REZZAK
ittifak yapmaya zorladı . Yaklaşık altmış yıl
hüküm süren Ebu Mervan 496 (1103) yılın
da vefat etti. EbG Mervan'ın oğlu ve emirliğin son reisi Yahya b. Abdülmelik Murabıtlar'ın Endülüs'e hakim olmasıyla sadece bir yıl varlığını sürdürebildL Beni Rezln
emirli ği 497'de (ı ı 04) tarihe karıştı.
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isimlerinden
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Sözlükte "rızık vermek" anlamındaki re~
kökünden türeyen rezzak kelimesi "kesintisiz biçimde çokça rızık veren" demektir.
Allah'a nisbet edildiğinde "bedenlerin ve
ruhların gıdasını yaratıp veren" manasma
gelir (Ragıb el-isfahanl, el-Müfredat, "rz~"
md.; ibnü'I-Eslr, en-Nihtiye, "rz~" md.) .
Kur'an -ı Kerim 'de "rezk" kavramı birkaç
ayette "yedirmek, nasiplendirmek; yiyecek" anlamında insana nisbet edilmiş , elliyi aşkın yerde fiil kalıplarıyla, eliiye yakın
yerde de "rızk" şekliyle Allah'a izafe edilmiştir. Birçok ayette insana, onun bilgi alanına giren ve girmeyen sayısız canlıya verilen nimetierin Allah'ın varlığı, birliği, kudreti, irade ve merhametinin alametleri olduğu belirtilmekte, insanlardan bu nimet-

!erin sahibini tanımaları ve ellerindeki imkanlardan başkalarını da faydalandırma
ları istenmektedir: "Ne olurdu onlara, Allah'a ve ahiret gününe inansalar ve O'nun
kendilerine lutfettiği nimetlerden dağıtsa
lar!" (en-Nisa 4/39). Ondan fazla ayette
Allah'ın dilediği kimselerin rızkını bollaştır
dığı, dilediklerininkini daralttığı, bazan da
hesapsız verdiği ifade edilmiştir (M. F Abdül baki , el-Mu'cem, "rz~" md .) Beş ayette "razık" ismi "hayrü'r-razikin" (rızık verenlerin en hayırlısı) terkibiyle zat-ı ilahiyyeye izafe edilmiştir. Bu terkibin yer aldı
ğı ayetterin bir kısmında rızık kavramı "yiyecek ve içecek dahil olmak üzere maddi
servet ve nimetler", bir kısmında ise "dünya ve ahiret hayatına yönelik manevi değerler, cennetteki imkanlar" manasma gelmektedir (ei-Maide 5/1 14; el-Hac 22/58; eiMü'minün 23/72; Sebe' 34/39; el-Cum'a
62/ 11 ). Zariyat süresinde (51 /5 6-58) Cenab-ı Hak cinleri ve insanları kendisine kulluk etmeleri için yarattığını, onlardan rızık
istemediğini ve kendisini doyurmalarını
arzu etmediğini bildirdikten sonra bütün
yaratıklara rızık verenin (rezzak) kendisi olduğunu belirtmektedir. Rızık genel anlamıyla "faydalanılacak şey" diye anlaşılmak
tadır. Bu açıdan bakıldığında Kur'an'da geçen rızık kavramının konu ları lutuf ve bağış. yağmur, yiyecek, meyve, cennetteki
imkanlar vb. hususları içerdiği görülür (krş.
ibnü'I-Cevzl. s. 324-326).
Rezzak ismi ibn Mace ve Tirmizi'nin esma-i hüsna rivayetinde yer almaktadır
("Du'a"', ı O: "Da'avat", 82). Birçok hadis
rivayetinde "rezk" kavramının maddi ihtiyaçların yanı sıra manevi değer ve mükafatlar konumunda kullanıldığı görülür.
Bunlar arasında islam dini, Kur'an'ı anlama yeteneği, şehitlik, sabır, sevgi ve bereket gibi lutuflar yer alır (Wensinck, el-Mu'cem, ll , 252-253). Hz. Peygamber'in özellikle islamiyet'i yeni benimseyenlere okumalarını tavsiye ettiği duada Cenab-ı Hak'tan rızık talep ettiği de görülmektedir: "Allahım! Günahlarımı bağışla, bana merhamet et, daima doğru yolu izlememi nasip
et, beden sağlığı lutfet ve beni rızıklandır"
(Müsned, ı . 185 : Müslim, "Zikir", 33-36:
Ebu Davüd, "Şalat", 135) Enes b. Malik'in
rivayet ettiğine göre Medine'de fiyatların
yükselmesi üzerine ashap ResGlullah'tan
fiyat belirlemesi yapmasını istemiş, o da
şöyle demiştir: "Her şeyi yaratan, rızkı kı
san ve genişleten, rezzak olan ve fiyatlara hakim olan sadece Allah 'tır. Rabbimin
huzuruna çıkarken herhangi birinizin can
veya mal konusunda kendisine haksızlık
ettiğim iddiasıyla benden davacı olmasını

istemem" (Müsned, lll. 286: Dariml, "Büyü"' , 13: krş . İbn Mace, "1icarat", 27).
ikisi de "rezk" kökünden türemiş sıfat
lar olup Allah'a nisbet edilen razık ile rezzak arasındaki fark, rezzakın "nimetlerinden ardarda ve fazlasıyla faydalandıran"
şeklindeki anlamıyla razıktan daha zengin
bir içeriğe sahip olması ve sadece O'nun
için kullanılmasıdır. Razık ise "rızka vesile
ve sebep olan" manasma alındığında insan
için de söz konusudur. Rızık "çeşitli alanlarda kendisinden faydalanılan şey" biçiminde yorumlanarak (Kamas Tercümesi,
lll, 858 ) genelde zahiri ve batıni olmak
üzere ikiye ayrılmıştır. Zahiri rızık bedenIere ait alandır. Allah sayısız mah!Gkatın
rızkını yaratan, onların istifadesine veren
ve bedenierin bundan yararlanarak belirlenmiş zamana kadar varlıklarını sürdürme mekanizmasını icat eden dir. Batıni rı
zık ise zihni ve kalbi marnur eden bilgi ve
marifettir (Matürldl, vr. 733•: Ragıb el-isfahanl, el-Müfredat, "rz~" md. : Gazzall.
s. 90: ibnü'l-Eslr. en-Nihtiye, "rz~ " md .).
Kur'an-ı Kerlm'de, insanların sebep konumunda teşebbüs ve gayretleri varsa da
toprağa atılan tohumun yeşerip ürün vermesini sağlayan, suyu buluttan indiren,
ateşe yakma gücünü verenin Allah olduğu beyan edilerek (ei-Vakıa 56/58-73) yer
küresinde hayatın başlaması, insan türünün oluşması ve hayatını sürdürmesinin
rezzak isminin sonuçları olduğu bildirilir.
Ardından manevi nimetierin en büyüklerinden olan Kur ' an'ın önemi vurgutanır
ve bütün bunlara karşılık bazı insanların
Kur'an'ı yalanlama nankörlüğüne saptığı
belirtilir (ei-Vakıa 56/77-82). Hz. Peygamber'e nisbet edilen yemek dualarından biri bu ilahi beyan paralelinde bir muhteva
taşır: "Allah ım ! Bütün övgü ve senalar sanadır. Yedirdin, içirdin, yemeğe doyurdun,
suya kandırdın. Nankörlük, itaatsizlik ve
senden müstağni oluş küstahlığı göstermeksizin, hamd ve şükrümüzü sana sunarız ey rabbimiz!" (Müsned, IV, 236; ibnü'l-Eslr. en-Nihaye, "vd'a" md.).
Gazzall rezzak isminden kulun alabilenasibi iki noktada özetler. Bunlardan
biri gerçek anlamda rızık verenin Allah olduğunu bilmesi, O'ndan talepte bulunması ve O'na güvenmesidir. ikincisi O'nun kullara hakka kılavuzluk eden bir ilim, irşat
eden bir dil, veren bir ellutfetmesidir. Böylece kul sözleri ve fiilierinin yardımıyla değerli rızıkların kalplere ulaşmasına aracı
olur. Allah bir kulu sevdiğinde yaratılmış
ların ona olan ihtiyacını arttırır ve onu ilahi nimetierin ihtiyaç sahiplerine ulaşma
sınavasıtakılar (el-fl1akşadü'l-esna, s. 90ceği
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91) Rezzak Allah'ın fiili isim ve sıfatları
içinde yer alır; ayrıca muğnl, mukit ve nafi' ismiyle anlam yakınlığı. kabız ve basıt
isimleriyle de muhteva münasebeti içinde
bulunur (ayrıca bk. RIZIK).
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RlDVAN
(uf,...Jf)
Kur'an-ı

Kerim'de
yer alan bir terim;
cennetin muhafızı kabul
edilen melek

"rıza" anlamında

(bk_ MELEK; RizA).
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niye Ktp.,
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uşüli

'ilmi'l-mif!:at ve neticetü'n-niJ<:ar fi

ta/:ıriri'l-evf!:at adlı

eserinin ilk iki

sayfası

(Süleyma-

Esad Efendi Medresesi, nr. 119/1)
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RIDVAN el·FELEKİ
(~ıuı,...))
Rıdvan

Efendi b. Abdiilah er-Rezzaz
ei-Müneccim ei-Ebherl el-Cani
ei-Felekl el-Mısrl
(ö. 1122/ 17 10)
Mısırlı

L

astronomi bilgini
ve alet yapımcısı_

Eserleri. t. ez-Zicü'l-mütfd 'ala uşuli'r
(ez-Zicü 'rRu;ivani). Uluğ Bey zlcinin Kahire boylarnma uyarlanmış şekli olup bir mukaddime, dört bölüm (makale) ve cetvellerden
oluşur. Z. Esne'l-mevahib li-ta].fvimi'lkevakib . Uluğ Bey zlcinin Kahire boylarnma göre yapılmış ölçümlerinin tekrar
gözden geçirilerek düzenlenmiş şeklidir.
3. ed-Dürrü'l-ferid 'ale'r-raşadi'l-cedid.
Bir mukaddime, on iki bab ve bir hatimeden meydana gelen eser Uluğ Bey zlcinin
Kahire boylarnma göre düzenlenmiş diğer bir şeklidir. 4. 'Umdetü üli'n-nüha
ve'l-'irfan ii 'ilmi'l-mi].fdt ve'l-lp.bleti biDa(pstan. Bir süre Mısır'da bulunan Dağıstanlı alim Muhammed b. Muhammed
ei-Kerhl için telif edilmiş olup ilm-i mlkat
ve Dağıstan'ın kıble tayini konuları hakkın
dadır. s. Bugyetü's-sa'il ii vaz'i'l-mezavil. Mukaddimesi Rıdvan ei-Felel<i tararaşadi'l-cedidi's-Sem er].fandi
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Hayatına dair yeterli bilgi yoksa da çok
iyi bir astronomi ve matematik eğitimi aldığı anlaşılmaktadır. Hayatının büyük bir
kısmını Bulak'ta geçirdi. 1680'de hacca
gitti, bu arada Mekke ile Medine'nin namaz vakitleri için cetvel hazırladı. Eminönü'nde Yenicami'nin ( 1663) güneybatı duvarındaki güneş saatini yapan Rıdvan isimli kişinin aynı şahıs olması ve bu tarihlerde İstanbul'da bulunması kuwetle muhtemeldir. Rıdvanei-Feleki 23 Cemaziyelevvel1122'de (20 Temmuz 1710) Kahire'de
vefat etti. Astronomi, aritmetik ve geometri konularında yazdığı kitapların müsveddelerinin bir deve yükü tuttuğu söylenen Rıdvan Efendi'nin birçok astronomi
aleti ve gök küresi imal ettiği bilinmekte-
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dir (Abdurrahman b. Hasan ei-Cebertl, I,
139). Cemaleddin Yusuf b. Abdullah ei-Kilercl ei-Felel<i ile birlikte Uluğ Bey zlcindeki hesaplamalara göre tunçtan iki parça
halinde dökme olarak yaptıkları ve üzerindeki yazı ve figürleri gümüş kakmalarla
belirttikleri bir gök küresi halen Saint Petersburg Lomonosov Müzesi'nde sergilenınektedir (Savage-Smith- Belloli, s. 233).

fından yazılan eserdeki İstanbul ve Kahire

enlemlerine göre hesap edilmiş cetveller
muhtemelen Salih Efendi'ye aittir. 6_ Bugyetü't-tullab fi'stiJJraci'l-a'mali'l-felekiyye bi'l-J:ıisab. 7. Düstılru uşuli 'ilmi'lmi].fat ve neticetü'n-na~ar ii taJ::ıriri'l
ev].fat (l'leticetü '1-kübra). Astronomi öğ
rencileri için bir el kitabı niteliğinde olup
bir mukaddime, dört bab ve bir Mtimeden meydana gelir. 8. Neticetü'l-efkôr ii
ma'rifeti'l-'am eli bi'l-leyli ve'n-nehar
(l'leticetü 'ş-şugra). Bir mukaddi me, dört
bab ve cetvellerden oluşur. 9. Kıranü'l
'ulviyyin ZüJ::ıal ve'l-Müşteri bi-vasati'lmesir. Satürn ve Jüpiter gezegenlerinin
birbirlerine yaklaşınaları hakkında İbn Şii
tır'ın metoduyla kaleme alınmış bir çalış
madır. 10. Tırazü'd-dürer ii rü'yeti'l-ehille ve'l-'ameli bi'l-].famer. 11. Kelamun
kdfin ii ma'rifeti'l-ictima' ve'l-isti].fbôl
ve'l-küsuf ve'l-{ıusuf. Manzum bir eser
olup "kat" harfiyle kafiye yapılmış olduğundan bu isimle anılmaktadır.
Rıdvan ei-Felel<i'nin kaynaklarda adı geçen diğer eserlerinden bazıları şunlardır:
el-Cevheretü'l-Wmi'a ve 'n-neticetü '1cami'a, Düstılru neticeti'l-mu].faddime
ii a'mali 'ilmi'l-mi].fat, Cedvelü ta].fvimi'ş-şems li-tuli Mekke, Cedavilli-tuli
Medine, Zic li-tUli Mışri'l-Kahire, Risa-

