
Reşid Ahmed müderrisliğinin ilk yılla
rında tefsir, hadis. fıkıh ve kelam öğre
tirken sonraları sadece hadis öğretimi 
üzerinde durmuş, ancak hayatının son 
birkaç yılında görme duyusunu kaybe
dince bütün mesaisini tasawufl irşad 
ve manevi terbiyeye vermiştir . 

Eğitim ve irşad faaliyetleriyle uğraş
tığı uzun yıllar içerisinde yüzlerce tale
be yetiştiren Reşid Ahmed, Hindistan is
lam kültüründe Şah Veliyyullah gelene
ğinin XIX. yüzyıldaki en güçlü temsilci
lerinden biri kabul edilir. İçinde yaşadığı 
toplumun meselelerinin çözümüne genel 
olarak üç yolla katkıda bulunmaya ça
lışmıştır: İçtimai, ahlaki ve manevi alan
larda ısiaha dayalı fikirler üretmek ve 
verdiği fetvalarla halk arasında İslami 
şuuru güçlendirmek, İslami ilimierin cid
di olarak öğretilmesiyle Hindistan müs
lümanlarının kültürel kimliklerini koru
mak, siyasi alanda mücadeleye devam 
edip Hindistan'daki İngiliz işgaline kar
şı cihad ruhunu canlı tutmak. 

Reşid Ahmed, XIX. yüzyıl Hindistan'ın
da birçok kişi tarafından kutub ve mü
ceddid olarak kabul edilmiştir. Talebe
Ieri ve müridieri arasında Şeyhü'I-Hind 
Mahmüd Hasan, Halil Ahmed Seharen
pürl, Kifayetullah-ı Dlhlevi ve Muham
med İlyas gibi Hindistan'ın dini ve siya
si tarihine önemli katkılarda bulunan 
alimler vardır. 

Eserleri. Fetava-yı Reşidiyye* (Lahor 
1987). Tasfiyetü'l-l).ulı1b, İmdddü's-sü
IO.k, Hiddyetü'ş-Şi'a, Zübdetü'l-me
ndsik, Hiddyetü'l-mühtedi, Sebflü'r
re~dd, Berdhfn-i Kat/a gibi eserler ka
leme alan Reşid Ahmed' in talebeleri, 
onun ders takrirlerinden bir kısmını da
ha sonra toplayarak el-Kevkebü 'd- dür
ri adıyla yayımlamışlardır. 
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(bk. HENDESE). 

GERÇEK, Selim Nüzhet 

(1891. 1945) 

Türk matbaacılığı, gazeteciliği 
ve tiyatrosu hakkındaki 

araştırmalarıyla tanınan yazar. 

_j 

ı 
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istanbul'da Rumelihisarı'nda doğdu. 
Babası, II. Abdülhamid döneminde Ha
zine-i Evrak, İnsaniyet ve Ceride adlı 
dergileri yayımiayan Mahmud Celaled
din Bey, annesi Tepedelenli Ali Paşa'nın 
torunlarından Emine Neyyir Hanım'dır. 
Cumhuriyet devrinin tanınmış roman
cılarından Abdülhak Şinasi Hisar Selim 
Nüzhet'in ağabeyidir. 

Selim Nüzhet. bir süre Rumelihisarı'n 

daki Gaziosmanpaşa İbtidai Mektebi'n
de okuduktan sonra tahsiline Galatasa
ray Mekteb-i Sultanisi'nde devam etti 
ve 191 O yılında Türkçe bölümünden me
zun oldu. Ardından yüksek tahsil için is
viçre'ye gitti. 1914'te Cenevre Üniversi
tesi Edebiyat Fakültesi'ni bitirdiği halde 
I. Dünya Savaşı'nın başlaması yüzünden 
1921 'e kadar yurda dönemedi. Bu sü
re içinde bir yandan Cenevre, Lozan ve 
Neuchatel'de Fransa, İngiltere ve İtalya'
dan sınır dışı edilen pek çok Türk ailesi 
ve talebe ile ilgilenirken bir yandan da 
edebiyat ve bilhassa tiyatro çevrelerine 
girerek gelecekteki çalışmaları için mal
zeme topladı . 

Yurda döndükten sonra ihtiyat zabiti 
olarak askere yazıldıysa da cepheye çağ
rılmadı. Celal Nuri'nin (ileri) çıkarmakta 
olduğu Yarın ( 1921- 1922) mecmuasıyla 
aynı zamanda katiplik ve mütercimlik 
yaptığı İleri (I 922) gazetesinde yazılar 
yazmaya başladı. Bu arada kısa bir sü
re Darülbedayi'de tarihi oyunları sahne
ye koymakla görevlendirildi (ı 923). Cum-
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huriyet'in ilanından sonra gazetecilikten 
ayrılarak Robert College'de Türkçe ve 
tarih hocalığı yaptı. Buradaki hocalığı 

on yıl kadar sürdü. 1933'te, Cumhuri
yet'in ilanının onuncu yıldönümü müna
sebetiyle Maarif Vekaleti tarafından An
kara'da açılması düşünülen neşriyat ser
gisini düzenlemek ve bu maksatla beş 
yıl içinde yeni harflerle basılan kitapla
rın bibliyografyasını hazırlamakla gö
revlendirildi. 1934'te bizzat Atatürk'ün 
emriyle kurulan Basma Yazı ve Resim
leri Derleme Müdürlüğü' ne tayin edildi. 
Bu müdürlüğü beş kişilik kadrosuyla, 
büyük bir gayret ve ciddiyetle ölümüne 
kadar çalışarak önemli bir kurum hali
ne getirdi. Bir yandan da bitip tüken
meyen bir mesai ile mesleki çalışmala
rına devam eden Selim Nüzhet, Abdullah 
Cevdet'in Cağaloğlu'ndaki İctihad Evi'n
de 12 Aralık 1945'te bir beyin kanama
sı geçirdi ve kaldırıldığı Yerebatan Sağ
lık Vurdu'nda öldü. Cenazesi Merkeze
fendi Kabristanı'na defnedildi. 

Gerçek bir kitap aşığı ve tiyatro tirya
kisi olan Selim Nüzhet. henüz çocuk yaş
ta toplamaya başladığı kitaplarını bir 
yangında kaybedince 1912'de Cenevre' 
de tahsilde iken yeniden kitap toplama
ya başlamıştır. Onun hayatı boyunca bi
riktird iği kitap, dergi ve gazetelerle di
ğer matbu evrak sadece kütüphane raf
larında kalmamış, aynı zamanda bu ko
nuyla ilgili ilk araştırmaların da malze
mesini meydana getirmiştir. Selim Nüz
het bir taraftan Türkiye'de gazetecilik, 
matbaacılık ve kitap basımının tarihine 
dair ilk ciddi araştırmaları yaparken di
ğer taraftan da daha İsviçre'de iken bü
yük ilgi duyduğu tiyatro konusundaki 
neşriyatına ölünceye kadar durup din
lenmeden devam etmiştir. Kitapları ölü
münden sonra ağabeyi tarafından Milli 
Kütüphane'ye satılmıştır. 

Kendisini yakından tanıyanların ifa
desine göre sağlam karakterli. nazik, 
yumuşak huylu ve güler yüzlü bir istan
bul efendisi olan Selim Nüzhet ağabeyi 
Abdülhak Şinasi gibi Hisar soyadını de
ğil. muhtemelen yaptığı işlerin öncüsü 
olmak arzusuyla istanbul'da ilk itfaiye 
teşkilatını kuran Gerçek Davud Ağa'ya 
özenerek Gerçek soyadını almıştır. 

Selim Nüzhet ilk yazılarını , daha Ga
latasaray'da öğrenci iken arkadaşlarıyla 
birlikte hazırladığı Nirenk adlı mektep 
mecmuasında yayımlamış, asıl yazı faali
yetine ise yurda döndükten sonra müter
cim ve yazar olarak çalıştığı Yarın mec
muasıyla İleri gazetesinde başlamıştır. 
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Şahsiyeti, zengin ve geniş kültürüyle kı
sa sürede istanbul'un edebi muhitleri
ne giren Selim Nüzhet, kitap halindeki 
ilk iki eserini Ahmet Kamil takma adıy
la neşretmiştir. Hayatının son günlerine 
kadar en az haftada bir defa yazmak 
suretiyle verimli bir yazı faaliyeti bulunan 
Selim Nüzhet'in yazı ları şu gazete ve der
gilerde çıkmıştır : Milliyet (1932), Ye

ni Türk Mecmuası (ı 932). Cumhuriyet 
(I 937-1938), Yedigün ( 1940- I 942). Yücel 
(1941). Perde ve Sahne (1941-1942), Ak
şam ( 1941 - 1945), Tarihten Sesler ( 1 943), 

Tasvir-i Efkô.r ( 1943), İstanbul ( 1943), 

Ulus (1944) 

Eserleri. A) Türk Matbuat Tarihi. 1. Türk 
Matbaacılığı (İstanbul 1928, 1939). Mat
baanın Türkiye'ye girişinin 200. yılı do
layısıyla kaleme alınan kitapta matba
anın Avrupa'da ve Türkiye'de kuruluşu, 
Avrupa'da basılmış Türkçe kitaplarla Tür
kiye'de İbrahim Müteferrika'dan önce 
kurulan matbaalar. bu matbaaların ge
çirdiği safhalar ve yayımlanan kitaplar 
hakkında ilk defa derli toplu bilgi veril
mektedir. Eser neşredildiği günlerde dev
rin yazarlarının büyük ilgisini çekmiş, 

1993'te yeni notlar ilavesiyle Tô.ri{ıu 't
tıbô.'a fi Türkiye adıyla Arapça'ya çev
rilmiştir (tre Süheyl Saban, Riyad 1993) 

Türk Matbaacılığı günümüzde de mü
racaat kitabı olma özelliğini korumak
tadır. z. Türk Gazeteciliği 1831-1931 
(istanbul 1931 ). Bu alandaki çalışmala
rın ilki olan eserin birinci kısmı metinle
re, ikinci kısmı belge ve gazete örnekle
rinin tıpkıbasımiarına ayrılmıştır. Yazar 
konuyla ilgili olarak yıllardan beri top
ladığı orijinal bilgileri ortaya koyarken 
Türk kültür hayatının bu alanında da ye
ni birtakım araştırmaların öncülüğünü 

yapmıştır. 3. Almanak 1933 (İstanbul 

1933). Türk basınının o günkü durumu ile 
istanbul kitapçıları ve matbuat dünyası
nın kayıpları hakkındaki yazılardan mey
dana gelmektedir. Eserde ayrıca 1831 -
1928 yılları arasında Türkiye'de yayım
lanan gazete ve dergilerin bir listesi bu
lunmaktadır. 4. Türk Taş Basmacılığı 
(İstanbul I 939) Sahasında ilk ve tek ol
ma özelliğini hala koruyan bu eserde taş
baskı usulünün ortaya çıkışı · ve Türki
ye'ye girişi ele alınıp incelendikten son
ra bu usulle basılan ilk kitaplardan ör
nekler verilmiştir. 

B) Türk Tiyatrosu. Yazı hayatına adım 
attığı sırada ilk yazılarını tiyatro hak
kında yazan Selim Nüzhet. Darülbeda
yi 'den ayrıldıktan sonra da gerek tercü
me ve adaptasyonları gerekse araştır-
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malarıyla Türk tiyatrosunun en önemli 
kalemlerinden biri olmuştur. Hayatının 
sonuna kadar Türk temaşa sanatına dair 
yazılar ve tiyatro tenkitleri yazmış, hak
kında pek fazla bir şey bilinmeyen ve 
kaybolup giden bu alemin son şahitle
rinden biri olarak yazdıklarıyla onların 
unutulmasını önlemiştir. Selim Nüzhet'in 
bu türdeki yazıları daha çok Yarın, İle
ri, Milliyet, Yeni Sabah, Yedigün, Yü
cel, Perde ve Sahne, Aylık Ansiklope
di (1945-1946) gibi gazete ve dergilerde 
yayımlanmıştır. Kitap halindeki eserleri
nin başlıcaları şunlardır : 1. Türk Tema
şası: Meddah-Karagöz, Ortaoyunu (İs
tanbul 1930. 1942). Meddah, Karagöz ve 
orta oyununun asıl değerini ilk defa or
taya koyan bu kitap, özellikle yazarın 
kendi yaşadığı zamana ait oyuncular ve 
oyunlar hakkında orijinal bilgiler verme
si bakımından büyük önem taşımakta
dır. Eser başvuru kitabı özelliğini hala 
korumaktadır. z. Salıncak Safası (İ stan

bul 1931 ). Hellmut Ritter'in özel koleksi
yonundaki aynı adı taşıyan bir Karagöz 
metninin. o sırada hayatta bulunan üç 
hayaleiden alınan metinlerle karşılaştı
rılması suretiyle ortaya çıkarılan bir Ka
ragöz oyunudur. 3. Gülme Komşuna (İs
tanbul I 931 ). Devrin ünlü mOsikişinasla
rından Rauf Yekta Bey ile birlikte yayım
ladığı orta oyunlarından birinin metni
dir. 4. Türklerde Tiyatro (İstanbul ı 933). 

Selim Nüzhet'in de içinde bulunduğu bir 
heyet tarafından hazırlanması düşünü
len Türk Tarihinin Anahatlan adlı ki
tapta yer almak üzere kaleme alınan 

özet mahiyetinde küçük bir çalışmadır. 

s. Tiyatro Bilgisi (İ stanbul 1944). 1942 
yılında Akşam gazetesinde yayımladığı 
tiyatroyla ilgili yazıların bir kısmından 
meydana gelmektedir. 6. Tiyatro Tarihi 
(İstanbul 1944) Yunan ve Latin tiyatro
suna dair bir eserdir. 7. Çifte Nikô.h (İs
tanbul 1944) Fransızca'dan çevirdiği bir 
tiyatro eseridir. 
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C) Bibliyografya. Selim Nüzhet 1934 
yılında Basma Yazı ve Resimleri Derleme 
Müdürlüğü'ne getirildikten sonra, daha 
önce Maarif Vekaleti Talim ve Terbiye 
Heyeti tarafından yayımlanan Bibliyog
rafya ile (haz. M. Nihat Özön. istanbul 
1931-193 5), başında Fehmi Ethem Kara
tay'ın bulunduğu istanbul Üniversitesi 
Kütüphanesi Bibliyografya Servisi tara
fından hazırlanan ve yeni harflerin ka
bulünden başlayıp Cumhuriyet'in onun
cu yılına kadar olan dönemi kapsayan 
Türkiye Bibliyografyası (İstanbul 1939) 

gibi çalışmaları bir düzene koyar. Selim 
Nüzhet'in başında bulunduğu bu kuru
luş, onun titiz mesaisiyle 1928'den son
rasını da ihtiva edecek şekilde Türkiye 
Bibliyografyası ' nı yeniden düzenleye
rek yayımlamaya başlar. Bu çalışma gü
nümüze kadar aralıksız olarak devam 
etmiştir. Selim Nüzhet'in önemli bir ça
lışması da "Tanzimat Devri İçin Bir Bib
liyografya" adını taşımaktadır (Faik Reşat 
Unat ile birlikte. Tanzimat, istanbul 1940, 

s. 879-990) Selim Nüzhet, ayrıca devrin
de yayımlanan kitaplarla ilgili olarak Ül
kü (1934), İstanbul (1943) ve Tasvir-i 
Efkô.r ( 1943) gibi gazete ve dergilerde 
çeşitli yazılar yazmıştır. Öte yandan Se
lim Nüzhet'in hayatının son yıllarında, 

başlangıcından Tanzimat'ın ilanına ka
dar geçen 11 O yıllık devrede basılmış 
olan bütün kitapların bibliyografyası üze
rinde çalıştığı bildirilmekteyse de bu
nun tamamlanamadığı anlaşılmaktadır. 
Bu çalışma. daha sonra Abdülhak Şina 

si Hisar'ın varisierince satılan evrakı alan 
Şevket Rada tarafından bazı yanlışlarla 
neşredilmiştir (Toderini, s. 127-132). 

Selim Nüzhet'in bunlardan başka. C. 
Farrere'den adapte ettiği Canvermez
ler Tekkesi (Ahmed Kamil takma adıyla. 
istanbul 1922). Pierre Benait 'dan çevir
diği Unutulan Adam (İstanbul 1923), Hü
seyin Ayvansarayf'nin ünlü eseri için ha
zırladığı Hadikatü'l-cevô.mi ' Nô.m Ese
rin Elifbô..i Fihristidir (İstanbul 1928). 

Türk Harfleri (İstanbul 1939) ve Atalar 
Sözü (Sadi G. Kırımlı ile birlikte, istan
bul 1939, 1961) adlı eserleri yayımlanmış
tır. Selim Nüzhet Amasya. Bursa, Edir
ne. İzmir. Manisa, Mardin ve Tire gibi 
tarihi Türk şehirlerine dair yazılar da 
yazmıştır. Onun kaleme aldığı en dik
kate değer yazı dizisi ise son günlerine 
kendisinin de yetiştiği eski İstanbul'un 
hayatını anlattığı "Eski Ramazan Gece
leri" başlığını taşımaktadır (Yeni Sabah, 

1939) 
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GERÇEKER, Mehmet Tevfik 

(1898- 1982) 

Türkiye Cumhuriyeti'nin 
yedind-fliyanet İşleri başkanı. 
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Millf Mücadele'nin öncülerinden. Bur
sa mebusu ve ilk Şer'iyye ve Evkaf veki
li Mustafa Fehmi Gerçeker'in oğludur. 
Bursa Mihaliç'te (Karacabey) doğdu. İlk-
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mektebi ve rüşdiyeyi burada tamamladı. 
Bu arada hafızlığa çalıştı. babasından 

Kur'an ve tecvid dersi aldı. 1916'da baş
ladığı askerlik hizmetini bitirdikten son
ra tahsiline İstanbul medreselerinde de
vam etti. Ayrıca zamanın müneccimba
şısı Hüseyin Hilmi ve matematikçi Ah
med Ziya Efendi'den astronomi ve ma
tematik dersleri aldı. 

Damad Ferid Paşa'nın sadrazamlığı sı
rasında, Anadolu'da başlayan Millf Mü
cadele hareketiyle ilişkili görülerek Bi
rinci Dfvan-ı Harb-i Örn'ye verilen Meh
met Tevfik. dokuz aylık bir tutukluluk 
devresinden sonra yeni sadrazam Tev
fik Paşa zamanında serbest bırakıldı. 

Ardından Anadolu'ya geçerek Millf Mü
cadele'ye katıldı. Ankara'da bir yandan 
babasından ve dönemin tanınmış ilim 
adamlarından ders almaya devam eder
ken bir yandan da Adiiye Vekaleti Sicil 
Dairesi'nde katiplik yaptı. Daha sonra 
Umür-ı Şer'iyye ve Evkaf Vekaleti'nde 
Tedrisat Umum Müdürlüğü'nde başka
tip olarak görev aldı ( 1921 ). 

Umür-ı Şer'iyye ve Evkaf Vekaleti'nin 
kaldırılması üzerine Diyanet İşleri Baş
kanlığı muamelat mümeyyizliği görevi
ne tayin edildi ( 1924) Bu arada Ankara 
Hukuk Mektebi'ni de bitirdi ( 1928) Da
ha sonra üçüncü sınıf muavinlik kadro
suyla 1932'de göreve başladığı Şüra-yı 
Devlet Reisliği'nde ikinci ve birinci sınıf 
muavinliğe terfi etti. Ardından Uyuşmaz
lık Mahkemesi kanun sözcülüğü ( 1946), 

bir yıl sonra da Danıştay Umumi Heyeti 
azalığı yaptı. Aynı yıl. Danıştay Umumi 
Heyeti'nce Gümrük ve Tekel Bakanı Suat 
Hayri Ürgüplü'nün yargılanması için ku
rulan Yüce Divan'a seçildi. Yüksek Se
çim Kurulu (1952) ve Türkiye Eczacılar 
Birliği Yüksek Haysiyet Divanı ( 1959) üye
liklerinde bulundu. Danıştay 9. Dairesi 
ile ( 19591 7. Dairesi'ne ( 1960) başkanlık 

eden Gerçeker bir süre Danıştay baş
kan vekilliği de yaptı. 1962'de Danıştay 
tarafından üye olarak görevlendirildiği 
Anayasa Mahkemesi'ne başkan vekili 
oldu ve buradan emekliye ayrıldı ( 1963). 

15 Ekim 1964'te Hasan Hüsnü Erdem'
den boşalan Diyanet İşleri başkanlığına 
getirildi; 16 Aralık 1965 tarihine kadar 
bu görevde kaldı. 28 Ocak 1982'de An
kara'da vefat etti. 

Tevfik Gerçeker, babası Mustafa Feh
mi Gerçeker'in 1900 yılından itibaren 
tuttuğu günlükleri derleyerek Latin harf
lerine çevirmiş, oğlu Mustafa Gerçeker 
de bunu Karacabey'den Ankara'ya 
adıyla yayımiarnıştır (Ankara 1982) . 

GERÇEKER, Mustafa Fehmi 
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il VELİ ERTAN 

GERÇEKER, Mustafa Fehmi 

(1868- 1950) 

Son devir Türk din ve devlet adamı. 
_j 

Bursa Mihaliç'te (Karacabey) doğdu . 

Babası Hafız Mehmed Emin Efendi' dir. 
1887'de Karacabey Rüşdiyesi'ni bitirdik
ten sonra İstanbul'da Koska'da Musta
fa Çelebi Medresesi'nde öğrenim gör
dü. Ayrıca Fatih dersiamlarından Alason
yalı Hacı Ali Zeynelabidin Efendi'den ica
zet aldı (13 ı 8/ 1900-190 ı ı Karacabey'
de müderrislik ve evkaf komisyonu baş
kanlığı yaptı. İttihat ve Terakki'ye üye 
oldu (1906) Aynı yıl ibtida -i haric Bur
sa müderrisliği payesini aldıktan sonra 
191 O'da Karacabey müftülüğüne tayin 
edildi. Ardından kendisine sırasıyla mü
sıle-i Sahn (1915). müsıle-i Süleymaniyye 
(1916) ve İzmir paye-i mücerredi (1917) 

verildi. İttihatçı olması sebebiyle Müta
reke'den sonra müftülük ve evkaf ko
misyonu başkanlığından aziedilmesi üze
rine (1919) Müdataa-i Hukuk Cemiyeti'
nin Karacabey şubesini kurarak Milli 
Mücadele'ye katıldı. 23 Nisan 1920'de 
Ankara'da açılış duasını yaptığı Büyük 
Millet Meclisi'ne Bursa mebusu olarak 
girdi ve mebusluğu ölümüne kadar de
vam etti. İlk Büyük Millet Meclisi İcra 
Vekilieri Heyeti'nde Şer'iyye ve Evkaf ve-

Mustafa 
Fe h mi 

Gerçeker 
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