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nışlara karşı rıfk, hilim, sabır, af gibi kav
ramlarla ifade edilen erdemler müslüman 
insanı Cahiliye insanından ayıran nitelikler 
olarak değerlendirilmiş , bilhassa güçlü ve 
haklı olduğu halde hilim ve rıfk ile mua
mele etmenin değerine vurgu yapılmış
tır. Hz. ömer'e atfedilen bir sözde Allah 
katında devlet başkanının rıfkından daha 
değerl i bir erdem, yine onun sertlik ve 
hiddetinden daha çirkin bir erdemsizliğin 
bulunmadığı belirtilir (Pellat, s. 39-40) . 
Hasan-ı Basri'ye nisbet edilen ayrıntılı bir 
müslüman tanımında, "Müslüman dinin
de güçlü, kararlı ve yumuşak huylu kişidir; 
imanı sağlam , bilgili ve halim, zeki ve rıfk 
sahibidir, haklı iken bağışlayıcı , güçlü iken 
cömert, dostluğu ve arkadaşiiğı güzel, öf
ke halinde sabırlıdır" şeklinde ifadeler yer 
alır (Gazzall, lll. 166). ibn Hibban'ın rıfk ile 
akıl arasında bir ilişki gördüğü anlaşılmak
tadır. Ona göre akıllı insan daima rıfk ile 
davranmalıdır. Yumuşaklığın düzelteme
diği şeyi sertlik hiç düzeltemez. Akıldan 
daha sağlam bir dayanak bulunmadığı gi
bi rıfktan daha hayırlı bir rehber de yok
tur. Rıfkı terkeden sertliğe yönelir, sertli
ği seçen tehlikelerle yüzyüze kalır (Rau
zatü 'l-' ukala' ve nüzhetü 'l-fuzala' , s. 215-
223 ). ibn Abdülberr'in rıfk ve iktisat (orta 
yol) kelimelerini aynı başlıkta kullanması 
ve bu iki kavramı bir arada işlemesi rıfkın 
"her türlü davranışta uyumluluk" anlamı 
da içerdiğine işaret etmektedir (Behce
tü 'l-mecalis, ı. 217-220) . Gazzall de insan 
davranışlarının her türlü aşırılıktan uzak 
olması gerektiğine , şiddet ve yumuşaklık
ta bu dengenin gözetilmesinin önemine 
dikkat çeker; ancak insanın tabiatı şid
dete meyilli olduğu için dinde rıfka daha 
çok önem verildiğini ifade eder (İ/:ıya', lll , 
184-186). 
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Iii M USTAFA ÇAÖRICI 

RIK 
( j_,.ıı) 

Kölelik anlamında fıkıh t erimi 

(bk. KÖLE). 
_j 

L 

RITL 
(~}1) 

Arap dünyasındaki 
en yaygın ağırlık b irimi. 

_j 

Rıtl (rat!, çoğul u ertal) kelimesi Grekçe 
litranın Süryanlce yoluyla Arapça'ya geç
miş şeklidir. Aslı Latince "dengelemek, 
denkleştirmek, tartmak" anlamındaki lib
rodan türeyen "denge, terazi, tartı" mana
sındaki libradır. Kelime Türkçe'ye Arapça'
dan aynen, Grekçe'den lidre ve lodra bi
çiminde geçmiştir. Sofya'da t okkalık ya
ni 100 dirhemlik ağırlık birimine rıtlenica 

adı ver ilirdi. 

Fıkıh kitaplarındaki rıtl ile Bağdat rıtlı 
kastedilir. Fitre, toprak mahsulünün zekat 
nisabı ve abdest suyunun miktarı gibi hu
suslarda ölçü birimi rıtldır. Diğer ölçü bi
rimleri gibi yer, zaman ve tartılan şeyin 
cinsine göre değişiklik göstermişse de bu
nun değeri genellikle 12 ukıyyeye veya kan
tarın o/o 1'ine eşit olmuştur. Birçok ülkede 
mesela yağ , sirke, biber ve ipek gibi mal
lar için müstakil rıtllar kullanılmıştır. Çe
şitli bölgelerin kendilerine has kütle ölçü 
birimlerinin asıl mahall1 isimleri yerine ba
zı kaynaklarda rıtl (ağırlık) kelimesiyle anıl
ması karışıklığı arttırmıştır. 

islamiyet'in ilk yıllarına ait Mekke rıtlı 
480 dirheme eşittir. Modern çalışmalarda 
bunun metrik karşılığı 1,5 kg. civarında 
hesaplanmakla beraber söz konusu dir
hem Cahiliye devrinden beri varlığını sür
düren tek danekten ibaret 0,7083 gram
lık dirhem ise rıtlın değeri 340 gr. olur ki 
bu da Roma-Mısır librası/ argiriki litra ile 
aynı şeydir. Klasik kaynakların verdiği bil
gilerden Mekke rıtlının -muhtemelen Ab
basller'in etkisiyle- 816 gramlık Bağdat 
menni ile özdeşleştiği anlaşılmaktadır. VII. 
(XIII.) yüzyıl tarihçisi ibnü'l-Mücavir Mek
ke rıtlının karşılığını 130 dirhem olarak kay
deder. J . Saris, 1612'de 20 Mekke rıtlının 
değerinin 23-24 "pound avoirdupoids" (ağır
lık poundu) arasında oynadığını söyler ki bu 
544 gramlık Babil küçük minasına veya 
onun hafif bir versiyonuna işaret edebilir. J. 
Fryer'e göre 167S'te Mekke ferasilesi 27 
ağırlık pounduna veya 30 rıtla eşittir (Hinz, 
s. 28). Bundan 408 gramlık (27 x 453,3 gr.== 
12.24 kg. == 30 x 408 gr.) Bağdat rıtlının Mek
ke'de de kullanıldığı sonucu çıkarılabilir. Kla
sik kaynakların çoğu Medine rıtlının Bağ
dat'ınkinin 1 ,S katına yani 195 dirheme 
(612 gr.) , Muhammed b. Ahmed el-Mak
disl ise (ö. 390/ 1000 civa rı ) 200 dirheme 
eşdeğer olduğunu bildirir. Ona göre Ye-

men rıtlı Bağdat'ınkinin aynısıdır. Arabis
tan 'ın kuzeybatısındaki Medyen ve Eyle'
de Dımaşk rıtlı kullanılmıştır. Fransa Tica
ret Odası bülteninde kaydedilen bilgilere 
ve Osmanlı Düyfın-ı Umfımiyye idaresi ve
rilerine dayanan George Young 1890'1arda 
113 dirhemlik Mısır-Cidde rıtlının metrik 
karşılığını 360 gr. olarak verir. 

Klasik kaynakların 128, 128ot ve 130 dir
hem şeklinde üç farklı değer yüklediği 408 
gramlık Bağdat rıtlı Abbas! Devleti'nin et
kisiyle bütün islam coğrafyasında standart 
şer"i ağırlık ölçüsü olarak benimsendi. Bu 
96 drahmilik Antalya librası ile aynı şey ol
malıdır. Kalkaşendi (ö. 821 / 1418) bunun 
kendi döneminde hala kullanıldığını bildi
rir. Şerif el-idrlsl (ö 560/ 1165) Bağdat rıt
lını 180 dirhem ( el-Ekyal, lll , 344). Safedi 
(ö. 764/1363) 125 miskal olarak kaydeder. 
V. (XL) yüzyılda Beled'de 210 miskallik bir 
rıtl ve bunun iki katı ağırlığında bir baş
kası kullanılmıştır. Nasır-ı Hüsrev (ö. 465/ 
I 073'ten sonra) Meyyafarikin rıtlının 480 
dirhem olduğunu söyler. Hasan ei-Cebertl 
ve Mustafa ez-Zehebl'ye göre ei-Ceiire 
rıtlının ağırlığ ı 162 dirhemdir. Young'un 
kayıtlarından ei-Cezlre'de Osmanlı okkası
nın rıtl adıyla anıldığı anlaşılmaktadır. 

Mısır ' ın eyaJetlerinde farklı mallar için 
değişik rıtllar kullanılmıştır (mesela Yuka
rı Mı s ır'a has et ve ekmek rıt lı d iğerlerin 

den fa rklıdır) . Emev'i Halifesi Abdülmelik b. 
Mervan devrine (685-705 ) ait olup Dımaşk 
Milli Müzesi'nde muhafaza edilen 175,5 
gramlık birim muhtemelen yarım rıtldır. 

Aşınma p~yı da eklendiğinde bunun bütü
nü 354,16 gramlık Batlamyus rıtlına te
kabül edebilir. lll. Yezld'in iktidarında ( 126/ 
7 44) üretilen ve halen W alters Art Gallery'
de (Baltimore) korunan 337,55 gr. ağırlı
ğındaki rıtl 340 gramlık argiriki litra ol
malıdır (söz konusu birimlerle ilgili olarak 
bk. Ettinghausen, s. 857-860) . Abbasller 
devrine ait camdan mamul ayar ağırlıkla
rından anlaşıldığına göre Mısır rıtlının de
ğeri 96 dirheme (306 gr.) eşittir. Bu 9 ukıy
yelik Roma rıtlı olmalıdır. Bazı bulgular 306 
gr. hesabını doğrular (Hinz. s. 28). Varlığı 
muhtemelen Abbasller dönemine kadar 
geri giden 160 dirhemlik ( 51 O gr) büyük 
rıtl basit mallar için kullanılmıştır. Bunun 
Arbor'da (Michigan) korunan yıpranmış 
bir örneği 492,6 gramdır. Çıkış tarihi tam 
olarak bilinmeyen 144 dirhemlik (456,96 
gr.) rıtl Kahire, Fustat ve civarında VI. (XII.) 
yfızyıldan Yeniçağ'a kadar. büyük rıtlın ya
nı sıra hakim bir yer tutmuştur. Fatımller 
devrinde (Xl-XIL yQzyıll a r) 437f gramlık 
tam rıtl Mısır'da da kullanımda olmalıdır 
(bunun bir örneğ i Louvre Müzes i'nde ko-



runmaktadır) . Aynı dönemde ekmek. et ve 
diğer bazı maddeler için (bunların bir lis
tesi için bk. Es'ad b. Memmatl, s. 362) 144 
dirhemlik Mısır rıtlı, baharat ve pamuk için 
Avrupalılar'ın "rat! forfori" dediği 1SO (İbn 
Hazm'a göre 160; Makkarl, ll , 516) dirhem
lik fülfül rıtlı, keten için Vali Leys b. Fazl'a 
(799-802) nisbet edilen 200 dirhemlik Leys 
rıtlı, bazı gıda maddeleri ve metaller için 
(bunların bir listesi için bk Es'ad b. M em
mat!, S. 361-362) Cüzam kabilesinin boy
larından Ceri b. Avf'a nisbetle anılan 312 
dirhemlik Cerevi rıtl kullanılırdı . İtalyan 
ticaret rehberlerine göre fülfül rıtlı 413-
439,88 gr. , Leys rıtl S78,361-620.46 gr., 
Cerevi rıtl 903,69-969,96 gr. ve bakır rıtlı 
2.44 Venedik hafif libresi (736,6 gr.) ağır
lığındaydı (Ashtor, XLV/3 [1982]. s. 4 72-
474; EJ2[İng]. VI, 118- 119) 

Diğer bazı Mısır rıtlları şunlardır: 

Yer VI-VIII. (XII-XIV.) XI·XII. (XVII-XVIII.) 
yüzyıl yüzyıl 

Feyyüm 1 SO dirhem 1 SO dirhem 
Kalyüb 1 SO dirhem 
Meymüne 168 dirhem 
Bilbls 180 dirhem (1,25 Mıs ır rıtlı) 

Kus 31 S dirhem 
(et, ekmek ve sebze içi n) • 

Dimyat 330 dirhem 330 dirhem 
(2,25 Mısır rıtlı + f ukıyye) 

Füwe 
Mahalle 384 dirhem 

360 dirhem 
400 dirhem 

Semennüd 312 dirhem 300 dirhem 
(2 -!;- Mısır rıtlı) 

Asyüt 1600 dirhem 1 000 dirhem 
(et ve ekmek için) 

Aclün 1200 dirhem 1000 dirhem 
Tahta 1 000 dirhem 
İhmlm 1000 dirhem 
(et ve ekmek için) 

Tahil 1200 dirhem 

Osmanlı Devleti, 928 Cemaziyelewelin
de (Nisan 1522) Mısır ölçülerini yeniden 
ayarladı ; buna göre her 1 00 dirhem 96 
dirheme. her 1 00 rıtl 9S,S rıtla eşitlendi. 
XVIII. yüzyılda Kahire'de tahıl ölçümüne 
m ahsus kapan rıtlı 12, yağ, peynir, bal, et 
ve sebze ölçümünde kullanılan yağcı rıtlı 
14, Mansüre rıtlı 16 ukıyyeye eşitti. 1802'
de Yusuf Paşa'nın kullanımını zorunlu kıl
dığı 144 dirhemlik (- ı !b. 2 oz. ) rıtl 183S 
yılında standart rıtl ilan edildi. Alfred von 
Kremer, 18SO'Ierde Mısır rıtlının metrik 
karşılığını 4SO gr. ( = 144 x 3, 12 5 gr.) ola
rak verir. Mahmud Bey' e göre Mısır hü
kümetinin bulguları 144 dirhemlik Mısır 
rıtlının metrik değerini 444,9312 gr. gös
termiş. ancak dirhernin karşılığı 3,12 gr. 
olarak ayarlandığı için XIX. yüzyılın sonla
rında resmen 449,28 grama sabitlenmiştir. 

Suriye'de 340 gramlık Roma librası Erne
viler devrinde de varlığını korudu. lll -IV. 
(IX-X.) yüzyıllarda Suriye'nin birçok eyale
tinde 600 Dımaşk dirhemine ( ı , 904 kg.) 
eşit daha ağır bir rıtl kullanılıyordu. VI-VIII. 
(XII-XIV.) yüzyıllarda Dımaşk ekmek rıtlı 3 
Mağrib rıtlına denkti. Kalkaşendi'nin ver
diği bilgilerden Memlükler devrinde söz 
konusu 600 Şam dirheminin S92,S Mısır 
dirhemine eşit olduğu anlaşılmaktadır. İbn 
Tağriberdi (ö. 874/ 1470) Dımaşk rıtlının 4 
Mısır rıtlına denk olduğunu belirtir. Avru
pa ticaret rehberleri XIV. yüzyılın sonları 
ile XVI. yüzyılın başları arasında Dımaşk 
rıtlına 1 . 7 4212S-1 ,867626 kg. arasında de
ğişen değerler verir (Hinz, s. 30; Ashtor. 
XLV/3 [1 98 21. s. 476-477) Makdisi'ye gö
re Humus'tan Cifar'a kadarki bölgede en 
yaygını 600 dirhemlik olmak üzere çeşitli 
rıtllar kullanılırdı. Bunlar arasında en ağırı 
Akka'nınki , en hafifi Dımaşk'ınkiydi. XVII. 
yüzyılın ikinci yarısında Jean de Thevenot, 
Dımaşk rıtlının S Fransız livresine denk 
düştüğünü bildirir. İbn Abidin (ö 1836) 
kendi zamanında bu birimin 700 dirhem
den daha ağır olduğunu söyler. XIX. yüz
yılın ikinci yarısında söz konusu rıtl S,2S 
Paris livresine (- 2,6 kg.) eşitti. Dımaşk ipek 
rıtlı ise 1,93-2 kg. arasında değişirdi. XIX
XX. yüzyıllara ait 1 O ukıyyelik Osmanlı Şam 
rıtlının metrik karşılığı olarak 2-2,S okka 
yani 2,S64-3,20S kg. arasında değişen de
ğerler verilir. 

Suriye'de başka rıtllar da vardı. Mesela 
IV. (X.) yüzyılda Kınnesrin rıtlı 400 dirhe
me eşitti. Sonraki yüzyılın ilk yarısından 
XVIII. yüzyıla kadar Halep'te Fatımi Hali
fesi Zahir'in (1 021-l 036) adını taşıyan 336 
miskallik = 480 dirhemlik ( 1.428 kg.) Zahir 
rıtlı kullanılırdı. VI. (XII.) yüzyılın sonuna 
doğru Şeyzeri. Halep rıtlını 724 dirheme 
(2,279259 kg) eşitler. Paxi'nin verdiği bil
giden Halep, Lazkiye, Hama ve Cebele'de 
kullanılan rıtlın metrik karşılığı 2,1688S6 
kg. olarak bulunur. Pegolotti'nin 133S'te 
H alep kantan için kaydettiği değerden ha
reketle rıtl 2,28 kg. civarında hesaplanır. 
Aynı yüzyılda İbnü'I-Uhuwe'nin 720 Dımaşk 
dirhemi (2,2848 kg.) olarak bildirdiği Ha
lep rıtlı XIX. yüzyıla kadar kullanımda kal
mıştır. 724 ve 720 dirhemlik rıtllar arasın

daki fark muhtemelen Halep dirheminin 
değerindeki değişmenin göstergesidir. XVII. 
yüzyılın ikinci yarısında De Thevenot bunu 
s.s Marsilya livresiyle (- 2,352 kg ) karşılar. 

Halep'te XVII-XVIII. yüzyıllarda ayrıca Su
riye ipeğine özel 700 dirhemlik (- 2,217 
kg ) başka bir rıtl vardı. İran ipeği için 680 
dirhem = s-t Marsilya livresi ağırlığında 
(- 2, 15 37 kg). metal. kafur, buhur ve ba-
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harat için yine 600 dirhemlik (- ı ,9 kg ) 
iki rıtl daha kullanılıyordu . Kavalalı İbrahim 
Paşa Halep'i işgal ettiği zaman ( 1832-1840) 
rıtlın yerine 400 dirhemlik okkayı (hokka) 
kullanıma koydu. Okkanın dirhemi Halep 
rıtlının dirheminden % 4 daha hafıfti. 1848 
yılı civarında vali standartiaştırma amacıy
la İstanbul okkasını kullanıma soktu. An
cak rıtlı 800 dirheme (2 ,56589 kg.) çıka
rarak iki okkalık ve 12 ukıyyelik bir birim 
olarak varlığını sürdürmesi tavsiyesine de 
uydu. Daha çok şekerleme, baharat ve 
kalay gibi Frenk mallarının mübadelesine 
tahsis edilen bu rıtl Lübnan'da da kullanı
lırdı . 1860 yılı civarında rıtlın ağırlığını 1000 
dirheme yükselterek 1 O ukıyyeye böldü. 
Cevdet Paşa'nın valiliği zamanında ( 1866-
1868) altın ve ipek gibi değerli mallara has 
dirhemler esas alınarak yine 1 o ukıyyelik 
ve 1000 dirhemlik (3,2073625 kg.) standart 
yeni rıtllar çıkarıldı. XIX. yüzyılın ikinci ya
rısında Thiollet'nin 6 Paris livresine denk 
saydığı Halep rıtlı bu olmalıdır. Thiollet ay
rıca S,S livrelik (= ı .4 istanbul rıtlı) bir ka
lay rıtlının varlığını da kaydeder. Şeyzeri'

ye göre Humus ve Maarre rıtlı 864, Ha
ma'nınki 660, Beni Münkız'ın (ı 081-1157) 
çıkardığı Şeyzer rıtlı ise 684 dirhemdi. lll. 
(IX.) yüzyılda Diyarbekir'de kullanılan 660 
dirhemlik rıtl Hama'nınkiyle aynı olmalıdır. 
Kalkaşendi, Hama rıtlının değerini 720 Dı
maşk dirhemi olarak bildirir. Hasan ei-Ce
berti'ye (ö. 11 88/1 774) göre de Halep, Ha
ma ve Gazze rıtlının ağırlığı 720 dirhem
dir. 

Kalkaşendi, Trablusşam'da 600 dirhem
lik Dımaşk rıtlının kullanıldığını söyler. Ha
san ei-Ceberti ve Mustafa ez-Zehebi bu
rada ayrıca 630 dirhemlik bir rıtlın varlı
ğını kaydeder. Avrupa kaynaklarından XIV 
ve XV. yüzyıllarda Trablusşam rıtlının 1,8 
kg. civarında, Haçlılar dönemindeki bir baş
ka kaynaktan ise 1 ,973-1,9862 kg. arasın
da olduğu anlaşılmaktadır. XVII. yüzyılın 
başlarında 1,86 kiloluk bir rıtl vardır (a.g.e. , 
XLV/3 [ 1982 1, s. 4 77-4 78). XI-XVIII. yüzyıllar 
arasında Kudüs, el-Halil, Nablus ve Ba'le
bek rıtlı 800 dirhem idi (2 ,5386-2 ,56589 
kg.). Ancak Mustafa ez-Zehebi, Kudüs rıtlı
nın 864 dirhem olduğunu belirtir. Bu bilgiyi, 
söz konusu rıtlın her biri S14,3S4 gramlık 
S Bohemya pfunduna eşit olduğunu söy
leyen XVII. yüzyıla ait bir kaynak da doğru
lar. Ancak XIX. yüzyılda rıtl 2,2S okka = 
900 dirhem = 2,8866262S kg. ağırlığındadır 
(Hinz, s. 29-30; EJ2 [İn g. ]. VI, 11 8). Taravne, 
XIX-XX. yüzyıllardaki Osmanlı Nablus rıtlının 
ağırlığını yaklaşık 3 kg . olarak kaydeder. 
Kalkaşendi'ye göre Gazze rıtlı 720 Mısır 
dirhemine denkti. VIII. (XIV.) yüzyılda Ke-
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rek (Ürdün) rıtlı 900 dirherndi Bu ise Bu
hOtl'nin ( ö ı 051/1641) sözünü ettiği 900 
dirhemlik (2,856 kg.) Ba'lebek rıtlının aynı
sı olabilir. Hasan el-Ceberti, Beysan rıtlı için 
aynı karşılığı verirken Remle nt! ının 7 42 
dirheme denk geldiğini bildirir. Pegolotti 
bunun 1.12 Magosa rıtlına (- 2,462 kg.), 
Paxi ise 8 Venedik hafif libresine (- 2, 41 5) 
eşit olduğunu . belirtir. XIX. yüzyılın ikinci 
yarısında Sayda'nın küçük rıtlı S Paris lib
resinden az (2, 5 kilodan biraz eksik), Rem
Je'ninki 7 Paris libresine (- 3, 5 kg.) yakın
dı . Söz konusu Sayda rıtlı 760 dirhem ol
malıdır. Haçlılar'ın idaresi altındaki Akki!ı'
nın rıtlı Magosa'nınkiyle aynı olup Pego
lotti'ye göre 2,2S Sivas mennine veya 100 
rıtllık Akka kantan 670 Floransa libresine 
eşitti ; böylece rıtlın değeri 2.278 kg. civa
rında hesaplanır. Bu muhtemelen 720 dir
hemlik rıtldır. Ancak Akka müslümanlar 
tarafından geri alındıktan sonra şehir
de Dımaşk rıtlı kullanılmaya başlanmıştır 
(Ashtor, XLV/3 [1 9821. s. 479). Hasan el-Ce
berti ise Akka rıtlının ağırlığını 9SO dirhem 
olarak kaydeder. XVII-XVIII. yüzyıllarda ham 
pamuk 2,4 kiloluk Akka rıtlıyla tartılırdı 
(Abdel-Nour, s. 108). lll. (IX.) yüzyılda Bey
rut rıtlı 620 dirhemdi. BuhOti, Halep rıtlı
nın Beyrut'unkine denk düştüğünü söyler
se de Avrupa ticaret rehberlerinin verdiği 
bilgilerden anlaşıldığı kadarıyla 1 ,OS Halep 
rıtlına karşılık gelen Beyrut rıtlının met
rik değeri 2,2S9 kg. civarındadır (Ashtor, 
XLV/3 [1 982 J, s. 478-479) . 

Anadolu'da Bizans dönemine ait rıtl-ı RO
mi (Roma pondusu) 72 miskale = 102~ 
dirheme (muhtemelen 326,4 gr.) eşitti . Yüz
yıllar sonra Hasan el-Cebertive Mustafa ez
Zehebi de buna aynı karşılığı verir. lll-V. (IX
Xl.) yüzyıllarda Ahi at ve Nusaybin rıtlı 21 O 
miskal = 300 dirhemdi. Aynı yüzyıllarda Er
zen (Ahlat yakınl arı nda bir yer) rıtlı 220 
miskal = 330 dirhemdi. VIII. (XIV.) yüzyılda 
Harran rıtlı 720 dirhemdi. Bu küçük birim
lere karşılık Türkler'in hakimiyeti altındaki 
Anadolu'da en hafifi 8, en ağın yaklaşık 
12 Mısır rıtlına denk olan muhtelif rıtllar 
kullanılırdı. Osmanlılar'ın son yüzyılların
da "hünkari" adıyla anılan Urfa ve Maraş 
rıtlı 6 İstanbul okkasına (2400 dirhem = 
7,69767 kg.) eşittir. Bu Cizre menniyle ay
nı şeydir. Birecik ve Suruç rıtlı 804, Zey
tOn'unki (Maraş) 1008 dirheme, Rumka
le'ninki (Halfeti) 30 akkaya ( 12.000 dirhem) 
denktir. XV!ll-XX. yüzyıllar arasında İstan
bul (?) ve çevresinde kullanılan rıtl 876 
dirherndi (Hasan b. İbrahim ei-Ceberti, vr. 
27b); dirhem 3,207362S gr. olarak alınır
sa 2,809649SS kg. eder. Pegolotti'ye göre 
47 Sivas rıtlı Akka kantarına eşittir; dola-
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yısıyla Sivas rıtlı (227,8 kg. 147 ::::) 4,8S kg. 
olur. Hasan ei-Ceberti. Sivas rıtlını 1440 
dirheme (4,6186 kg.) eşitler. XVIII. yüzyıl
da Antakya rıtlı 1 S60 dirhemdir. Bunlara 
karşılık XIX. yüzyılda Konya rıtlı 481 , 1 04375 
gramdan ibarettir (EJ2[ing.i, VI, 120) 

İbn Fazlullah el-Ömerl'ye göre Türkiye'
deki diğer bazı rıtllar şunlardır: 

Germiyan (Kütahya ve civarı) , 

Bursa, Muğla, Tavas 31 20 dirhem 

Denizli 

Kastamonu. Birgi ve Bafra 
Marmara (Bergama), 
Antalya ve Tekekarahisarı 

Balıkesir 

7 Mısır rıtlı 
16 Mısır rıtlı 

4 Mısır rıtlı 

8 Mısır rıtlı 

Pegolotti'nin bazı rıtllara dair kaydetti
ği eşitlikler de şunlardır : 

. 96 istanbul rıtlı 1 00 V en edi k küçük li b resi 

1 00 istanbul 
büyük rıth 140 istanbul küçük rıtlı 

1 00 istanbul büyük rıtlı 

1 fı- Ayasulu k rıth 
1 Trabzon rıtlı 

1 S4 Pisa rıth 

1 Floransa libresi 
1 S Pera li b resi 

Kaynaklarda 1 00, 11 S ve 120 dirhemlik 
Osmanlı lidrelerinden bahsedilir. ll. Baye
zid devrine ( 1481- 15 I 2) ait Kanunname-i 
Mizan-ı Mora'ya göre lidre 12S dirhemdir 
(Akgündüz, ll, 469) 1129 (1717) tarihli Mo
ra Vilayeti Kanunnamesi ipek kozası lidre
sini 133 dirheme eşitler (Barkan, s. 329 ). 
Hasan ei-Ceberti 171 ve 176 dirhemlik iki 
farklı lodranın varlığını kaydeder. XIX. yüz
yılın sonlarında 1 76 dirhemlik Jodra res
men S64,S grama sabitlenmiştir. 

iran'da rıtlın yerini genellikle men almış
tır. Arap coğrafyacıları rıtl derken gerçek
te çoğu zaman menni kasteder. Mesela 
Makdisi süt, sirke vb. ürünler için kullanı
lan Ş'iraz büyük rıtlının 1040 dirhem oldu
ğunu söylerken büyük Fars mennini kas
tetmiştir. Şiraz'da ekmek ve et için Bağ
dat rıtlı. diğer maddeler için bunun sekiz 
katına (3264 gr) eşdeğer ağırlıkta olup Er
debi! halkının nt! adını verdiği men kulla
nılırdı. IV. (X.) yüzyıl coğrafyacısı İstahri , 
istahr rıtlının 130 dirheme eşit olduğunu 
belirtir. Gilan'daki 180 dirhemlik rıtlın VI. 
(XII.) yüzyıldan XII. (XVIII. ) yüzyıla kadar 
varlığını sürdürdüğü görülmektedir. Ci
bal'in başşehri Rey'de 300 dirhemlik rıtl 
kullanılırken diğer yerlerinde bunun iki ka
tı ağırlığında bir başka rıtl mevcuttu (EJ2 
[İng. J, YI, 120). XVI. yüzyılda Portekiz ha
kimiyeti sırasında Hürmüz rıtlı Portekiz ar
reteline (459 gr.) eşitti (Hinz, s. 32). XVII. 
yüzyıl seyyahı Evliya Çelebi, Save rıtlının 
ağırlığını 130 dirhem = 4290 arpa olarak 
kaydeder. Bunun metrik karşılığı 408 gr. 

civarındadır. IV. (X.) yüzyılda Azerbaycan'ın 

H oy ve U rm iye gibi eyaJetlerinde 300 dir
hemlik (956,25 gr. ) rıtl kullanılırken diğer
lerinde Bağdat rıtlı yaygındı . Yaküt ei-Ha
mevi, Tebriz ve Erdebil arasındaki Vera
vi'nin rıtlını 16 Bağdat rıtlına (= 2080 dir
hem= 6528 gr.) eşitler. XIV. yüzyılda Tür
kistan ' ın Hive (Ürgenç) şehrinde rıtl 330 
dirhemdi. Aynı birim Deştikıpçak illerin
den Saray'da (a.g.e., ay.) ve Aral gölünün 
güneyinde uzanan Harizm'de de kullanı
lıyordu . 

Kuzey Afrika piyasasında Abbasiler dev
rinde baharat dışındaki mallarla ilgili iş
lemlerde Bağdat rıtlı hakimdi. IV. (X.) yüz
yılda Mağrib fülfül rıtlı 1 S Bağdat ukıyye
sine denkti. Fatımiler'in iktidarında kulla
nım alanı genişleyen fülfül rıtlı Bağdat rıt
lından 10 dirhem daha ağırdı (446,25 gr.) . 
Kayrevan et rıtlı ise 128 dirhemdi. Hasan 
ei-Ceberti ve Mustafa ez-Zehebl'nin zikret
tiği 128 dirhemlik Frenk rıtlı ile bu aynı 
şey olabilir. V. (Xl.) yüzyılda Mağrib rıtlı 96 
miskale veya 137 -t dirheme eşitti. İbn Bat
tOta ( ö 770/ I 368-69) Mağrib ukıyyesinin 
(= rr nt!) çeyrek Dımaşk ukıyyesine yani 
12,S dirheme eşit olduğunu bildirir. Buna 
göre Mağrib rıtlı 1 SO dirhem demektir. Bir 
başka yerde ise 20 Mağrib rıtlının. her biri 
144 dirhem olan 2S Mısır rıtlına denk düş
tüğünü belirtmektedir ki buradan Mağrib 
rıtlı (25 x ı 44 120 =) 180 dirhem olarak he
saplanabilir. Kesin olmayan bilgiye göre 
1 SOO'lerde Mağrib rıtlı (ledre), 133-k dirhe
me eşitti. XVII. yüzyıl yazarlarından Ah
med b. Muhammed ei-Makkari ve İbnü'I
İmad'a göre 4 Mısır rıtlı 3,S Mağrib rıtlı
na denktir. 

EbO Ubeyd ei-Bekrl'ye göre V. (Xl.) yüzyıl
da kullanılan bazı Mağrib rıtlları da şun
lardır: 

Tenes rıtl 
Et için 67 ukıyye=100S dirhem 
Diğer şeyler için 22 ukıyye=330 dirhem 

Tahert et rıth s rıtl 

Ereşkül, Meme ve 
NekCır rıtlı 22 ukıyye = 330 dirhem 

Kayrevan et rıth 

Begaye et rıtlı 

1 o fülfül rıtlı 

20 fülfül rıtlı 

VIII. (XIV.) yüzyılda İfrikıye ve Fas rıtlı her 
biri 21 dirhem olan 16 ukıyyeye ( = 3 36 yerel 
dirhem) denkti. Hasan ei-Ceberti ve Mus
tafa ez-Zehebi ise Fas, TIIimsan ve Tunus'
ta kullanılan rıtlın ağırlığını 160 dirhem ola
rak verir. Makdisi'nin verdiği bilgilerden 
144 dirhemlik Mısır rıtlının Tunus'ta da kul
lanıldığı anlaşılmaktadır. Pegolotti'nin kay
dından VIII. (XIV.) yüzyılın ilkyarısında Tu-



nus rıtlının 490,7 gr. olduğu sonucu çık
maktadır. XVII. yüzyılda da Tunus rıtlı SOO 
gr. civarındaydı. Tunus'ta 12 Ocak 189S ta
rihli kanunla rıtlın metrik karşılığı S03,792 
grama sabitlendi. Bunun dışında Mahmud 
Ferve'nin verdiği bilgilere göre Tunus ti
caretinde şu rıtllar da kullanılırdı: ilaç. ba
harat, tohum, yün, demir gibi bazı ma
denler için 16 ukıyyelik ( 504 gr.) attar rıtlı; 
baklagiller için 17 ukıyyelik ( 5 3 5 gr.) bak
kal rıtlı; zeytinyağı, bal, tereyağı, zeytin, 
kuru meyveler ve sabun için 18 ukıyyelik 
(567 gr.) pazar rıtlı; sebze, meyve, ot. haş
haş. odun, kömür vb. için 20 ukıyyelik ( 630 

gr.) manav rıtlı; 13 ukıyyelik (400 gr.) Cirds 
rıtlı; 17 ukıyyelik (540 gr.) Mesakin örgücü 
rıtlı; 24 ukıyyelik (754,9 gr.) Kabis kasap 
rıtlı ve KusGrüssaf dokumacı rıtlı; 32 ukıy
yelik (ı 007 gr.) Kabis manav ve tahıl rıtlı; 
42 ukıyyelik ( 1332 gr.) Tevzer kasap rıtlı. 

Hasan ei-Cebertl Kosantine (Cezayir) rtt
Iının 1 S8 dirhem olduğunu bildirir. 

Endülüs rıtlı 96 miskale (453,3 gr.) eşit
ti. Endülüs'te yaklaşık S03,S9 gramlık rıtl 
yaygın şekilde kullanılırken et rıtlı bunun 
dört katı ağırlığa sahipti (EJ2 !ing ı. vı. 

120- 121) IV. (X.) yüzyıl coğrafyacısı İbn 
Havkal, Endülüs et rıtlının her biri 1 S Bağ
dat ukıyyesi ağırlığındaki 9,S fülfül rıtlına 
(4.845 kg) eşit olduğunu söyler. İbn Ab
dülber ve İbn Rüşd'ün verdiği bilgilerden, 
sonraki yüzyılda Endülüs rıtlının 140 adedi 
1 00 Abdülmelik ölçek dirhemine eşit olan 
dirhemlerin 183-jt tanesine (389,45 gr.) 
denk geldiği anlaşılır. Onlara göre rıtl da
ha önceleri 11 O tanesi 1 00 Abdülmelik öl
çek dirhemine tekabül eden dirhemlerin 
144 adedine (389,45 gr.) eşitti. Endülüslü 
muhtesib EbG Abdullah Muhammed b. 
EbG Muhammed es-Sakatl'nin kaydından 
V. (Xl.) yüzyılda Maleka (Malaga) rıtlının 16 
ukıyye = 320 dirhem olduğu anlaşılmak
tadır. VII. (XIII.) yüzyılda işblliye (Sevilla) rıt
lı 16 ukıyye = 160 dirhem ağırlığındaydı. 

Bunların dışında İbn BatlOta'ya göre 748 
(1347) yılında Delhi rıtlı (menni) 2S Mısır 
(ı ı,3 kg ) veya 20 Mağrib rıtlına eşitti. İbn 
Fazlullah ei-Ömerl, Evfat ( Habeşistan ) rttiı
nın 120 Mısır dirhemine (nukra) denk gel
diğini belirtir. İbn Tağrlberdl'nin verdiği bil
gilerden Semerkant rıtlı için şu eşitlik elde 
edilmektedir: 1 rıtl = 1 O Dımaşk rıtlı = 40 
Mısır rıtlı = 4000 miskaL 
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lt.! CENGiZ KALLEK 

mzA 
( l,.;:,}f ) 

Allah' a nisbet edilen 
haberi sıfatiardan biri. 

_j 

Sözlükte "hoşnut ve memnun olmak" 
anlamındaki rıza (rıdvan. merdat) masda
rından isim olup "hoşnutluk, hoşnut ve 
memnun olma hali" demektir (Lisanü '1-
'Arab, "rzy" md.; Kamus Tecümesi, N, 98 1-

982). Ragıb ei-İsfahanl kelimenin köklerin
den rıdvanın çokluk manası taşıdığını ve 
bu sebeple Kur'an'daki kullanılışta Allah'a 
tahsis edildiğini ifade eder ( el-Müfredat, 
"rzy" md.). Kur'an-ı Kerim'de rıza kavramı 
yetmiş üç yerde geçer. Bunların on üçü 
rıdvan şeklinde olup Allah'ın zatıyla ilgili
dir. Rızanın, "AIIah'ın kulundan, kulun da 
Allah'tan hoşnut ve memnun olması" ma
nasında kullanılmasının yanı sıra bunların 

her birine veya insanların kendi araların
daki rızalaşmalarına nisbet edildiği de gö
rülmektedir (M. F Abdü lbaki , el-Mu'cem, 
"rzy" md ) . Ayetlerden anlaşıldığı üzere Al
lah'ın razı olduğu kullar ashap ve onları iz
leyenler (et-Tevbe 9/100). Bey'atürrıdvan'

da bulunanlar (ei-Feth 48/18). Allah ve re
sulüne düşman olanları sevmeyenler (ei
Mücadile 58/22). yaratana ve yaratılmış
lara karşı özünde ve sözünde doğru olan-
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