
RiYAD 

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-



tüne Camii'nde birinci derece müderris 
oldu ve buradaki eğitim işlerini yöneten 
Meclisü'n-nezareti'l-ilmiyye üyesi seçildi. 
Aynı zamanda Zeytüne Camii birinci ima
mı olarak görevlendirildi. Zeytüne Camii'n
de bu iki görevi şahsında birleştiren ilk 
alim olan Riyahl güzel sesiyle okuduğu 
Kur'an-ı Kerim ile, cuma ve bayram hut
beleriyle çok etkili oldu. 12 Reblülewel 
125Tde ( 4 May ı s ı 84 1) Zeytüne Camii'nde 
devlet erk2ını ile ulemanın katıldığı mevlid 
töreninde ilk defa mevlid okuyan Riyahl 
bunun için muhtasar bir mevlid kaleme 
aldı (İbn Ebü'd-Dıyaf, s. 88; Ömer er-Riya
h1', II , 2) 1266'da ( 1850) büyük oğlu Mu
hammed Tayyib kolera salgınında öldü ve 
onun için bir m,ersiye kaleme aldı . 17 Ra
mazan'da da (27 Temmuz) kendisi kole
radan öldü ve zaviyesinin haziresine def
nedildi. 

Orta seviyede bir şair olan Riyahl'nin 
Sultan ll. Mahmud, Mustafa Reşid Paşa. 

1\ınus emirleri Hammüde Paşa . Mustafa 
Bay, ı. Ahmed. Mağrib sultanları Mevlay 
Süleyman, Abdurrahman b. Hişam gibi 
devlet adamları ile hocalarına , Şeyhülis

lam Arif Hikmet Bey' e, Medine'de tanıdı
ğı Abdüşşekür ei-Medenl'ye ve daha bir
çok ulema ile Ticaniyye, Şazeliyye, Rah
maniyye tarikatı ileri gelenlerine yazdığı 
methiye ve mersiyeleri bulunmaktadır. Al
lah'a münacat ile (ibtihal) Hz. Peygam
ber'e tevessül şiirleri de önemli bir yekün 
tutmaktadır. Şiirlerinin bir kısmı mev'iza, 
tekellüflü gazel, ihvaniyat, icazetler, fet
valar, fıkıh-kelam meseleleri gibi takrirl 
konularda olmakla birlikte münacat ve Hz. 
Peygamber' e tevessül şiirleriyle Seyyid Ah
med et-Ticanl, Beşir ez-Zevavl gibi tari
kat şeyhleri için yazdığı methiye ve mer
siyeler daha samimi ve liriktir. Ölüm, do
ğum, tayin gibi olaylara tarihleri, doğum 
ve görev tayini kutlamaları ile takrizierin 
de önemli yer tuttuğu şiirlerinde ayet, ha
dis ve kadim şiirden yaptığı tazmin ve is
tişhadlara sıkça rastlanmaktadır. Tarunu 
Muhammed Neyfer 'Unvanü'l-erib adlı 
eserinde şiirlerinden birçağuna yer verdi
ği gibi (ll , 727-800) ibn Ebü 'd-Dıyaf İtf:ıô
tü ehli'z-zaman'ında önemli bir kısmını 
kaydetmiş, Muhammed b. Osman es-Se
nüsl de Mecma'u'd-devavini't-Tunisiy
ye'sine 2000 beyte yakın şiirini almıştır. 

Eserleri. Şiir, Dil ve Edebiyat. 1. Divan 
(Tunus 1330/1912; nşr. Muhammed ei-Ya '
lav1'- Hammad! es-Sahil!, Beyrut 1990). z. 
Jfaşiye 'ala ŞerJ:ıi'l-Fô.kihi li'l-Katr. ibn 
Hişam en-Nahvl'nin Katrü'n-nedô. adlı 
kitabına Abdullah b. Ahmed ei-Fakihl'nin 
Mücibü'n-nida ila şerJ:ıi Katri'n-nedô. 

adıyla yaptığı şerhi üzerine (Bulak 1264; 
Kah i re 1281) haşiyesi olup yazma nüshası 
ei-Mektebetü'l-vataniyye'de (Tunus) bu
lunmaktadır. 3.Jfô.şiye 'ala ŞerJ:ıi'l-Kö.çJ.i 
Zekeriyyô. 'ale'l-Ijazreciyye. Abdullah 
b. Osman ei-Hazrecl'nin aruz manzumesi 
için Zekeriyya ei-Ensarl'nin kaleme aldığı 
Fetl:ıu Rabbi'l-beriyye bi-şerJ:ıi'l-Kaşi
deti'l-Ijazreciyye adlı şerhin haşiyesidir. 
Eser bazı kaynaklarda şerh olarak da geç
mektedir. 4. Mevlidü }]ayri'l-enam (Tu
nus 1876). 1\ınus Emlri 1. Ahmed'in tek
lifiyle Mustafa Bekrl ei-Mısrl'nin el-Men
helü 'l-aşfa ii mevlidi'r-Resuli'l-Muş
tafa adlı mevlidinden ihtisar edilerek dü
zenlenmiştir. Torun u ömer er-Riyahl'ye ait 
Ta'tirü'n-nevô.J:ıfde Kışşatü'l-mevlidi'n

nebeviyyi'ş-şerif adıyla da yer almakta
dır (ll, 1-11) . s. Na?mü'l-Acurrumiyye 
(et-Tu/:ıfetü 'l-ilahiyye). 1\ınus'ta ei-Mekte
betü'l-vataniyye'de (nr. 2923) yazma nüs
hası olduğu gibi Ta'tirü'n-nevaJ:ıfde de 
yayımlanmıştır (I, 164-172) 6. İt~ö.nü 'z 
zdbt fi'l-far~ beyne's-sebeb ve'ş-şart 
(nşr. NOreddin Abbas!, el-Muvafakat, IV/4 
!Cezayir 1416!19951. s. 346-363). Fıkıh usu
lüne dair olup Yahya b. Muhammed eş
Şavl'ye reddiyedir. 

Risale, Fetva ve Cevapları . ibrahim er
Riyahl'nin Zeytüne Camii'ndeki imam-ha
tiplik görevi sırasında hazırladığı çok sayı
daki cuma ve bayram hutbesi edebi nes
rin güzel örnekleri arasında yer alır. Ayrı

ca müftülüğü esnasında sorulan sorulara 
cevap olarak verdiği fetvaları, çeşitli fıkhl 
konulara dair yazdığı risaleleriyle sorulara 
cevap yazıları bulunmaktadır. Tarunu ömer 
er-Riyahl. Ta'tirü'n-nevaJ:ıi adlı eserinde 
biyografısiyle hutbe, risale, fetva ve şiirle
rinden oluşan hacimli bir koleksiyana yer 
vermiştir. Hutbelerinin bir kısmı bu eser
de yer aldığı gibi (Il, 63-105) oğlu Ali er-Ri
yahl de Divô.nü }]u tab minberiyye (Mec
mQ'atü l]utab cuma'iyye) adıyla bir eser 
oluşturmuştur. Bu tür eserlerinin bir kıs
mı şunlardır: 1. Fetvô. ii cevazi'l-iJ:ıtimô. 
bi'l-ecnebiyyi 'ani'l-mille. Hayati teh
likenin bulunması halinde himayeciliğin 
(mandacılık) cevazına dairdir. Hisale Kadı 
Muhammed ei-Annabl'ye cevap şeklinde 
yazılmış olup Fas müftüsü Mehdi ei-Vez
zanl el-Mi'yarü'l-cedid'inde buna uzun 
bir reddiye yazmıştır. z. Risale ii mes'e
leti irô.~ati ]]amri 'l-müslim. 3. Risale ii 
mes'eleti men üstüd'iye li'l-J:ıalf 'ale'l
MuşJ:ıai. 4. Risaletü def'i'l-licô.c ii na
zileti İbni'l-lfac. Mustafa Bay'ın sarayın
da 1\ınus kadısı Muhammed el-Bahri ile 
yaptığı tartışmayla ilgilidir. S. Risale fi'l
me'celi'l-müşterek. 6. Risô.letü'l-Mib
red. Ahmed et-Ticanl'nin Allah 'ın kelam 
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sıfatına dair bazı ifadelerini eleştiren ve 
bu sebeple onu sünnet dairesi dışında gö
ren Muhammed en-Nümeyll'ye cevaptır. 

7. en-Nercisiyyetü '1- 'anberiyye fi'ş-şa
lavô.t 'ala }]ayri'l-beriyye. 8. Risô.le fi'r
red 'alô. Risô.leti MuJ:ıammed b. 'Abdil
vehhô.b (daha geniş bilgi için bk. MahfOz, 
II , 397-399; Muhammed b. Osman es-Se
nOsl, s. 299-305) Mahmud ilyas, İbrahim 
er-Riyô.J:ıi müfekkiren ve ediben adıyla 
bir yüksek lisans tezi hazırlamıştır ( 1978, 
Tunus Üniversitesi Edebiyat Fakültesi) . 
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Kalyonlardan oluşan donanınada 
üçüncü rütbeli kalyon kaptanına 

ve onun gemisine verilen ad. 
.J 

Aslı italyanca reale olan kelime. Osmanlı 
donanmasında kapudane ve patronadan 
sonra gelen bir rütbe olarak XVII. yüzyılın 
ikinci yarısından itibaren görülür. Bu rüt
be sınıflandırması Akdeniz'deki Avrupalı 
denizci devletlerden Garp ocakları donan
masına. oradan da Girit savaşları sırasında 
( 1645-1669) kalyon yapımına başlanmasıy
la birlikte Osmanlı donanmasına geçmiş
tir. Donanmanın rütbeli kaptanlarından bi
rini ifade eden kelime. 1093'te (1682) ke
sin biçimde kalyon düzenine geçilmesinin 
ardından XVIII. yüzyılın başında resmi bir 
rütbe haline gelmiştir. 

Kapudane, patrona ve riyalenin gemi
lerinde kendilerine ait kaptanlık alameti 
olarak flamaları ve ellerinde asaları vardı. 
Bunlardan sonra gelen gemilerin kaptan
Iarına süvari kaptan denilirdi. Tayin ve azil
lerinde kapudan paşa yetkiliydi. Sancak 
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