
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 
( 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-

143 



RiVAZET 

me etmek mümkün değildir. Ancak nef
sin tabiatının talep ettiği şeylerin sağlıklı 

ve doğru olması sağlanabilir. İbnü'l-Arabl 
riyazetin ikinci türüne talep riyazeti adını 
verir. Talep riyazeti nefsin zelil kılınıp kul
lukta bulunmaya sevkedilmesiyle ahiakın 
düzeltilmesidir. İbnü'l-Arabl'ye göre riyazet 
iyi ve kötünün üzerinde dolaştığı dünya gi
bi olmaktır. Böylece nefis Hakk'ın bütün 
tasarrufianna razı olarak rıza makamına 
ulaşır. Rıza makamındaki sufi zelilliğine, sı
nırlı varlığına ve cehaletine nisbetle Hakk'ın 
izzetine ve ilminin sonsuzluğuna boyun 
eğer. Üçüncü riyazet türü ilim riyazetidir 
ve riyazetlerin en faydalısıdır. Alim bir ku
lun en yüksek riyazeti, Hakk'ı bir slıret üze
re müşahede ettiğinde onu inkar etmeyip 
tenzihle sınırlamamasıdır. Talep riyaze
ti nefsin ıslahıd ı r, ilim riyazeti ise kulun 
Hakk'a dair bilgisini tenzihte teşbih , teş

bihte tenzih ilkesince düzenlemesidir (el
FütaJ:ıatü'l·Mekkiyye, II, 635; İsmail RusO
ht Ankaravl. s. 153) 

Her toplumda dinde ve İslam'daki riya
zet ehline benzetilebilecek kişi ve grupla
ra rastlamak mümkündür. Yogi denilen 
Hint fakirlerinin maksadı riyazet yaparak 
nefis, beden ve eşya üzerinde hakimiyet 
kurmaktır. Ağır ve disiplinli bir riyazet ne
ticesinde riyazet ehlinden birtakım ola
ğan üstü haller zuhur edebilir. Takva sa
hibi slıfilerin riyazeti şekil, muhteva ve ga
ye bakımından gayri müslimlerin riyaze
tinden farklıdır. Tasawufta mürid dinin 
emirlerine uymak, yasaklarından kaçın
mak, daha iyi bir din[ hayat yaşamak için 
riyazet yapar (ayrıca bk. ÇiLE). 
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RİYAzİ 
(~4)) 

(ö. 1054/ 1644) 

Divan şairi ve teziüre müellifi. 
_j 

980 (1572) yılında babası Birgili Musta
fa Efendi'nin kadılıkyaptığı Mekke'de doğ
du. Asıl adı Mehmed olup anne tarafın
dan da köklü bir ulema ailesine mensup
tur. Düzenli bir medrese eğitimi görüp Mü
eyyedzade Abdülkadir Şeyh! Efendi'den 
mülazım oldu. 1010 (1601) yılından itiba
ren Ahmed Paşa, Davud Paşa, Fatma Sul
tan, Siyavuş Paşa, Mihr ü Mah ve Sahn-ı 

Sernan medreselerinde müderrislik yaptı. 
1019'da (1610) Edirne Beyazıt Medresesi'
ne tayin ediidiyse de oraya gitmedi ve iki 
yıllık bir aradan sonra tekrar Sahn-ı Se
man'da görevlendirHdL 1022 (1613) yılın
dan itibaren Yenişehir, Halep, Şam , Kudüs, 
Kahire kadılıklarında bulundu ve Cemazi
yelahir 1034'te (Mart 1624) emekli edildi. 
Kulağı ağır işittiğinden "utrlış, esamm" 
lakaplarıyla anılan Riyazf 29 Safer 1 054 (7 
Mayıs 1644) gecesi vefat etti. Riyazl'nin 
ölüm yerini Belfğ , Sursalı Mehmed Tahir 
ve Muhibbl İstanbul diye kaydederken 
Hammer'den naklen Franz Babinger Ka
hire, Şemseddin Sami, Üsküplü Riyazi ile 
karıştırdığı için Tımışvar olarak gösterir. 
Mezarının nerede olduğu bilinmemekte
dir. Riyazi'nin divanındaki bir mersiyesin
den küçük yaşlarda öldüğü anlaşılan ço
cuklarından başka Riyazfzade lakabıyla bi
linen, kadılık ve müderrisliklerde bulunmuş · 
Mahmud Efendi, Lutfi mahlaslı, divan sa
hibi ve Mevzu'atü'I-'uiUm müellifi Ab-

Riyazi 
divanının 

ilk iki sayfası 
(Süleymaniye Ktp., 

Reşid Efendi, 
nr. 759l 

düllatif Efendi ve Kapıcıbaşı Nasuhf Bey 
isimli üç oğlu daha vardır. Riyazf, kendin
den önce yaşayan şairlerden etkilendiği 
gibi kendinden sonraki şairleri de etkile
miştir. Kendi döneminde edebiyat muhit
lerinde etkili sayıldığı , Kafzacte Faizi, Az
mfzade Mustafa Haleti, Şeyhülislam Yah
ya Efendi, Nev'Yzade Ataı gibi şairlerle dost 
olduğu, Nefl ve Tıfll Ahmed Çelebi'nin hu
sumetini üzerine çektiği bilinmektedir. 

Eserleri. 1. Divan. Tevhid ve münaca
tın bulunmadığı eserde yirmi beş kaside, 
terkibibend tarzında bir sak'iname, bütün 
harflerde 6S2'si tam, on yedisi tamamlan
mamış 669 gazel, sekizi Türkçe, biri Fars
ça dokuz kıta , 171 ruMI, seksen dokuz 
matla', on bir miyane beyit bulunmakta
dır. Şiirlerinde Bak'i'den Nedfm'e uzanan 
çizgide zaman zaman tasawufi izleri, az 
da olsa hikemi anlayışı yansıtırsa da daha 
çok zevkperest bir tavır göstermektedir. 
z. Sakinarn e. 1054 beyitlik bu mesnevi
de hanendeler, sazendeler, sazlar, mlısiki 
terimleri ve eğlenme şekilleriyle eğlence 
meclisleri anlatılmaktadır. 3. Düstrl.rü'l
amel. Eserde 1 OSO civarında Farsça de
yim, tabir, bazı kelimelerin Türkçe karşı
lıkları ve bunlarla ilgili Farsça şiirlerden 

örnekler yer almaktadır. Divan, Sakina
me ve Düstrl.rü'l-amel'in metinleri Na
mık Açıkgöz tarafından doktora çalışması 
olarak incelenmiştir (bk. bibl.) 4. Riya
zü'ş-şuara. 1607-1610 yılları arasında te
lif edilen ve Riyazi'nin en önemli eseri olan 
tezkire Sultan I. Ahmed'e ithaf edilmiştir. 
Başlangıçtan yazıldığı tarihe kadar 424 Os
manlı şairini ihtiva eder. Tezkirede önce 
şair padişahlar kronolojik biçimde sıralan-


