
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-
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mış, ardından diğer şairler alfabetik sıraya 
göre kaydedilmiştir. Riyfızü 'ş-şuara d'iba
cesindeki şiir anlayışı ve şair değerlendir
mesiyle de önemlidir. Şiirde anlam ve söz 
dengesinin iyi kurulması gerektiği belirti
len d'ibacede şairler dört gruba ayrılır : Ma
nada yaratıcı olanlar, önceki manaya yeni 
manalar katarak güzelleştirenler, önce söy
lenmiş bir manayı güzel bir ifadeyle yeni
den söyleyenler, önceki manadan başka 
manalar bulanlar. Tezkirenin bir başka özel
liği de ele alınan şairlerle ilgili değerlendir
melerdir. Riyaz'i tezkiresi, şairlerin ölüm
leri konusunda verilen dikkatli bilgiler ve 
düşürülen tarihierin kaydedilmesiyle de 
dikkat çekmektedir. Ayrıca derkenarlarda 
başka şairlere atfedilen şiirlerin asıl sa
hiplerinin tesbiti hususunda kayıtlar dü
şülmüştür. Eser üzerinde Namık Açıkgöz 
tarafından bir yüksek lisans çalışması ya
pılmıştır (bk. b ib l.) . Riyfızü'ş-şuarfı'nın 

çeşitli kütüphanelerde nüshaları vardır (iü 
Ktp ., TY, nr. 761 : Nuruosmaniye Ktp ., nr. 
3724: Süleymaniye Ktp ., Esad Efendi , nr. 
3871; TSMK, Hazine, nr. I 276; Kütahya il 
Halk Ktp., nr. 1 200; Yapı ve Kredi Banka
s ı Serınet Çifter Ktp., nr. 203). 
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Riyazi'nin 
Sakiname 
adlı eserinin 
ilk iki sayfası 

!Süleymaniye Ktp., 
Hacı Mahmud 
Efendi, 
nr. 3820) 
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RİYAZiYYAT 

(bk. MATEMATiK). 

RİY Azü·ı-ARiFiN 
( ~)Wl J>lı; ) 

Rıza Kulı Han'ın 

(ö. 1288/1871) 
tasawufi şiir yazan 

şairlere dair Farsça tezkiresi 
(bk. RizA KUl! HAN). 

RiYAzü·n-NÜKABA 
( ~~ ı J>lı)) 

Sahaflar Şeyhizilde 
Ahmed Nazif Efendi'nin 

(ö . 1275/ 1858-59 [?]) 
nakibüleşrafların 

biyografisine dair eseri. 

_j 

ı 

_j 

ı 

_j 

Osmanlı devlet teşrifatında çok önemli 
yere sahip olan nakibüleşrafların biyogra
fisine dair ilk eserdir. Müderrislik yapan, 
Kudüs, Şam , Mekke kadılıklarında bulu-

RiYAZÜ'n-NÜKABA 

nan ve Anadolu kazaskeri olan Ahmed Na
zif Efendi'nin bundan başka mensur-man
zum yirmiye yakın eseri vardır (Levend, s. 
373-374). Riyfızü 'n-nükabd kısa bir mu
kaddimeyle başlamaktadır. Müellif bura
da Katib Çelebi ve Müstakimzade'nin eser
lerinden etkilenerek bir yadigar bırakmak 
arzusuna kapıldığını söyler; Osmanlılar'da 
bu konuda bir eser bulunmadığını ve sa
dat-ı kirama duyduğu muhabbetle böyle 
bir eser ortaya koymayı düşündüğünü be
lirtir. Ayrıca Arif Hikmet Beyefendi'nin ki
tabın ortaya çıkmasına vesile olduğunu ifa
de eder. 

Eserin nakıbüleşrafların biyografisine ay
rılan kısmı "Zikr-i ZuhGr-ı Nasb-ı Nikabet" 
başlığını taşır. Burada nikabet makamının 
tarihçesinin ardından ilk nal<ibüleşraf Sey
yid Mahmud Efendi'den (ö. 944/ 1537 [?]) 
başlayıp Seyyid Abdürrahim Efendi'ye ka
dar elli altı nakıbüleşrafın biyografisine yer 
verilir. Telif tarihi belli olmayan kitapta son 
nakıbüleşraf Abdürrahim Efendi'nin biyog
rafisinde nikabet görevine devam ettiği bil
dirildiğine göre eserin onun görevde bu
lunduğu 14 Haziran 1834 ile 9 Ocak 1837 
tarihleri arasında yazıldığı anlaşılmaktadır. 

Riyfızü'n-nükabd'nın bilinen dört nüshası 
vardır (bk. bibl.) . Bunlardan Süleymaniye 
Kütüphanesi'nde kayıtlı nüshada (Esad 
Efendi , nr. 2275) boş bırakılmış kısımların 
yanında bazı karalama, düzeltme ve derke
narların bulunması dolayısıyla bunun mü
ellif hattı olması ihtimali yüksektir. 

Riyfızü'n-nükabfı'nın Topa! Rifat Efen
di'nin Devhatü'n-nükabfı'sına kaynaklık 

ettiği şüphesizdir. Ancak Rifat Efendi, altı 
nal<ibüleşraf ilavesiyle hazırladığı çalışma

sında Riyfızü'n-nükabd ve müellifinden 
bahsetmemektedir. Her iki eserde yer alan 
bilgiler arasında önemli farklılıklar vardır. 

Bununla birlikteRifat Efendi'nin Riyfızü'n
nükabd'yı görmediğini ve incelemediğini 
söylemek zordur. Fakat Rifat Efendi'nin 
bazı küçük değişikliklerle Riyfız ü 'n-nüka

bd'yı aktarıp esere kendi zamanına kadar 
gelen altı nal<ibüleşrafı ekiediği bilgisi de 
( DİA, IX, 230) doğru görünmemektedir. 
Devhatü 'n-nükaba'nın kaynakları arasın

da Mehmed Mecd'i Efendi'nin Hadfıiku'ş
şekaik'i, Nev"izade Ata'i'nin Hadfıiku'I-ha
kaik'i, Şeyh! Mehmed Efendi'nin Veka
yi'u'I-tuzalfı'sı, Müstakimzade'nin Dev
hatü'I-meşayih' i ve Süleyman Faik'in Se
iinetü'r-rüesfı'sı bulunmaktadır. Hemen 
hemen aynı kaynaklardan istifade edilme
si iki eser arasında bir benzerlik olduğu in
tibaını uyandırsa da dikkatli bir karşılaştır

mada Rifat Efendi'nin adı geçen kaynak
ları temel olarak aldığı farkedilir (kaynakla-
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