
ye-i Şeyi] Afımed-i Gazzali (Mı sır'da 
Mehmed Ali Paşa Kütüphanesi 'nde); Ri
sale-i Mirsadü'l-' ibôd-ı Şeyi] Necmüd
din Razi (iskenderiye'de özel bir koleksi 
yondal; Kitab-ı Esrarü'n-nükat-ı Emir 
Seyyid 'Ali b. Şihôbüddin Muhammed 
Hemedani (İstanbul'da özel bir koleksi
yonda); Gürandeşt'te 1000 (1591 -92) yı
lında yazılan altı kıta yazısı istanbul Türk 
ve İslam Eserleri Müzesi'nde bulunmak
tadır. Meşhed'de imam Rıza Türbesi ki
tabesi de onun celi-nesta'likte yazdığı 
önemli bir eseridir. 
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ALİ RizABEY 

(1858-1930) 

Daha çok manzara resimleriyle tanınan 

L 
Türk ressamı. 

_j 

Üsküdarlı ve Hoca lakaplarıyla da anılır. 
Süvari binbaşısı Mehmed Rüşdü Bey'in 
oğludur. Üsküdar'ın Ahmediye mahalle
sinde doğdu. İbtidai ve rüşdiye mektep-

Ali R ı za Bey'in Feyhaman Duran tarafından yapı l an yağlı 

boya portresi (i sta nbul Resim ve Heykel Müzesi) 

lerini Üsküdar'da bitirdi. 1879'da Kuleli 
Askeri İdadisi'ne girdi. Küçüklüğünden 
beri resme karşı büyük bir ilgi duyan Ali 
Rıza. orada resme hevesli beş arkadaşı 
ile birl ikte askeri mektepler nazırı Ed
hem Paşa'ya müracaat ederek Kuleli'de 
bir resim dershanesi açılmasını temin 
etti. Buraya hoca olarak tayin edilen Res
sam Nüri Paşa'nın yanında çalışmaya 

başladı. Bir yıl içinde yaptıkları tablolar 
devrin padişahı ll. Abdülhamid'e gösteri
lince genç ressamlar mükafatlandırıldı
lar. Nüri Paşa'dan sonra. tanınmış Fran
sız ressamı Alexandre Cobonel'in tale
besi Seyyid Bey'den ders almaya başla
dılar. Ali Rıza Bey o sırada istanbul'da 
bulunan Kes adındaki bir Batılı ressam
dan da faydalandı. 1883'te Harbiye Mek
tebi'nden ikinci mülazım rütbesiyle dip
lama aldığı zaman Meclis-i Maarif-i As
keri tarafından aynı mektebe Nüri Pa
şa'nın resim derslerine muavin tayin edil
di. Bu arada. bir yandan Darüşşafaka'da 
resim dersleri verirken buna ilave ola
rak . Harbiye Matbaası'nın başressamlı
ğına getirildi. Asker mekteplerindeki re
sim derslerine yardımcı olmak maksa
dıyla otuz örnekli üç model albün:ı ha
z ı rladı. Bu baskılı albümler, o devirdeki 
orta öğretim kurumlarına resim sanatı
nın yayılmasında büyük rol oynamıştır. 
Bu çalışmalarının yanı sıra sivil mektep
ler için de modeller hazırladı. Her birin
de yirmi dört resim bulunan bu albüm
ler istanbul'da basıldı (ı 3 ı 8/ ı 902). 

Ali Rıza Bey, ll. Meşrutiyet'in ilk yılla
rında kurulan Osmanlı Ressamlar Cemi
yeti başkanlığını da yapmıştır. Cemiye
tin yayın organı olarak Osmanlı Res
samlar Cemiyeti Gazetesi adıyla ayda 
bir yayımlanan (nr. 1-18. 7 Kanunusani 
1326- 1 Temmuz 1330) ve kültür hayatı
mııda önemli yeri olan mecmuanın çıka 

rılmasına da ön ayak oldu. Kaymakam
lık rütbesine kadar yükseldiği askerlik
ten 1911 yılında kendi arzusuyla emek
liye ayrıldı ve sırasıyla Üsküdar inas Sa
nayi-i Nefise Mektebi ile Çamlıca Kız Li
sesi'nde resim hocalığı ve Sanayi-i Nefi
se Encümeni azalığında bulundu. Emek
lilikten sonraki yirmi yıllık sanat hayatı , 

en çok çalıştığı ve eser verdiği dönemdir. 
20 Mart 1930'da Üsküdar'da vefat etti 
ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. 

Renk ve desenlerine verdiği milli ve 
mahalli karakteri hemen hissettiren Ali 
Rıza Bey. Türk resim tarihinde daha çok 
karakalem olmak üzere yağlı boya ve 
özellikle sulu boya resimleriyle çığır aç
mış, yüzlerce talebe yetiştirmiş bir ho-

ALi RlZA BEY 

cadır. Ayrıca resim tekniği. tabiatı yo
rumlayışı ve ifade edişi de başka res
samlarca örnek alınmıştır. 

Ali Rıza-Bey aslında bir peyzaj ressa
mı olmasına rağmen ara sıra hayali re
simler de yapmış, bunların çoğunda im
zasının yanına "fikirden " yazarak tabiat
tan olmadığını belirtmiştir. Ancak gün
lük intibalarından doğan bu tarz resim
leri de tabiartan yapılmışçasına gerçek 
izler i taşır. Kendisinin daha çok peyzaj 
ressamı sayılması gerektiğini. bu sebep
le de yerli ve milli yaşayışı anlatan eski 
Osmanlı bina. mahalle ve manzaralarını 
resim vasıtasıyla daha uzun bir süre ya
şatmak için çalıştığını belirten Ali Rıza 

Bey'in istanbul'da olduğu kadar Gebze. 
KaramürseL Değirmendere gibi yakın 

kasabalara giderek oradaki tarihi yerle
ri ve bilhassa bugün mevcut olmayan 
Türk evlerini resimlerle aktarması bu 
anlayışın bir tezahürüdür. 

Sultan ll. Abdülhamid Osmanlı Devle
ti'nin kuruluş devirlerinin yazıyla tesbiti 
için Muallim Naci'yi görevlendirdiği za
man Söğüt. Bilecik. Eskişehir. Bursa. Ye
nişehir gibi imparatorluğun ilk şehirle
rine gönderilen askeri heyete o da dahil 
edilerek buralarda gördüğü Türk-İslam 
eserlerini çizgileriyle kağıda aktarmıştır. 

Ahlakı ve seciyesi itibariyle de çevre
sine örnek olmuş değerli bir şahsiyete 
sahip bulunan Hoca Ali Rıza Bey'in eser-

Ali R ı za Bey' in ·ıs ta nbul'da bir sokak· ad lı yağlı boya tab

losu (istanbul Resim ve Heykel Müzesi) 
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ALi RlZA BEY 

leri çok dağılmış olmakla beraber. An
kara'da Millf Kütüphane'de iyi bir kolek
siyonu vardır. Oğlu Nasır Çizer'deki re
sim ve krokilerle yakın dostu Fuat Şem
si inan'daki seçme eserler Kemal Erhan 
koleksiyonuncı intikal etmiştir. Kendisi
nin "kırk ambar" adını verdiği ve içi kro
kiler, küçük resimler, meraklı olduğu 

kOfi yazı tertipleri. tezyinf motifler. ken
di fikirleri. beğendiği hikmetli sözler ve 
beyitlerle dolu defterleri ve daha pek 
çok malzeme ise talebesi Dr. Süheyl Ün
ver tarafından Süleymaniye Kütüphane
si'ne bağışlanmıştır. 
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~ M. UGUR DERMAN 

ALİ RizA PAŞA 
(1860-1932) 

Osmanlı sadrazamı. 
_j 

istanbul'da doğdu. Nizamiye'den emek
li jandarma binbaşısı Tahir Efendi'nin 
oğludur. İlk tahsilinden sonra askeri ida- . 
diye ve Harbiye'ye girdi. Kurmay sınıfla
rını da tamamladıktan sonra 1886'da 
sınıfının birincisi olarak kurmay yüzbaşı 
rüi:besiyle Harbiye'yi bitirdi ve mektep
te hoca olarak kaldı. Bir yıl sonra bilgi
sini arttırmak üzere Almanya'ya gönde
rildi. Bu sırada kolağalığına ve binbaşılı

ğa terfi etti. Döndükten sonra kayma
kamlığa yükseldi ( 1890) 1891 'de Erkan-ı 
Harbiyye-i Umümiyye Dairesi'nin dördün
cü şubesine ve buna ek olarak Harbi- · 
ye'ye hoca tayin edildi. Bu arada çeşitli 
komisyonlarda görev aldı. 

1895 'te miralay olan Ali Rıza Paşa, 

Harran'da çıkan isyanı bastırmakla gö- · 
revlendirilen kuwetin kurmay heyetin- · 
de bulunduğu için Harbiye'deki hocalık-
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Ali R ı za Bey'in 

yağ l ı boya 

bir tablosu 

tan ayrıldı. Bir ara Bulgaristan sınırın

da tahkikat yapmak üzere kurulan ko
misyona başkanlık etti. Türk-Yunan Har
bi sırasında Askeri Harekat Dairesi mü
dürlüğü yaptı. 1898'de mirlivalığa ter
fi ederek Erkan-ı Harbiyye-i Umümiyye 
Dairesi'nin birinci şubesi müdürlüğüne 
getirildi. 1901 'de feriklik rütbesiyle Be
şinci Nizarniye Üsküp Fırka-i Askeriyye
si komutanlığına, 1903 'te Manastır va
liliğine, buna ek olarak da Manastır ku
mandanlığına tayin edildi. Manastır Rus 
konsolasunun öldürülmesi hadisesin
den dolayı Trablusgarp'ta mecburi otur
ma cezası aldı. Bir buçuk yıl burada kal
dıktan sonra 1905'te Yemen'de çıkan is
yanı bastırmakla görevlendirildi. Birin
ci feriklik ve hemen arkasından müşir
lik rütbesine terfi ettirilen Ali Rıza Pa
şa, Yemen isyanını bastırdıktan sonra, 
1906'da Hamidiye Demiryolu İşletme Ne
zareti'ne tayin edildi. ll. Meşrutiyet'in 

ilanından (23 Temmuz 1908) sonra İkinci 
Ordu müşirliğine getirildi. 14 Ağustos 
1908'de ise boşalan Harbiye Nazırlığı'na 
tayin edildi. Aynı zamanda yaver-i ek
rem ve ayan azası olan Ali Rıza Paşa'nın 
Harbiye nazırlığına İttihatçılar, mutlaki
yet taraftarı olduğunu ileri sürerek kar
şı çıktılar. Çeşitli baskılar sonucu Sadra
zam Kamil Paşa, Mısır fevkalade komi
serliği göreviyle Ali Rıza Paşa'yı kabine
den uzaklaştırmak istediyse de padişah 
bunu kabul etmeyince Kamil Paşa istifa 
etti. Hüseyin Hilmi Paşa'nın sactareti sı

rasında ikinci defa Harbiye Nazırlığ ı'na 
tayin ediidiyse de 31 Mart Vak'ası üze
rine istifa etti. Ardından Üçüncü Ordu 
Erkan-ı Harbiyye reisliğine getirildi. Bu 
görevde iken, Selanik'te sürgünde bulu
nan ll. Abdülhamid'in orduya bağışladı
ğı servetini teslim aldı. Balkan Harbi sı-

rasında Garp Ordusu başkumandanlığı
na tayin edildi. Savaşın aleyhimize ge
lişmesi üzerine istanbul'a nakline karar 
verilen Abdülhamid'le görüştü. Mondros 
Mütarekesi' nden (30 Ekim 1918) sonra 
kurulan Tevfik Paşa kabinesinde (ı I Ka
sım ı 918) Bahriye nazırı olan Ali Rıza Pa
şa, kabinenin istifasından bir gün sonra 
tekrar kurulması sırasında görevini ko
rudu (13 Ocak 1919). İtilaf devletlerinin 
baskıları sonucu Tevfik Paşa kabinesi 
istifa edince (3 Mart 1919) görevinden 
ayrıldı ve Şehzade Abdürrahim Efendi 
ile birlikte Bursa ve İzmir vilayetlerinde 
teftişlerde bulundu. 

Yunanlıla r'ın izmir'i işgalleri üzerine 
1 5-16 Mayıs 1919 gecesi istifa eden ve 
19 Mayıs'ta tekrar kurulan ikinci Da
mad Ferid kabinesinde Meclis-i Vükela 
memurluğuna tayin edildi. istifa ettik
ten bir gün sonra (21 Temmuz 1919) ku
rulan üçüncü Damad Ferid kabinesinde 
Ticaret ve Ziraat nazırlığına getiriidiyse 
de kabul etmeyerek eski görevinde kal
dı. Bu arada Bahriye Nezareti vekilliği
ni yürüttü. Millf Mücadele'yi bastırmak 
için her çareye başvurmaktan çekinme
yen Damad Ferid. Sivas Kongresi'nden 
sonra, Millf Mücadele taraftarlarının yo
ğun baskıları sonunda istifa etmek zo
runda kaldı (30 Eylül-ı Ekim 1919 gecesi). 

Ali Rıza Paşa müşir payesi ile 2 E~Im 
1919'da sadrazamlığa getirildi. Kilva-yı 

Milliye ile uzlaşmak isteyen yeni sadra
zam, kabinesinde Mersinli Cemal Paşa, 
Salih Paşa ve Hadi Paşa gibi Kuva-yı Mil
liye taraftariarına görev verdiği gibi Ce
vat Paşa'yı da Erkan-ı Harbiyye-i Umü
miyye reisliğine getirdi. Bu sırada Sivas'
ta bulunan Mustafa Kemal Paşa, Ali Rı

za Paşa'ya gönderdiği 3 Ekim 1919 ta
rihli telgrafında , milliyetçilere sempati 


