
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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mir Üniversitesi Tarih Bölümü'nde hoca
lık yaptı. Londra' da School of Oriental and 
African Studies'te çalıştığı yıllarda ( 1961-

1962) tanıştığı Profesör A. L. Basharn'ın 
davetine uyarak Avustralya'ya gitti ( 196 7). 

Emekliye ayrıldığı 1986 yılına kadar Can
berra'da bulunan The Australian National 
University'de Asya-İslam tarih ve medeni
yetiyle ilgili dersler verdi, Center for Re
search and Teaching of Oriental Studies'in 
kuruluşunda yer aldı ve çok sayıda dokto
ra öğrencisi yetiştirdi. Zaman zaman Hin
distan ve İran üniversitelerinde misafir 
öğretim üyesi olarak bulundu. 1969'da 
Avustralya İnsan Bilimleri Akademisi üye
liğine seçildi. 1980'de Canberra'da eser
lerinin basımı için Marifat adlı bir yayınevi 
kurdu. Çalışmalarını emeklilik döneminde 
de sürdüren Rızvl sık sık İslam ' ın kutsal 
beldelerini ziyaret etti. İmam Ali er-Rıza 
hakkında araştırma yapmak için gittiği 
İran'ın Meşhed şehrinde vefat etti (3 Ey
lül 1994) 

Hindistan'ın İslami dönemi tarihi, tasav
vuf tarihi, mimarisi, ıslah hareketleri, Ba
bürlü tarihi ve Hindistan'ın sosyokültürel 
tarihi gibi alanlarda önemli eserleri bulu
nan Rızvl, üzerinde çalıştığı konular hak
kındaki titiz araştırmaları ve çalışma ko
nusuyla ilgili seyahatleriyle tanınır. Otuz
dan fazla kitap ve bilimsel dergilerde çok 
sayıda makale neşretmiş olup başlıca eser
leri şunlardır: Source Book on Medieval 
Indian History (I-X, Aligarh 1955-1962); 

Indian Freedam Struggle in Uttar Pra
desh (I-VI, Lucknow 1957-1961); Muslim 
Revivalist Movements in Northem In
dia in the 16'h and 17'h Centuries (Ag
ra 1965); Fatehpur Sikri (New Delhi 1972); 

Religious and Intellectual History of the 
Muslimsin Akbar's Reign 1556-1605 
(New Delhi 1975); Iran: Royalty, Religion 
and Revolution (Canberra 1980); Shah 
W ali-Allah and His Times: A Study of 
Eighteenth Century Islam, Politics and 
Society in India (Canberra 1980); Shah 
'Abd al-'Aziz: Puritanism, Seetarian Po
lemics and Jihad (Canberra 1982); A His
tory of Sufism in lndia (I-II. New Delhi 
1978-1983) ; Landmarks of South Asian 
Civilizations: From Prehistory to the In
dependence of the Subcontinent (New 
Del hi 1984 ); A Socio-Intellectual His
tory of the Isna Ashari Shii's in India 
(I- ll, Canberra 1986) ; The Wonder that 
was India. Volume II, a Survey of the 
History and Culture of the Indian Sub
continent from the Coming of the Mus
lims to the British Conquest, 1200-1700 
(London 1987); Shi'ah dar Hind (Oum 
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1997). Rızvl ayrıca Cambridge History of 
Islam (HI, Cambridge 1970), The Cultural 
History of India (Oxford 1975) ve World 
of Islam (London 1976) gibi eseriere bö
lümler yazmış. The Encyclopaedia of Is
lam (EJ2), Türkiye Diyanet Vakfı İslô.m 
Ansiklopedisi (DİA) gibi arsiklopediler
de maddeleri yayımlanmıştır (bu madde 
müellifin aile fertlerinden, çalışma arka
daşlarından ve eserlerinden edinilen bil
gilerle yazılmıştır). [iii DİA 
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RiBA 
(bk. FAİZ). 

RiBAT 
( .1>~}1 ) 

Sınır boylarında 

ve stratejik mevkilerde 
askeri amaçlı müstahkem yapılara 

verilen ad. 

ı 

_j 

ı 

_j 

Sözlükte "düşman saldırılarını önlemek 
için sınır boylarında nöbet tutmak" anla
mında masdar olan ribat kelimesi Kur'an-ı 
Kerim 'de "ribatü'l-hayl" (cihad için bağla
nıp beslenen atlar) şeklinde geçer (el-En
fal 8/60) Aynı kökten "rabitu" emri de (Al-i 
imran 3/200) "Cihad için hazırlıklı olun" 
şeklinde açıklanmıştır. Ri bat terimi hadis
lerde, Allah yolunda savaşmak için atla
rın hazır tutulmasının yanı sıra daha çok 
"nöbet tutmak" ve "sınır muhafızları" an
lamlarında kullanılmıştır: "Allah yolunda 
bir gece nöbet beklemek (ribat) bir ayı oruç 
ve ibadetle geçirmekten daha hayırlıdır. 
Murabıt ölünce dünyadaki arneli ve rızkı 
devam eder, kabir azabından da emin olur" 
(Buhar!, "Cihad", 73; Müslim, "İmare", 163) 

"Allah yolunda sınırda bir gün nöbet tut
mak dünyadan ve onun üzerinde bulunan
lardan daha hayırlıdır" (Buhar!, "Cihad", 
73). Diğer bir hadiste her ölenin arnelinin 
sona ereceği, Allah yolunda ölen murabı
tın arnelinin ise kıyamet gününe kadar ar-

Münestir 
Ribatı

Tunus 

tarak devam edeceği ve kabir azabına uğ
ratılmayacağı bildirilmiştir (Tirmizi, "Feza"i
lü'l-Cihad", 2; Ebu Davud, "Cihad", 16) Sı

nır boylarında askerlerin atiarını bağlayıp 
nöbet tuttukları mekaniara ve buralarda 
inşa edilen müstahkem yapılara ribat, ci
had sevabı almak için ribatlarda toplanan 
gönüllü askerlere de murabıt adı verilmiş
tir. Hz. Ömer zamanında sekiz eyaletin her 
birinde savaşa hazır 40.000 at bulundu
rulduğu (Taberl, IV, 51 -52), yetmiş civarın

da atla Irak bölgesindeki Berazruz Riba
tı'na giden Urve b. Ebü'l-Ca'd el-Bariki gi
bi bazı sahabilerin bu maksatla at besle
dikleri kaydedilmektedir (İbn Sa'd, Il, 195; 

VI, 34). Bu dönemde başta Suriye sahilin
deki merkezler olmak üzere sınır şehirleri 
birer ribat sayılmış, cihad ve ribat kelime
leri birbirinin yerine kullanılmıştır. 

Başlangıçta cihad için hazır tutulan at
ların bağlandığı ve murabıtların konakla
dığı basit çadırlardan ibaret olan ribatlar 
giderek müstahkem yapılara dönüştü. Bu 
tip ribatlar önce Bizans'a karşı Suriye ve 
Kuzey Afrika sahillerinde yapılmaya baş
landı. Hz. Osman zamanında özellikle Bi
zans saldırılarına açık Suriye ve Mağrib sa
hillerinde Bizans'tan kalma kalelerin yanı 
sıra yeni askeri binalar (ribatlar) inşa edil
di. Sur ve Sayda'daki sahil kalelerini tah
kim ettiren Suriye Valisi Muaviye b. Ebu 
Süfyan, Cebele'de eski Bizans kalesinin dı
şında bir kale ve askeri binalar yaptırıp içi
ne askerler yerleştirdi (Belazürl, s. 173-

1 7 4). Em eviler döneminde Suriye ve Irak'ın 
kuzeyindeki sınırlarda ribat niteliğinde ka
le ve karakollar yapıldı. Kuzey Afrika'nın 
fethinin ardından Akdeniz sahilinin güven
liği kurulan ribatlarla sağlandı. Ukbe b. 
Nafi', Kayrevarı şehrini bir ribat olarak in
şa ettirdi (İbn izar!, 1, 19). Maveraünne
hir'de ticaret yolları üzerindeki menziller 
ve Türkistan'daki koruma duvarlarıyla çev
rili çiftlikler askeri amaçla kullanıldı ve bu 
sınırlara da ribatlar inşa edildi. 

Abbasller devrinde de Kuzey Afrika sa
hillerinde çok sayıda ribat yapıldı. 179 (795) 
yılında Abbas! Valisi H erserne b. A'yen ta-


