döneminin so
nuna kadar askerlere tahsis edilen maaş 
miktarlarında önemli artışlar gerçekleş
tirilmişse de Emevller'in sonlarına doğru 
bunlarda ciddi oranda düşüşler olmuş. eko
nomik sıkıntılar yüzünden ödemeler ba
zan gecikmeli olarak yapılabilmiştir. Daha 
önce bir piyadenin yıllık 1 000 dirhem olan 
maaşı 500 dirheme kadar düşmüş ve ma
aş yerine geçmek üzere ikta uygulaması 
yaygınlaştırılmıştır. Araplar'a ve mevallye 
aynı şekilde davranılan önceki dönemin ak
sine Emevller mevall ile Araplar arasında 
ayırım yapan bir siyaset benimsemiştir. 
Abdülmelik zamanından itibaren bazı böl
gelerde savaşlara katılan mevali Dlvanü'l
cünd'e kaydedilmemeye, kayıtlı olanlara da 
düşük maaş ödenmeye başlanmıştır (İbn 
Abdürabbih, V, 148). Ömer b. Abdülaiiz se
ferlere katıldıkları halde rızık ve atıyyeden 
mahrum bırakılan mevallye maaş ve er
zak tahsis ederek askerler arasında eşit
liği sağlamıştır. 

Abbasller iktidara gelince çoğunluğunu 
Arap olmayan unsurların oluşturduğu dü
zenli ve maaşlı bir orduya dayanmış, ilk 
zamanlarda piyadelere erzakları dışında 
aylık 80 dirhem, süvarilere bunun iki katı 
ücret tahsis edilmiştir. Abbasller'in ikinci 
yarısından itibaren askerlere ödenen ma
aş miktarlarında azalma olmuş, bunun 
üzerine Emev'iler'in sonlarına doğru baş

layan maaş yerine ikta verme usulü yay
gınlaştırılmıştır. Muktedir-Billah zamanın
da maaşların ödenebilmesi için haraç ge
lirleri darnan ve mukataa usulleriyle nü
fuzlu şahıslara havale edilmiş , ardından 

askerlerin maaşlarının ikta ve tirnar sis
temiyle ödenmesi usulü yaygınlaşmıştır. 
Mürtezikaya mensup olan askerlere öde
necek maaş ve erzakın miktarı ile ödeme 
zamanı Dlvanü'I-ceyş (cünd) tarafından 
belirlenir, bu gruba mensup askerlerden 
hasta olanların maaşları da ödenir, öldü
rülen veya ölenlerin hakları varisierine in
tikal ederdi. 

Fatımiler döneminden itibaren rızık te
riminin yerine "revatib" (maaş, tayin, va
zife) kelimesinin kullanımı yaygınlaşmış, 
bürokraside görev alan memurların yanı 
sıra askerlere maaş ödemeleri ve erzak 

tahsisatı Olvanü'r-revatib tarafından yapıl
mıştır (Kalkaşendl, lll, 165) . Fatımiler dev
rinde memurlara, kadılara ve büyük emir
Iere maaşlarına karşılık olarak iktalar ve
rilirdi. Mısır donanmasının başında görev 
yapan ve Fatımiler döneminde "emlrü'l
ceyş", Memlükler döneminde "nazırü'l
ceyş" unvanı verilen kumandanlara 20 di
nar maaş ödeniyordu. Zengller'de Dlva
nü'r-revatib sivil bürokrasinin maaşlarını 
öderken askerlerin maaşlarının dağıtımı 
Dlvanü'l-mal tarafından yapılıyordu. Ey
yQbller'de askeri ve sivil kesimin maaşla
rının ödenmesi Dlvanü'I-ceyş'in (DMlnü'l
ikta ve'r-revatib) göreviydi. EyyGbller'den 
sonra iktisadi müesseseleri büyük ölçüde 
askerileştiren Memlükler döneminde ise 
askerlere ödemeler yine Dlvanü'I-ceyş, di
ğer ödemeler Dlvanü'n-nazar tarafından 
yapılıyordu. 

Selçuklular'da Divan-ı İstlfa sivil kesimin, 
Divan - ı Arz ise askeri kesimin maaş öde
melerini gerçekleştiriyordu. Belirlenen ma
aşları denetleyen Divan-ı İşraf bazan öde
melerde tasarrufa gidilmesini isterdi. Gaz
neliler ile Hindistan'da kurulan diğer müs
lüman Türk devletlerinde askerlerin ma
aşları Dlvanü'I-ceyş, maaş ödemeleri dahil 
olmak üzere diğer giderler müstevfı tara
fından düzenlenirdi. Harizmşahlar'da me
murların ve emekiiierin maaşlarının belir
lenmesi yetkisi vezire aitti. Divan-ı Arz as
kerlerin erzak ve mevacibiyle ilgileniyordu. 
Selçuklular'da maaş için "idrar'' (çoğul u 
idrarat) terimi yaygındı. Memlükler'de me
mur ve askerlere verilen maaş için kulla
nılan "mevacib" kelimesi Osmanlılar tara
fından benimsenerek "u!Qfe, vakıflardan 
veya devlet bütçesinden verilen aylık" an
lamında "camekiyye" ve "bürokraside gö
rev alanların maaş ve tayinleri" anlamın
da "vazife" terimleriyle birlikte kullanıl
mıştır. 
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Hindistanlı alim. 
_j 

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde Ja
unpQr'a bağlı küçük bir köyde dünyaya 
geldi. İlk ve orta öğrenimini JaunpQr'da 
tamamladı. Ekbername müellifi Ebü'l
Fazl el-Allaml hakkında hazırladığı teziyle 
Agra Üniversitesi'nde doktor unvanını aldı 
(ı 950) . Bir müddet Uttar Pradeş eyaleti 
Eğitim Bakanlığı'nda idareci ve müfettiş 
olarak çalıştı. Hindistan Başbakanı Nehru'
nun isteği üzerine 1857'deki Hint ayaklan
masının tarihini yazmaya başladı. "lndian 
Freedam Struggle in Uttar Pradesh" başlık
lı bu çalışmasıyla doktora sonrası için veri
len "D. Litt" unvanını kazandı. CammO-Keş-
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