
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-



miştir (Ebü'I-Kasım ez-Zecdl.cl, s. 47, 48; 
ibnü ' I -K ı ftl , ll , 372) 

Lugat, nahiv, şiir ve ahbar rivayeti sa
hasında devrinin en önemli simalarından 
olan Riyaşl Ma'mer b. Müsenna, Asma!, 
Ebu Zeyd el-Ensarl ve Ahfeş el-Evsat'tan 
sonra Basra dil mektebinin en meşhur 
temsilcilerinden biridir. Cerml. Ebu Osman 
el-Mazinl, Tewezl ve Ebu Hatim es-Sicis
tanl gibi dilcilerle birlikte Basra dil mek
tebinin altıncı tabakası içinde yer alır. Ri
yaşl'ye Slbeveyhi'nin el-Kitdb 'ını okutan 
hacası Mazinl'nin eserin yarısına gelince 
talebesinin onu kendisinden daha iyi anla
dığını söylemesi, ayrıca Cahiz'in, Kitô.bü'l
Büldan'ında Basra ricalinden söz ederken 
emsali bulunmayan üç dil alimi Mazinl, 
Riyaşl ve İbrahim b. Abdurrahman ez-Zi
yadl'nin bu şehirde yetiştiğini belirtınesi 
( ibnü ' I-K ıftl , 1. 283 ) Riyaşl'nin Iugat ve na
hiv ilmindeki gücünü kanıtlamaktadır. el
Kitdb'ın son yarısının genellikle lugat ko
nularını içermesi bakımından Mazinl bu 
alanda kendisinden daha yetkili olan Riya
şl'den istifade etmiştir (İbn Mis'ar et -Te
nuh!, s. 79) Hadis alimi Muhammed b. 
Abdüsselam el-Huşenl. Mazinl'nin i'rabda, 
Ebu Hatim es-Sicistanl'nin şiir ve şiir riva
yetinde, Riyaşl'nin bunların hepsinde oto
rite olduğunu, Basralı dilcilerin ihtilaflı ko
nularda her zaman Riyaşl'ye başvurdukla

rını ve onun görüşleri doğrultusunda hü
küm verdiklerini söyler (İbnü ' I - Kıftl, II , 370) . 

Koyu bir Basra mektebi taraftarı olan Ri
yaşi. Kufeliler'in dilleri bozuk kişilerden ve 
bölgelerden dil malzemesi derlediklerini 
ileri sürerek onları eleştirmiştir. Aynı za
manda sika bir ravi kabul edilen Riyaşl. 

Basra'da ortaya çıkan Zenci isyanı sırasın
da kendi camisinde asiler tarafından öl
dürüldü. 

Riyaşl'den kadim Arap şiiri , şiirlerdeki 

gramer, i'rab ve lugat meseleleri, şiirlerin 
söyleniş vesileleriyle şuara ahbarına dair 
birçok nakil öğrencisi Müberred'in el-Ka
mil'i ve Ebü' I-Kasım ez-Zeccacl'nin Mecô.
lisü '1-'ulemô.'ı gibi eserlerde yer almakta
dır. Kaynaklarda kendisine ait bazı dizeler 
aktarılmıştır. Çok yönlü bir alim olmasına 
rağmen Riyaşl' nin lugata dair Kitdbü 'l
Ijayl, Kitabü'l-İbil ve Kitô.bü Ma 'b.tel e
tet esmô.'ühu min keldmi'l-'Ara b olmak 
üzere sadece üç eserinin adına rastlan
maktadır. Bunlardan ilk ikisinin VII. (XIII.) 
yüzyı lda Halep Kütüphanesi'nde mevcut 
olduğu kaydedilmekle birlikte (Sezgin , VIII , 
97) hiçbiri günümüze kadar gelmemiştir. 
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RivAzET 

(bk. SPOR). 

RiVAzET 
( a..;;, ı.ı_yı) 

Nefis terbiyesi anlamında 
bir tasavvuf terimi. 

_j 

_j 

Sözlükte "yabani bir hayvanı evcilleştir
mek. serkeş atı eğitmek; egzersiz yap
mak" gibi manalara gelen riyazet kelimesi 
tasawuf terimi olarak nefsi eğitmek için 
onu birtakım tabii ve meşru arzularindan 
mahrum etmeyi ifade eder. İslam'da nef
sin haramlardan uzak tutulması emredil
miş. rnekruh olan hususlardan sakınılma
sı tavsiye edilmiştir. SGfıler, salikin nefsini 
mubah olan hazlardan da mahrum ede
rek nefis üzerinde hakimiyet kurması ge
rektiğine inanırlar. Riyazet "nefsin şehvet 
denilen beden ve dünya ile ilgili arzularını 
kırmak, bunları etkisiz hale getirmek, nef
si aklın ve dinin tesbit ettiği sınırlar içinde 
tutmak" şeklinde de tanımlanmıştır. Bu 
anlamda riyazet zühd, mücahede, müca
dele, tahall'i, nefis tezkiyesi ve tasfiyesi gi
bi tasawuf terimleriyle yakın anlamlıdır. 

Tasavvufta, Hakk'ın emrine uymak ve akl-ı 

selimin gösterdiği yolda yürümek için bü
tün kötülüklerin kaynağı olan nefisle (Yu
suf 12/5 3) mücadele halinde bulunmak, 
ona muhalefet etmek esastır. Nefsin ye
me içme ve cinsel arzularını, mal mülk, 
makam mevki, şan şöhret gibi dünyevl 
talep ve tutkularını denetim altında tut
mak için yemeyi içmeyi, uyumayı, konuş
mayı azaltarak zaruret ve ihtiyaç haliyle 
sınırlamak, diğer taraftan nefsi zor işlere 
koşmak, nefsin hileleri karşısında uyanık 
olmak riyazetin esasını teşkil eder. 

Nefis terbiyesinin şekli salikin yetenek ve 
hallerine göre değişir. Bu sebeple sGfiler, 

RiVAZET 

riyazetin bilgili ve samimi bir rehberin de- · 
netiminde gerçekleştirilmesi gerektiği üze
rinde önemle durmuşlardır. Gazzarı bu yol
daki rehberin durumunu tabiplerle muka
yese etmiş , hastanın hekim gözetiminde 
ilaç alması gerektiği gibi riyazetin de bu 
işin erbabının kontrolünde yapılması ge
rektiğini söylemiştir (if:ıya' , lll, 59) Usul
süz yapılan ağır riyazetler kamil insan ol
mayı temin etmediği gibi beden ve ruh 
sağlığının . akli dengenin bozulmasına, batı! 
inançlara sapılmasına sebep olabilir (a.g.e., 
111 . 19; ibn Haldun. Şifa'ü 's-sa' il, s. 3 1) 

Gazzall'ye göre riyazet dört türlüdür: Az 
yemek, az uyumak, az konuşmak, insanla
rın eziyetlerine katlanmak. Az yemek şeh
veti öldürür, az uyumak iradeyi saflaştırır. 

az konuşmak tehlikelerden korur, eziyet
lere katlanmak amaca ulaştırır. Zira cefa
ya tahammül ve eziyetlere sabretmekten 
daha zor bir şey yoktur ( if:ıya', ı , ı 7, 7 ı ) . Ri
yazet ehlinin haline ve maksadına göre de 
riyazetin çeşitli şekilleri vardır. Halk (avam) 
düzgün bir ahlaka sahip olmak, ihlasla iba
det etmek, davranışında dürüst olmak, 
özel kişiler (havas) kendilerini tamamıyla 
Hakk'a vermek, daha özel kişiler ise (ha
vassü'l-havas) masiva ile olan ilgilerini ke
sip Hak'la daimi beraberlik sağlamak için 
riyazet yaparlar (İbn Kayyim ei-Cevziyye, 
ı. 5 ı ı) . 

Hakikat bilgisine ulaşmanın iki temel şar
tından birinin sağlam irade, diğerinin riya
zet olduğunu söyleyen İbn Sina'ya göre ri
yazetin üç amacı vardır. Birincisi Hakk'ın 

dışındaki şeyleri tercih etmeyi tamamıy
la terketmektir; bu riyazete gerçek zühd 
yardım eder. İkincisi , kötülükleri emreden 
nefsin (nefs-i emmare) hoşnutluk kazan
mış ve tatmin bulmuş nefse (nefs- i mut
mainne) boyun eğmesini sağlamaktır; böy
lece nefsani ve dünyev'i vehimlerden uzak
laşarak ilahi olanla bağlantı lı vehim ve ha
yallere yükselrnek mümkün olur. Bu riya
zet aşamasına ibadet ler yardım eder. Ri
yazet in üçüncü amacı sırrın latifleştirilme

sidir. Bu riyazete mOsiki ve güzel sözler 
yardımcı olur ve buna ancak aşk ile ulaşı
labilir. İbn Sina'ya göre riyazetin bu üç he
defi gerçekleştikten sonra salik önce fena, 
ardından beka hallerine erip Hakk'ı de
vamlı şekilde müşahede eder (el-işarat, s. 
185- 186). 

Muhyiddin İbnü'l-Arabl edep. talep ve 
ilim olmak üzere üç türlü riyazetten bah
seder. Edep riyazeti nefsin tabiatından çık
mak ve ondan kurtulmaktır. Fakat riyazet
le nefsin tabiatından kurtulmak ve varlı
ğını ortadan kaldırıp başka bir tabiat ika-
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