
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). 



Eserin bilinen ilk muhtasarı, Yusuf b. İs
mail en-Nebhani'nin Buhar! ve Müslim'in 
müşterek rivayetlerinden 800 kadar hadi
si ihtiva eden Teh?;ibü'n-nüfCıs ii terti
bi'd-dürCıs'udur (Kah i re ı 402) . Eserin ilk 
baskısı Kahire'de gerçekleştirilmiş ( 1329). 
daha sonra Dımaşk ve Beyrut'ta birçok de
fa basılmıştır. Salih Ahmed Rıza, Ku!Czf 
min riyazi's-sünne, dirase tal).liliyye li
el).{ıdiş muJ.:ıtare min kitabi Riyazi'ş-şa
lil).in'de (Dımaşk 1410) eserden bazı ha
disleri ilmi araştırma metoduna uygun bi
çimde inceleyip değerlendirmiş ve hadis
lerin tahrlcini yapmıştır. Muhammed Ab
dülhamld Mirdad, İtl).{ıfü'l-müslimin ii 
teshili iJ.:ıtişari Riyazi'ş-şalil).in adlı çalış

masında (Kah i re 1389) bab başlarında ge
çen ayetleri açıklamış. seçtiği hadisleri de 
kısaca şerhetmiştir. Saffet es-Sekka'nın 
Mittal).u 'r-ral).ilin ila Riyazi'ş-şalil).in'i 
(Halep ı 391 / 197 ı). Muhammed Hayr Mu
hammed el-Hımsi'nin Mul,:ıtaşaru Riya
zi'ş-şalil).in'i (Dımaşk 1406/1 985). Cema
leddin Seyrevan ve NCıreddin Karaali'nin 
el-MuJ.:ıtdr min Riyazi'ş-şalil).in'i (1407/ 
ı 986. 3. baskı). Me'mOn Muhammed Said 
es-Sagarcl'nin eş-Şal).il).u '1-muJ.:ıtar min 
Riyazi'ş-şdlil).in ve'l-e?;kdr'ı ( Dımaşk 141 21 
199 ı). Muhammed Adnan Salim'in Me
rati'u'l-mü'minin ii Riyazi'ş-şalil).in'i de 
(Dımaşk 141 6/1995) burada anılmalıdır. 

Riyazü'ş-şalil).in'in Türkçe'ye ilk tercü
mesi, Hasan Hüsnü Erdem'in (ilk baskı
sında ı ve ll. ciltler Kıvamüddin Burslan 
ile birlikte) Diyanet İşleri Başkanlığı tara
fından yayımlanan çevirisidir (ı- ı ll, Ankara 
1949, 1954) . Daha sonra eseri Mehmet 
Emre (İstanbul 1974). Sıtkı Gülle (İstan
bul , ts.). Salih Uçan (İstanbul. ts. ) ve hadis 
açıklamalarıyla birlikte İhsan Özkes (1-Vl, 
istanbul 1991. I-lll, 1992, I-VI , istanbul , ts.) 
Türkçe'ye tercüme etmiştir. Riyazü 'ş-şa

lil).in, İngilizce'ye de çevrilmiş olup Abdur
rahman Şad (HI, Lahare ı 988) , S. M. Mad
ni Abbas! (HI , Karachi 1986) ve Hafız Sela
haddin Yusuf'un (Darüsselam 1999) çevi
rileri burada zikredilebilir. Said el-Laham 
(Beyrouth ı 991) ve Fevzi Şa'ban (l-ll . Bey
routh . ts .) eseri Fransızca'ya tercüme et
mişlerdir. Urdu diline ise Mevlana Muham
med İdrls tarafından çevrilmiştir (Yeni Del
hi, ts.). Riyazü'ş-şalil).in daha başka dil
lere de tercüme edilmiştir. Hasan Hüsnü 
Erdem, Riyazü's-salihin Hadislerinin 
Ravileri Olan Ashab-ı Kirarn'ın ve Ha
dis İmamlan'nın Hal Yereemeleri (An
kara ı 964 ı ve Ahmed Ratib HammOş, eser
de rivayetleri bulunan ravilerin biyografi
leriyle eserin çeşitli fihristierini içeren Kü
nuzü'l-bôl).i§in (Beyrut 141 3) adıyla birer 
çalışma yapmışlardır. 
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li.]" RAŞİT KüÇÜK 

RİY AzÜ'ş-ŞUARA 
( ı>f_,...;.Jf J-4..) ) 

Riyazi Mehmed Efendi 'nin 
(ö. 1054/ 1644) 

Osmanlı şairlerine dair tezkiresi 
(bk. RiYAzl). 

RizAM b. REZM 
( (').) 0-1 tf).) ) 

Aşırı Şii Keysaniyye 'den 
Rizamiyye fırkasının kurucusu 

(bk. KEYSANİYYE). 

RizAMiYYE 
(~fj}f) 

Keysaniyye' den 

_j 

..., 

_j 

..., 

Ravendiyye bünyesinde mütalaa edilen, 
Ebu Müslim-i Horasani'ye 
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aşırı bağlılık gösteren 
Rizarn b. Rezm'e mensup bir fırka 

(bk. KEYSANİYYE). 

RİZE 

Karadeniz bölgesinin 
doğu kesiminde şehir 

ve bu şehrin merkez olduğu il. 

_j 

..., 

_j 

Fenerburnu adı verilen bir çıkintının ku
zeybatı rüzgarlarından koruduğu küçük bir 
koyun doğuya bakan yamacında kurulmuş 
olup zamanla sahile kadar yayılmıştır. Coğ
rafi bakımdan yakın zamana kadar kara 

RiZE 

yoluyla ulaşırnın elverişsizliği yüzünden 
geçmişte devletlerin etki alanı dışında kal
mıştır. Adının. şehrin kurulduğu yere işa
retle "dağ eteği" manasma "rhizo"dan ya
hut vaktiyle bölgede pirinç yetiştirildiği için 
Yunanca "rhizios"tan geldiği belirtilir. Bı
jışkyan şehrin eski adının Rizos olduğunu 
yazar (Karadeniz Kıyı/an, s. 61). 

Rize'nin bilinen en eski tarihi, Miletli
ler'in Doğu Karadeniz kıyılarına deniz yo
luyla geldikleri ve ticari amaçlarla pazar 
yeri kurdukları milattan önce VII. yüzyıl 
başlarına kadar gider. İskitler'in önünden 
kaçarak Kafkasya'dan çıkan Kimmerler'in 
istilasına uğraması ve İskit hakimiyetinin 
bölgeyi içine alması da aynı yüzyılda ger
çekleşmiştir. Bu istilalar sırasında yerli hal
kın bir kısmının güney kesimindeki iç böl
gelere gittiği ve buralardan kıyı kesimleri
ne göç olduğu bilinmektedir. Rize ve çev
resi milattan önce VI. yüzyılda Persler'in 
egemenliğine girerek Pont satraplığına 
bağlandıysa da bu durum uzun sürmedi. 
Bu dönemden itibaren İyonyalılar bu kıyı
larda bazı kolonHer kurdular. Milartan ön
ce 400'de Trabzon'a gelen Ksenofon'un 
bölge hakkında verdiği bilgilerden Rize'
nin de bir ticaret limanı olduğu anlaşıl
maktadır. Milartan önce 180'de Yunanh
Iaşmış bir İran devleti olan Pontus Devle
ti'nin hakimiyetine girdi. Bir asır sonra Ri
ze yayialarma yerleşen Orta Asya menşeli 
Partlar, Pontus Devleti ile çatıştı. Bu dö
nemde Rize'nin de içinde bulunduğu Do
ğu Karadeniz bölümü Pontus Devleti 'nin 
maden, kereste ve gemi ihtiyacını karşı
lıyordu. Milartan önce 64'te Pontus Devle
ti'ni kaldıran Roma İmparatorluğu bölge
de Sasanller ve onları destekleyen Erme
ni ve Gürcü kralları ile mücadele etti. Sey
yah Arrianus'un (ö. 180) verdiği bilgiye gö
re İyidere-Rize arası denizden 1 O mildi. Ro
ma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılmasının 
ardından bölgede Bizans dönemi başladı . 

Hıristiyanlığın bölgede yayılması Bizans'ın 
ilk dönemlerine rastlar. 

Hz. Osman 'ın hilafeti esnasında Hablb 
b. Mesleme kumandasındaki kuwetler Er
menistan fetihleri (25/646) devam eder
ken Rize'yi de vergiye bağladılar. Fakat çok 
geçmeden şehir tekrar Bizans'ın eline geç
ti (653). Emevller döneminde bölgeye ye
niden gelen müslüman ordularına karşı Bi
zans'ın müttefıki olan Hazarlar. Rize ve ci
varını korumaya çalıştılar. Nihayet Emevl 
Halifesi Hişam b. Abdülmelik, Hazarlar üze
rine gönderdiği ordu ile Rize'yi zaptetti 
( 119/737). Malazgirt zaferinin ( ı 071) ardın
dan bir süre için Danişmendliler'in kontro
lü altına giren Rize ( 1098) Anadolu Sel-
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