
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 

141 



RiYALE 

gemileri denilen kapudane, patrona ve ri
yale kalyonlarında biri yeşil, diğeri kırmı
zı iki bayrak mevcuttu. Yeşil bayrağın or
tasında zülfikar şeklinde kılıç, kırmızı bay
rakta bir hilal ve yıldız bulunurdu. Kapu
dane ml ri kalyonlar fılosunun kumandanı 
idi. Bindiği gemiye kapudane-i hümayun 
adı verilirdi. Flamasını sancağın altına asar
dı ve kaptanlık alameti olarak yeşil renkli 
asası vardı. XVIII. yüzyılın sonlarında yıllık 
salyanesi 4500 kuruştu . Patrona mlrl kal
yonların ikinci kaptanı idi ve gemisine pat
rona-i hümayun denirdi. Rütbesi beyler
beyi veya bazan sancak beyi seviyesindey
di. Mavi renkli asası olan patrona flaması

nı öndeki pruva direğine asardı. XVIII. yüz
yıl sonlarında salyanesi 3500 kuruştu. Ri
yale mlrl kalyonların üçüncü kaptanı idi ve 
bindiği gemiye riyale-i hümayun adı veri
lirdi. Flamasını baştan üçüncü mizana dire
ğine asardı. Salyanesi 3000 kuruştu (Uzun
çarş ılı , s. 433-434). Küçük Hüseyin Paşa'
nın kaptan-ı deryalığı sırasında (ı 792-1803) 
kapudane-i filuka ve filukacılarının rengi 
mavi, patrananın sarı ve riyillenin beyazdı. 

Riyale ile ilgili tesbit edilebilen erken 
tarihli kayıtlardan birinde, Kaptanıderya 
Murad Paşa kumandasında 1 064'te (ı 654) 
Girit'e yardım için hareket eden Osmanlı 
donanmasında bulunan Trablusgarp filo
sunun kumandanı Küçük Mehmed Kapu
dan'ın Venedik donanınası ile karşılaştık
ları zaman yaptığı savaş planında Vene
dik kapudanesinin karşısına kendi kapu
danesini, patranasma karşı kendi patrona
sını ve riyalesine karşı kendi riyalesini koy
duğu belirtilir (Abdurrahman Abdi Paşa, 
s. 54-55). Bu durum, Osmanlı donanma
sına dahil olan Garp ocakları filosunun rüt
beleri içinde riyalenin mevcudiyetini göste
rir. Halbuki 1 093'te (ı 682) yeniden oluş
turulan mlrl kalyon filosunda Mısırlıoğlu 
İbrahim Paşa kapudane olarak Rodos san
cak beyliği , Baba Hasan ise patrona ola
rak Reşid sancak beyliği göreviyle yer alır
ken daha sonra Mısırlıoğlu, Kıbrıs beylerbe
yiliğine ve vezaretle kaptan paşalığa yük
seldiğinden onun yerine gelen Baba Ha
san'ın vefatı üzerine kapudanelik görevi 
Kıbrıs beylerbeyi olarak iki tuğla Benef
şeli Ali Bey' e, patranalık da bir tuğla Me
mi kapudana verilmişti (Silahdar, rı. 254-
255) . Bu dönemde henüz riyille rütbesi bu
lunmuyordu. 11 00'de ( !689) kapudane olan 
Memi Reis beylerbeyi ve patrona olan Me
zemorta Hüseyin sancak beyi rütbesindey
di (SA, MD, nr. 99, hk. 284). Bu sırada rüt
beler arası kademeler tesbit edilirken riya
le rütbesi de devreye sokulmuştu. 1113 
(1701) tarihli Bahriye Kanunnamesi'ne gö-
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re kapudan paşalık makamına kapuda
ne-i hümayun kumandanlığından tayin ya
pılması gerekiyordu. Kapudane makamı
na patronalıktan, patrona yerine riyale gö
revinden tayin yapılması kararlaştırılmış
tı. Riyale kadrosu boş ise diğer kalyonla
rın süvarilerinden en liyakatli olanı tayin 
ediliyordu. Savaşta kapudan paşa büyük 
kalyana bindiğinden o kalyana başkapu

dane denir ve birinci kapudaneye ikinci 
kapudane adı verilirdi (SA, MD, nr. ı ı 2, s. 
ı-6) . Kapudane, patrona ve riyale kaptan
ları teşrifatta tersane emini ve kethüda
sından sonra yer alıyordu . 

Kalyonların büyüklüğüne göre m ürette
batları da çağ alıyordu. 1101 'de ( ı690) bir 
kapudane 418, 1104'te ( ı693 ) 600, 1108'
de ( ı696-97) üç ambarlı bir kapudane 1001, 
1113'te ( ı 70 ı) inşa edilen büyük kapuda
ne 1500 personele sahipken patrona kal
yonunun mevcudu 1101'de (ı690) 418, üç 
yıl sonra 550, riyalenin ise 393 iken 500'e 
kadar çıkmıştı . XVIII. yüzyılın sonlarında 
m ürettebat sayısı daha da artmıştı. 1189'
da (ı 775) Anka-yı Bahri kapudanesinde 
750, Fethü'l-fettah patranasında 700 ve 
MesQdiye riyalesinde 600 mürettebat bu
lunuyordu. 1205'te (ı 79 ı) Mukaddime-i 
Nusret kapudanesinin mürettebatı 900, 
Feyz-i Huda adlı patrona ile Nüvld-i FütOh 
riyalesi 700'er kişi idi. Kapudane, patrona 
ve riyalenin mürettebatı arasında kapu
dan, gemi ağası, hoca, vekilharç, çavuş, 
yelkenci, vardiyan, topçu, aylakçı, saatçi, 
sandalcı, kalafatçı, marangoz vb. görevli
ler yanında zaman içinde mürettebatın 
çoğalması ile farklı görevlilerin gemiye gir
diği görülmektedir. Ayrıca XVIII. yüzyılda 
bu gemilerin özel adlar taşıdığı bilinmek
tedir. Yüzyılın başlarında kapudane kalyo
nunun adı Ejder Başlı, Sonkur Kıçlı, pat
rananın adı Şlr-i Revan Kıçlı, Tayyar-ı Bah
ri. riyalenin adı Siyah At Başlı, Yaldızlı Şa
hin Kıçlı olarak verilmişti. Donanmanın bu 
rütbeleri 1854 yılında bahriyede yapılan 
düzenleme ile değiştirilmiştir. 
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RivASET 
( :ı....t.ı}f) 

Kişiye güç ve itibar kazandıran, 
bir tutkuya dönüşmesi halinde 

ahlaka zarar vereceği düşünülen 
başkanlık anlamında ahlak terimi 

(bk. CAH). 

RiYAşl 
(~lı}f) 

Ebü'l-Fazl el-Abbas b . el-Ferec b. Ali 
b. Abdiilah er-Riyaşi el-Lugavf 

(ö. 257 /871) 

Basra mektebine mensup 
dil ve edebiyat alimi. 

_j 

ı 

_j 

177 (793) yılında Basra'da doğdu. Ba
bası Cüzam kabilesinden Riyaş adlı birinin 
kölesiydi. Basra'da Asma!. Ma'mer b. Mü
senna, Ebu Zeyd el-Ensarl, İbn Sellam el
Cumahl ve EbQ Osman el-Mazinl gibi dilci
lerden okudu. Diğer hocaları arasında EbQ 
Ma'mer Abdullah b. Amr el-Muk' ad, Amr 
b. MerzQk, EbQ Asım en-Nabl ve Muham
med b. Halid b. Usme gibi dil ve edebiyat 
alimleri bulunmaktadır. Bunlar arasında 
daha çok Asma! ve EbQ Zeyd el-Ensarl'
den istifade etti ve onların kitaplarını ez
berledi (İbnü'l-Kıftl, II, 370) . Tahsil hayatı 
ile ilmi ve edebi faaliyetlerinin hemen ta
mamı Basra'da geçen Riyaşl'den yararla
nan ve rivayet edenler arasında İbn Ku
teybe, Sükkerl, İbn Ebü'd-Dünya, Müber
red. İbrahim Harbl, Sa'leb, Hasan b. Uleyl 
el-Anezl, Şemir b. Hamdeveyh, İbn Düreyd 
ve İbn DÇırüsteveyh gibi dilciler ve edebi
yatçılar vardır. Resmi bir görev almayan 
Riyaşl, Mütevekkil-Alellah Ca'fer b. Mu
hammed devrinde kendisine Basra kadı
lığı teklif edilmek üzere Samerra'ya çağ
rıldığında halifeyi bir şiirle övdü ve Basra'
da ilmi faaliyetlerini sürdürdüğü caminin 
sahipsiz kalacağını ileri sürerek kadılık gö-. 
revinden affını istedi (a.g.e., a.y.). Samer
ra'da kaldığı süre içinde (849-85ı) Riya
şl'den yararlanan Vezir Feth b. Hakan et
Türki (ei-Farisi) kendisine büyük ilgi gös
terdi ve bol ihsanlarla onu Basra'ya geri 
gönderdi. 230 (845) yılında Bağdat'a gi
den Riyaşl hadis alimi EbQ Yusuf Ya'küb, 
İbn Şeybe ve Ubeydullah İbnü's-Seri'nin 
yanında kaldı . Başta Sa'leb ile Ahfeş el-Ev
sat olmak üzere bazı dil ve edebiyat alim
leriyle görüştü ve onlarla münazaralar yap
tı. Sa'leb ile yaptığı tartışmalarda gramer 
ve i'rab konularında zayıf kalmasına rağ

men Sa'leb onu lugat, Arap şiiri ve ahbar 
alanlarında engin bir deniz olarak nitele-


