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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 
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adlı eserinin 
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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-

~45 



RiYAZÜ'n-NÜKABA 

rın mukayesesİ için bk. Ahmed Rifat Efen
di, Osmanlı Toplumunda Sadat-ıKiram ve 
Nakibüleşra{lar: Dev ha tü 'n-nukaba, s. 

36-45). Bu konuda iki eser arasındaki 

fark. Devhatü'n-nükaba müellifi kayna
ğını aynen veya çok az değişiklikle inuh
tasaran iktibas ederken Nazif Ahmed'in 
kısmen muhtasar olarak, fakat kendi 
cümleleriyle eserine aktarmasından iba
rettir. Riyazü'n-nükaba'nın dili devrine 
göre oldukça ağır olup üslubu yer yer 
süslü nesre yaklaşmaktadır. 
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RİYAZÜ' s-SALİHIN 
( ~l.alf Jo~) ) 

Nevevi'nin 
(ö . 676/1277) 

bir müslümanın günlük hayatında 
ihtiyaç duyacağı ayet ve hadisleri 

derlediği eseri. 
_j 

Tam adı Riyazü'ş-şalil).in min l).adişi 
seyyidi 'l-mürselin'dir. 14 Ramazan 670 
( 14 Nisan 1272) tarihinde tamamlanmış 
olup on sekiz bölüm, 400'e yakın bab ve 
1900 civarında hadisten meydana gelmek
tedir. Bazı bölüm ve babları onlarca hadis
ten, bazıları birkaç hadisten oluşan eser
de konuların niteliği sebebiyle pek çok mü
kerrer hadis vardır. Bölümlerin ve özellik
le babların dikkat çekici yanı her birinin sı
ralanışındaki fikri insicam ve mükemmel 
iç düzendir. Babların adlandırılmasındaki 
isabet müellifin hadis kitaplarında yer alan 
rivayetleri büyük bir vukufla değerlendir
diğini, Kur'an ve Sünnet'in muhtevasına 
vakıf olduğunu göstermektedir. Eser sa
dece bir hadis mecmuası değil Nevevi'nin 
yaşadığı dönemde toplumun ve İslam coğ
rafyasının meselelerini ortaya koyan bir 
belge, ferdin ve cemiyetin ihtiyaçlarına İs
lam'ın iki ana kaynağı ışığında çözüm üret
me yollarını anlatması açısından alimler. 
yöneticiler ve halk için bir rehber niteli
ğindedir. Bir diğer özelliği de her konuyu 
ayet ve hadislerle ele almasıdır. 
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Riyazü'n
nükaba'nın 

ilk iki sayfası 

!Süleymaniye Ktp., 
Esad Efendi, 

nr. 22751 

Nevevi, Riyazü'ş-şalil).in'e aldığı hadis

lerin çoğunu Kütüb-i Sitte'den seçmiş , 

bunların dışında kalan hadisleri İmam Ma

lik'in el-Muvatta'ı, Ebu Bekir ei-Humey

dl'nin el-Cem' beyne'ş-Şal).il).ayn'ı , Ah

med b. Hanbel'in el-Müsned'i, Hakim en

Nisaburl'nin el-Müstedrek'i ve Darimi ile 

Darekutnl'nin es-Sünen'lerinden derlemiş, 

hadislerin sened zincirini çıkararak sahabi 

ravinin adını vermekle yetinmiştir. Kitap

ta hadis metinleri kaynaklarda geçtiği gibi 

nakledilmiş. her hadisin sonunda kaynağı 

belirtilmiş ve hadisle ilgili değerlendirme

ler oradan aynen alınmış. bazı hadislerin 

ve ravilerin değerlendirilmesi Nevevi tara

fından yapılmıştır. Hadislerde geçen garib 

kelime ve tabirlerin bir kısmı açıklanmış, 

fazla uzun hadisler bazan kısaltılmış. çok 

az sayıda hadis mana ile rivayet edilmiştir. 

Nevevl, Riyaz ü'ş-şalil).in'e aldığı hadisle

rin sahih olduğunu söylemekteyse de eser

de az sayıda zayıf hadisin bulunduğu kay

dedilmekte, bazıları bunların üç kadar, ba

zıları ise elli kadar olduğunu ileri sürmek

tedir. Nasırüddin ei-Eibanl ve Şuayb ei-Ar

naut yaptıkları neşirlerde zayıf rivayetlerin 

zayıflık derecelerini belirtmiş. ancak bun
ların eserin değerini azaltmadığına işaret 

etmişlerdir. içerdiği hadislerin büyük kısmı 
Buhar! ve Müslim'in el-Cami'u'ş-şal).il).'

lerinden seçilen Riyazü'ş-şalil).in, İslam 
dünyasında müslümanların el kitabı olma 

özelliğini korumuş. bu sebeple Kur'an-ı Ke

rlm'den sonra en çok okunan kitap oldu

ğu söylenmiştir. 

Çok sayıda yazma nüshası bulunan ese
rin ilk basımı 1302'de ( 1885) Mekke'de ger
çekleştirilmiş . daha sonra seksenden faz
la neşri yapılmıştır. Bunlar arasında Musta
fa Muhammed Arnare (Kahire 1375). Rıd
van Muhammed Rıdvan (Kahire ı 379) , Ab-

dülaziz Rebah ve Ahmed Yusuf ed-Dek
kak (Dımaşk 1396), Nasırüddin ei-Eibanl 
(Beyrut ı 406). Ahmed Ratib Hammuş (Dı
maşk-Beyrut ı 408/1987), Şuayb ei-Arnaut 
(Beyrut 1407/ 1987) ve Faruk Hamade (Ka
hire 1409) tarafından yapılanları önemlidir. 
Riyazü'ş-şalil).in üzerine yapılan şerh ça
lışmalarının ilki ve en meşhuru İbn Allan'ın 
Delilü '1-talil).in li-turuifi Riyazi 'ş-şalil).in 'i
dir (nşr. Mahmud Hasan, I-VIII, Kahire 1347, 
ı - ıv, ı 385/ ı 966) Süleyman Derviş Amir, 
Delilü'l-talil).in'den seçtiği hadisiere En
var m in hedyi'n-nübüvve: Ta'ite mi
ne'l-el).adişi'n-nebeviyye mu]Jtare min 
kitabi Delili'l-falil).in li-turu~i Riyazi 'ş

şalil).irı adını vermiştir (Tanta 1987) . Hü
seynl Abdülmedd Haşim'in Şerl).u Riya
zi'ş-şalil).in'i (HI, Kah i re 1 390/ ı 970) da
ha çok talebelere hitap etmektedir. Mus
tafa Said ei-Hın, Mustafa ei-Buga, Muh

yiddin Mestu. Ali eş-Şürbed ve Muham
med Emin Lutfı'den oluşan bir komisyon
ca hazırlanan Nüzhetü'l-müttaipn şerl).u 
Riyazi'ş-şalil).in kısa fakat önemli bir şerh
tir (Beyrut 1397/1977). Subhl es-Salih 'in 
Menhelü '1-varidin şerl).u Riyazi'ş-şali
l).in'i ise bazı kelime açıklamalarından iba
ret titiz bir neşirdir (Beyrut 1970) Ebu Usa
me Selim b. ld ei-Hilall'nin Behcetü'n-na
?:ırin şerl).u Riyazi'ş-şalil).in'i (I-III. Dem
ınarn 14 ı 5/1994), Abdülkadir İrfan b. Selim 
ei-Aşşa Hassune ed-Dımaşki'nin Ravza
tü'l-mütta~in şerl).u Riyazi'ş-şalil).in' i 

(I-IV, Beyrut ı4ı 7/ 1996). Muhammed b. 
Salih ei-Useymln'in Şerl).u Riyazi'ş-şali
l).in'i de (I-IV, Kah i re ı 422/200 ı) burada 
zikredilebilir. Riyazü'ş-şalil).in'in bugüne 

kadar yapılan en geniş şerhi ise M. Yaşar 
Kandemir, İsmail L. Çakan ve Raşit Küçük 
tarafından hazırlanan Riyazü's-salihin, 
Peygamberimizden Hayat Ölçüleri ad
lı çalışmadır (1-Vlll , istanbul ı 997). 


