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RİYAD 
( J-4}1) 

Suudi Arabistan'ın başşehri. 

Arap yarımadasının orta kesimini kap
layan Necid platosunun doğudaki Dehna 
çölü sınırına yakın bir yerinde kurulmuş
tur. Tarihte Arız, Harc, Veşm, Südeyr. Zil
fi, Mahmel ve Vadiddevasir gibi bölgeleri 
de içine alan coğrafyanın adı olan Riyad'ın 
sözlük anlamı "bahçeler"dir. KabUelerin göç 
yolu üzerinde bulunmasından dolayı Ri
yad bölgesinin eskiden beri iskan gördü
ğü ve Kur'an-ı Kerim'de adı geçen Ad ve 
Semud ile Arap kabilelerinin en eskilerin
den Tasm, Cedls ve Amalika'nın bazı grup
larının burada yaşadığı düşünülmektedir. 
Aynı şekilde Himyeri ve Kinde krallıklarının 
da bu bölgede nüfuz kurduğu sanılmak
tadır. islam coğrafyacılarının eserlerinde 
daha ziyade Necid, Yername veya Hacrül
yemame adlarıyla zikredilen Riyad bölge
si ünlü Arap kabilelerinden Beni Hanife, 
Beni Temlm, Beni Amir b. Sa'saa ve Ane
ze'nin önemli kollarının yaşadığı yer ola
rak gösterilmektedir. İhtiva ettiği su kay
naklarından ötürü Riyad ve civarı , İslami
yet'in yayılmasından sonra hac yoluna dö
nüşen Arabistan'ın güney-kuzey ve doğu
batı istikametlerindeki ticaret yollarının en 
önemli uğrak yeri konumundadır. 

Hz. Peygamber devrinde islam'ın yayıl
dığı ilk bölgelerden olan ve Riyad' ı da kap
sayan Yername bölgesi aynı zamanda ilk 
ridde hareketlerinin başladığı yerdir. Bu 
sebeple ilk islam orduları ridde hareketle
rine karşı bu bölgeye sevkedilmiştir. Hu
lefa-yi Raşidln devrinden itibaren merkez
den gönderilen valilerle yönetilmiş, ancak 
bölgede Abbas! Devleti'nin zayıflamasıy
la birlikte kabile güçlerine dayanan yerel 
emirlikler etkili olmaya başlamıştır. 923'te 
( 151 7) Arap yarımadası kısmen Osmanlı 
yönetimine girdiğ inde Necid ve civarında 
birçok em irlik bulunuyordu. 952'de ( 1545) 
Basra, 960'tan ( 1553) sonra Lahsa beyler
beyiliğinin kurulmasıyla mahalli emirlik
ler de Osmanlı hakimiyetine girdi. Fakat 
sahildeki Osmanlı idaresi Necid içlerine nü
fuz edemediğinden bölgenin geleneksel 
yapısı değişmedi. Devletin yerel sorumlu
lukları genellikle Mekke emirlerine yüklen
di. Emirler, bölgeden vergi toplamanın ya
nı sıra kabileler arası anlaşmazlıkların gi
derilmesi için de müdahalelerde bulunu
yordu. Bu durum, Osmanlı Devleti'nin Lah
sa beylerbeyileri yerine Beni Halid kabile
sinin devlet adına hüküm sürmesi pren
sibini benimsediği XVII. yüzyılın ikinci ya-

rısına kadar devam etti. Eski Hacrülyema
me şehrinin kalıntıları üzerine kurulan Ri
yad'ın sürekli bir yerleşim merkezi haline 
gelmesi de bu dönemde gerçekleşti. 

Riyad'ın yakınında bulunan Dir' iye Emir
liği 1136 (1724) (veya 11 39/ 17 27 )yılında 

Suudller'in eline geçti. Riyad ise 1 099'
dan ( 1688) itibaren Beni Hanife'den Ebu 
Zer'a ailesinin yönetimindeydi. Bu iki kom
şu emirliğin ilişkileri Muhammed b. Ab
dülvehhab'ın 1158'de ( 1745) Dir'iye'ye gel
mesiyle bozulmaya başladı ve o tarihte 
Dir'iye Emlri Muhammed b. Suud ile Mu
hammed b. Abdülvehhab arasında sağla
nan ittifak sonucu Vehhfıbllik adına ilk ön
ce Riyad'a saldırmaya karar verildi. O sı
rada Riyad emlri olan Dehham b. Dewas 
ile Suud ailesine bağlı kuwetlerin 1746-
1773 yılları arasında otuz beş defa karşı 
karşıya geldikleri mücadelenin sonunda Ri
yad Suudller'in eline geçti. Ardından Arap 
yarımadasında Vehhablliğin yayılması hız

landı ve Riyad stratejik bir mevki haline 
geldi. Vehhabller'i Hicaz'dan çıkarmak üze
re görevlendirilen Mısır Valisi Kavalalı Meh
med Ali Paşa'nın başlattığı askeri hare
kata Riyad halkı da destek verdi ve bölge 
1818'de Osmanlı denetimine girdi. 

Suud ailesinden Türki b. Abdullah 1824'
te aldığı , Dir'iye'ye göre muhafazası daha 
kolay ve tarıma daha elverişli olan Riyad' ı 

idare merkezi yaptı ; Osmanlı Devleti de 
vergi vermesi karşılığında Türki'nin yöne
timini onayladı. Türki eski surları onarıp 
güçlendirerek bugünkü Riyad'ın temelle
rini attı ve istikrarı sağlamaya çalıştı ; fa
kat aile içi rekabet neticesinde on yıl son
ra öldürüldü. Yerine geçen oğlu Faysal ' ın 

vergi ödememesi üzerine Mısır'dan gön
derilen Hurşid Paşa 1837'de şehre gire
rek beraberinde getirdiği Halid b. Suud'u 
emir tayin etti. 1840 Londra Antiaşması'

nın ardından Osmanlı askerlerinin Necid'i 
boşaltmasıyla Halid b. Suud Riyad'dan ay-

Riyad 'dan 

bir görünüş 

RiYAD 

rılmak zorunda kaldı . 1843'te l'y'lısır 'da tu
tuklu bulunan Faysal b. Türki serbest bıra
kılınca Riyad'ın yönetimini tekrar ele ge
çirdi ve Osmanlı Devleti önce onun emir
liğini tanıdı . sonra da kendisini Necid kay
makamlığına getirdi ( 1848). Faysal'ın nü
fuz u Riyad merkezli Necid kaymakamiiğı 
döneminde sahil kesimlerine kadar yayıl
dı ve Riyad'ın cazibesi giderek arttı. 1865 
yılında Faysal'ın ölümüyle aile içi çekişme

ler tekrar başladı . Babasının yerine kay
makam tayin edilen Abdullah 'a kardeşi 
Suud muhalefet etti. Böylece Riyad uzun 
yıllar sürecek bir iç mücadelenin merkezi 
haline geldi. Bu arada Bağdat Valisi Mid
hat Paşa, Ahsa'ya askeri bir harekat dü
zenledi ve Necid sahillerinde tekrar istik
rar sağlandı. AncakAbdullah 'ın rakibi Su
ud b. Faysal bertaraf edilemedi ve onun 
1875 yılında ölümüne kadar Riyad' ı elinde 
tutması engellenemedi. Bu tarihten iti
baren mücadele Suud'un oğulları ile Fay
sal'ın oğulları arasında gelişti. Bölgede ye
ni bir güç olarak ortaya çıkan Hail Emlri 
İbn Reşld bu karışıklıklardan yararlanarak 
1891 'de Riyad'a girdi ve Muhammed b. 
Faysal'ı emirlik tahtına oturttu . Riyad ' ı 

terketmek zorunda kalan Suud ailesi Sa
bah hanedanının desteğiyle Küveyt'e yer
leşti. 1897'de Muhammed b. Reşld'in ölü
mü üzerine Reşldller'le Beni Sabah ara
sındaki mücadele tekrar başladı. Bu reka
bette Abdülazlz b. Abdurrahman b. Su
ud, Beni Sabah'ı destekledi, buria karşılık 
müstakbel Riyad emlri olarak kabul edil
di. Reşldller'in giderek zayıflaması ve Ri
yad'a takviye yapamaması Abdülazlz'in 15 
Ocak 1902'de şehri ele geçirmesiyle so
nuçlandı. Osmanlı Devleti. Abdülazlz'in ba
bası Abdurrahman'ı Riyad kaymakamlı
ğına getirdi, o da yönetimi fiilen oğlu Ab
dülazlz'e bıraktı. Abdülazlz 1932'de Suudi 
Arabistan Krallığı ' nı kurduğunda Riyad' ı 

başşehir yaptı. 
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Riyad'rn 
geleneksel 
evlerinden biri 

Riyad merkez olduğu yıllarda 30.000 nü
fuslu küçük bir şehir iken petrol gelirleri
nin yansımaya başladığı 1950'lerden iti
baren hızla büyümeye başladı ve 1997'de 
2.800.000'e ulaşan nüfusu 2000'li yıllar
da 4 milyonu geçti. 1949'da surlarının yı
kılmasından sonra XIX. yüzyıla ait Mas
rnek Kalesi ile eski Suud sarayından başka 
tarih! yapısı kalmayan Riyad, Suudi Ara
bistan'ın en gelişmiş şehri , modern mi
maride yapılmış t icaret ve alışveriş mer
kezleri, yaygın hizmet binalarıyla dünya
nın en hızlı büyüyen şehirlerinden biri ol
du. Başşehir olmanın sağladığı imkanlar
la, bilhassa petrol rafinerileri ve diğer sa
nayi kurutuşlarıyla Suudi Arabistan'ın eko
nomik bakımdan da en önemli şehri haline 
geldi. 1940'ta herhangi bir modern okul 
bulunmayan Riyad'da bugün Camiatü'l
İmam Muhammed b. Suud el- İslamiyye 
( 1953) ve Camiatü'l-Melik Suud ( 1957) 

adlı iki büyük üniversite eğitim vermek
tedir. Dünya Müslüman Gençlik Teşkilatı 
(ı 972) , İslam Konferansı Teşkilatı'na bağlı 
İslam Ülkeleri Dayanışma Oyunları Spor Fe
derasyonu ve Uluslararası Arap-İslam Okul
ları Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi ( ı 981 ) 
Riyad'da kuruldu. 1951 yılından beri Riyad'ı 
Basra körfezi kıyısındaki Demmam'a bağ
layan demiryolu hattı bulunmaktadır. 
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Iii ZEKERİYA KURŞUN 

RiYAHi 
( ..,rlı}f) 

Ebu İshak İbrahim b. Abdilkadir 
b. Ahmed b. İbrahim 

er-Riyahi et-TestGri et-Tarablusi 
(ö. 1266/ 1850) 

L Miiliki fakihi , müderris, şair ve sufi. _j 

1180'de ( 1766-67) doğdu. Aslı Libya Trab
lusgarp'ta yerleşmiş Meham'id (Mahmud
lar) kabilesinden olup büyük dedesi İbra
him buradan Tunus'a göçerek Riyah'a (bu
günkü Mecazülbab) bağlı Aruse mevkiine 
yerleşmiş ve Kur'an okutınakla meşgul ol
muştur. Oğlu Ahmed, Endülüs'teki Testu
re'ye göç etmiş, kendisi ve oğlu Abdülka
dir burada vefat etmiş , İbrahim de bura
da dünyaya gelmiştir. Hıfzını ve ilk öğreni

mini Testare'de tamamlayan Riyah'i ilim 
tahsili için Tunus'a gitti. Havan'itüaşur ve 
Bi'rülahcar medreseleriyle ZeytGne Camii'n
de dil, edebiyat, hadis, fıkıh ve tefsir ders
leri aldı. önceleri Şazeliyye tarikatına inti
sap etmişken daha sonra Ticaniyye tari
katına geçti. Uzun bir süre Zeytune Ca
mii ile Camiu Yusuf Sahibi't-taba'da mü
derrislikyaptı. Başta oğulları Muhammed 
Tayyib ile Ali olmak üzere Muhammed 
Neyfer, Muhammed Bahr'i, Tahir b. Aşur 
ve Muhammed b. Selame gibi birçok öğ

renci yetiştirdi. 

Tunus'taki yirmi yıla yakın müderrislik 
hayatında geçim sıkıntısı çeken Riyah'i bu
radan ayrılmaya karar verince bundan ha
berdar olan Vezir Ebü'I-Mehasin Yusuf Sa
hibü't-taba' ona ev temin etti, tevsik gö
reviyle maaş bağladı ve kendisini evlendir
rnek suretiyle kararından vazgeçirdi. Tu
nus'ta kuraklık sebebiyle yaşanan kıtlık ve 
açlık üzerine Em'ir Hammude Paşa 1218 
( 1803) yılında Riyah'i başkanlığındaki bir 
heyeti erzak talebi için Mağrib-i Aksa Sul
tanı Mevlay Süleyman'a gönderdi. Riyah'i, 
sultana kasideler sundu ve talebini dile 
getirdi; ardından gemiler dolusu erzakla 
geri döndü. Bu sefer esnasında Fas, Ka-

raviyy'in ve Sefa'da Muhammed el-Kureş'i 
es-Selav'i, Muhammed b. Fakih ve Muham
med Arab'i ed-Dimnatı gibi alimlerle ta
nıştı ; onlardan faydalandı ve icazet aldı . 

Yine burada Ticaniyye tarikatı kurucusu 
Seyyid Ahmed et-Ticani'den tarikatın esas
larını öğrenerek Tunus'ta onun halifesi ol
du ve tarikatı yaydı . Havan'itüaşur Medre
sesi yakınında Ticaniyye evract ve ezkarı

nın okunduğu Zaviyetü S'id'i İbrahim er
Riyahi'yi yaptırdı. 1 221 ' de ( 1806) üstadı 
ömer Mahcub, Tunus Maliki kadılığından 
aziedilince Hammude Paşa . Riyahi'yi bu 
göreve getirmek istediyse de o bunu ka
bul etmemek için Zağvan 'a kaçtı , hacası 

İsmail Temlm'i'nin kadı tayin edilmesi üze
rine dönerek tedr'is görevine devam etti. 
Aynı yıl hacca giden Riyahl bu sırada Mı
sır ve Hicaz atimlerinden istifade etti ve 
1242 (1827) yılında ülkesine döndü. 1248'
de (1832) İsmail Tem'imi'nin vefatından 
sonra Em'ir Mustafa Bay'ın teklif ettiği 
Maliki başmüftülüğü görevini kabul etti. 
Her hafta em'irin huzurunda toplanan şer'! 

meclise Hanefi müftüsüyle birlikte katıldı 
ve başkanlık yaptı. Bir mecliste eski öğ
rencisi ve Tunus kadısı Muhammed Bahri 
ile yetimin bakımı ve mirasıyla ilgili bir 
meselede tartıştı . Onuruna son derece düş
kün olan ve fikirlerinin tartışılmasına ta
hammül edemeyen Riyah'i, em'irin kadı
nın görüşünü yürürlüğe koyması üzerine 
görevinden istifa etti ve em'ire vekaleten 
hac yolculuğuna çıktı. İskenderiye'ye uğ
rayıp Kahire'ye gitti; burada Ezher ulema
sı tarafından iyi karşılandı. Medine'de Rav
za-i Neb'i'nin karşısında okuduğu "Daliy
ye"sinde anılan tartışmayla ilgili şikayeti
ni dile getirdi. Hacdan dönmeden kısa bir 
süre önce veya hac dönüşünde Emir Mus
tafa ile Muhammed Bahri'nin vefatı Ri
yahi'nin bedduasıyla ilgili görüldüğünden 
Mustafa Bay'ın oğlu ı. Ahmed'in Riyah'i'den 
çekindiği ve daima gönlünü almaya çalış
tığı kaydedilir. 

1254 (1838) yılında Em'ir I. Ahmed, Os
manlı Devleti'nin Tunus'u yıllık vergiden 
muaf tutmasını temin için Riyahi'yi fakih 
ve katip Mahmud Buharis ile birlikte İ s
tanbul'a gönderdi. Sultan ll. Mahmud ve 
maiyeti tarafından yapılan karşılamada 
okuduğu Kur'an sebebiyle herkesin hay
ranlığını kazanan Riyah'i, Sultan Mahmud'a 
ve Sadrazam Mustafa Reşid Paşa'ya tale
bini dile getiren kasideler sundu. Şeyhü
lislam Arif Hikmet Bey'le tanıştı, onunla 
mektuplaşmaları devam etti. Osmanlı Dev
leti de Tunus'tan yıllarca vergi almadı . Em'ir 
I. Ahmed 1255'te ( 1839) müderrisler ara
sında rütbe esasını getirince Riyah'i, Zey-


