
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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lar (el-Maide 5/1 19), iman edip salih amel 
işleyenlerdir (el-Beyyine 98/8). O'nun razı ol
madığı insanlar ise iman ve itaatten uzak
laşanlardır (et-Tevbe 9/96; ez-Zümer 39/7). 
Kulun Allah'tan razı olması O'nun kaza ve 
kaderinden memnuniyetsizlik duymama
sı, Allah'ın kulundan razı olması da onu 
emirlerini yerine getiren ve yasaklarından 
kaçınan bir davranış içinde görmesidir (Ra
gıb el-isfahanl, el-Müfredat, "rzy " md.) 

Rıza kavramı çeşitli hadis rivayetlerin
de Kur'an'daki kullanımına benzer şekil
de yer almaktadır (Wensinck, el-Mu'cem, 
"r2:y" md.). "Allah özünde ve sözünde sa
dık olanlardan razı olmuştur, onlar da Al
lah'tan razı olmuşlardır" (el-Maide 5/1 19) 
mealindeki ilahi beyana mukabil Hz. Pey
gamber, Mü'minun suresinin ilk on ayeti
nin nazil olmasının ardından yaptığı bir du
ayı şöyle bitirmiştir : "Allahım! Bizden ra
zı ol ve bizi senden razı olma derecesine 
yükselt!" (Müsned, I, 34; Tirmizi , "Tefslr" , 
23/1). ResCıl-i Ekrem, Zeyd b. Sabit'e öğ

rettiği uzunca bir duada da şöyle demiş
tir: "Allahım! Senden, gerçekleşen kaza ve 
kaderinin sonucuna rıza gösterıneyi ba
na nasip etmeni dilerim" (Müsned, V. 19 1; 
Nesa!. "Sehiv" , 62). Rızanın karşıtısahat 1 
suht (öfke) ve aynı manadaki gazab olup 
bazı ayetlerde rıza ile sahat kavramı karşı

lıklı olarak zikredilmiştir (Al-i imran 3/162; 
et-Tevbe 9/58; Muhammed 47/28; bk. GA

ZAP). Hz. Aişe ve Hz. Ali'den rivayet edi
len bir hadiste Resulullah'ın gece namaz
larının sonunda yaptığı dualardan birinin , 
"Allahımı Senin gazabından rızana sığını
rım" diye başladığı zikredilmiştir (Müsned, 
ı . 96, 11 8; Müslim, " Şalat" , 222; Ebu Da
vud, "Şalat" , 148, "Vitir" , 5) . 

Alimler rıza (muhabbet) ile irade (me
şlet) arasında anlam farkının bulunduğu
nu kabul ederler. Rıza ve muhabbet hoş
nutsuzluğun (kerahet) zıddı olup insan için 
düşünüldüğünde yaratılışı gereği arzu et
tiği şeydir. irade ise alternatiflerden biri
nin bir anlamda bilinçli olarak tercih edil
mesidir. Mesela oruçlu iken susayan bir 
insan tabiatının sevkiyle su içmek ister, 
ancak iradesini kullanıp içmemeyi tercih 
eder. Bununla birlikte bazan rıza ve mu
habbet "irade ve meşlet" manasında da 
kullanılır (İbnü ' l -Vezlr, s. 302). 

Kelam ilminde rıza Allah'ın irade sıfatı 
ve dolayısıyla kaderle ilişkisi açısından in
celenmiştir. Genellikle Mu'tezile'ye men
sup alimler, insanlardan sactır olan fiilie
rin ilahi iradeden bağımsız biçimde ger
çekleştiğini kabul ettikleri için rıza ile ira
de sıfatının aynı mahiyette bulunduğunu 
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söylerler. Buna göre kulların işlediği kötü 
fıiller Allah'ın irade ve rızasının dışında ka
lır. Ehl-i sünnet alimlerine göre ise irade ile 
rıza -temel manalarına bağlı olarak- birbi
rinden ayrı sıfatlar olup ilahi irade insan
ların iyi ve kötü fiilierine taalluk etmekle 
birlikte rıza sadece hayra yöneliktir (bk. 
İRADE; KADER). Rıza kula nisbet edildi
ğinde "Allah' ın kaza ve kaderini itirazsız 
benimseme" manasma alınır. Şu kadar var 
ki Cenab-ı Hakk'ın vuku bulmasını irade 
ettiği bir iş aynı zamanda kulun da irade
siyle meydana gelmişse ve şer vasfı taşı

mışsa bu işte Allah 'ın iradesinin etkisi var 
diye şerrin kendisine rıza gösterilmez. Bu
nunla birlikte işin vücut bulmasında (ka
za) Allah 'ın iradesinin mevcudiyeti kabul 
edilir ve kulun fiiline değil ilahi sıfata yö
nelik olan bu kabul rıza manasma gelir (Te
han evi, ı . 865-866; Nureddin es-Sabun!, s. 
77-78) 
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~ HALiL İBRAHİM BULUT 

r ı 

RizA 
( W:>.)JI ) 

Dini hükümlere uyan kuldan 
Allah'ın ve Allah'ın takdirinden 
kulun hoşnut olması anlamında 

L 
dini-tasavvufi bir terim. 

_j 

Sözlükte "hoşnut ve memnun olmak, 
tasvip etmek, beğenmek" anlamındaki 

rıza kelimesi dini ve tasawufi hayatın te
mel kavramlarından biridir. Kur'an'da ve 
hadislerde rıza kavramı üzerinde önemle 
durulmuş, mürninler Allah 'ın rızasını ka
zanmaya teşvik edilmiş, rıza mertebesi
ne ermenin en büyük mutluluk olduğu ifa
de edilmiştir. "Allah onlardan razı oldu, on
lar da Allah'tan razı oldular" mealindeki 
ayetler (el-Maide 5/ 11 9; el-Mücadile 58/22; 
el-Fecr 89/28; el-Beyyine 98/8) Allah ile kul 
arasındaki rıza halinin karşılıklı olduğunu 
gösterir. Allah, Hudeybiye'de Semre ağa
cının altında Hz. Peygamber'e biat eden 
sahabeden razı olmuştur (el-Feth 48/18). 
Bir mürnin için Allah'tan razı olma ve O'nun 
razı olduğu bir kul olma en büyük mutlu
luktur (Al-i imran 3/1 74; et-Tevbe 9/100). 
Cennete girmek için bu nitelikteki mümin-

ler arasına dahil olmak lazımdır (el-Fecr 
89/28) . Adn cennetine giren mürninler için 
en büyük ödül "Allah'ın rızası " anlamına 

gelen rıdvandır (et-Tevbe 9/72). Rıdvan rı
zanın en mükemmel şeklidir. Mürnin Al
lah'ın rızasını kazanmak amacıyla gerekir
se canını ve malını feda etmelidir (el-Sa
kara 2/207, 265) . Mürninler yardım ve iyilik 
gördükleri kimselere, "Allah razı olsun" di
ye dua ederler, bu bir mürnin için yapıla
cak en güzel duadır. Zira Allah razı oldu
ğu kulunu günah işlernekten ve kötülük 
yapmaktan korur, ona hayırlı işler yapma
yı nasip eder. Bunun için önce Allah ve re
sul ünün rızasının alınması gerekir (et-Tev
be 9/62) . Allah ve resulünün rızasından 
sonra anne baba, hoca ve manevi büyük
Ierin rızasını kazanmaya çalışmak esastır. 
Rızanın kaynağı Allah hakkındaki hüsnü
zan ve tevekküldür, neticesi iyimserliktir. 
Ancak ilahi kaza gelmeden ve hadiseler or
taya çıkmadan önceki rıza ve tevekkül doğ
ru değildir. Çünkü bu tavır sadece rızaya 
talip olmaktan ibarettir ve rızanın kendisi 
değildir. Nitekim ResCıl- i Ekrem bir dua
sında " ilahi, kazandan sonraki rızanı ni
yaz ediyorum" demiştir. ibadet ve kullu
ğun nihai gayesi Allah'ın rızasına ermek
tir. insanların yaptıkları hayırlı işler Allah'ın 
rızasını kazanmaya vesile olduğu gibi kö
tülük ve günahlar O'nun gazabına sebep 
olur. Allah kullarının kötülük yapmalarına 
ve küfür üzerine olmalarına asla razı olmaz 
(et-Tevbe 9/96; ez-Zümer 39/7; Muhammed 
47/28). 

Tasawufun ilk dönemlerinden itibaren 
rıza kavramına özel bir önem verilmiştir. 
Cüneyd-i Bağdadl'ye göre rıza , ilahi irade
ye tabi olduğu için kulun kendi iradesini 
ve tercihini terketmesidir. Ebu Süleyman 
ed-Darani ancak bedeni arzularından sıy
rılan kişilerin rıza mertebesine erebilece
ğini söylemiş, ibrahim b. Muhammed en
Nasrabadl, rıza mertebesine ulaşmak is
teyenlerin Allah'ın razı olduğu hususlara sı
kıca sarılmalarını tavsiye etmiştir (Serrac, 
s. 80; Kuşeyrl, s. 423). Haris el-Muhasibl 
rızayı "Allah'ın hükmü altında bulunan ku
lun sükunet içinde olması" (Kelabazl , s. 
ı 02; Kuşeyrl, s. 426). Zünnun el-Mısrl "ka
derin acı tecellisi karşısında kalbin süku
net ve huzur içinde bulunması" (Serrac, s. 
80; Kelabazl, s. ı 02; Kuşeyrl, s. 426) şeklin
de tanımlamıştır. Ebu Osman el-Hiri'ye gö
re rıza kazaya razı olmaktır (a.g.e. , s. 425) . 
insan iradesini aşan olaylar karşısında 
Hakk'ın cemal tecellisiyle celal tecellisini 
aynı derecede rıza hali ile karşılamak, lut
fun da kahrın da hoş olduğunu kabul et
mek sufiler in hedefidir. Bu hedef kulun 


