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RizA, Seyyid Mehmed 
(ö. 1082/1671) 

Kendi adıyla anılan tezkiresiyle 
meşhur Osmanlı müellifi. _j 

Edirne'de Zehrimar adıyla tanınan bir 
aileye mensup olduğundan Zehrimarza
de diye bilinir. Babası Ergeneli Mehmed 
Efendi'dir. Tahsilini Edirne'de tamamladı. 
Medreseyi bitirdikten sonra bir müddet 
müderrislikyaptı, Rumeli'de mahkeme na
ibliklerinde bulundu. Rıza'nın Mevlevllik ve 
Mevlevller hakkındaki manzumeleri bu ta
rikatla ilgisini düşündürmekteyse de ta
rikat içindeki faaliyet ve kimliği hakkında 
bilgi bulunmamaktadır. Hayatının sonları
na doğru Edirne Uzunköprü'de müftülük 
yaptı ve 1082'de ( 1671) Edirne'de vefat 
etti. Bazı kaynaklarda ölüm tarihi olarak 
1 083 ( 1672) yılı zikredilmektedir. 

Mehmed Rıza'nın muhtasar tezkiresi 
1 000-1 OSO ( 1591-1641) yılları arasında ölen 
şairleri kapsamaktadır. Xl. (XVII.) yüzyılın 
ilk çeyreğinde düzenlenen Kafzade Faizi'nin 
antoloji niteliğindeki Zübdetü'l-eş'ar'ı bir 
tarafa bırakılırsa Rıza Tezkiresi, Riyazi 
Tezkiresi ile birlikte bu yüzyılın önemli 
iki şuara tezkiresinden biridir. Mehmed 
Rıza. mukaddimede tezkireyi kaleme alış 
sebebini belirttikten sonra eserini on be-

yitlik bir manzumeyle övdüğü devrin pa
dişahı Sultan İbrahim'e sunar ve kendile
rine birer mahlas edinerek şair olduklarını 
iddia eden kişileri tezkiresine almadığını 
söyler. Kınalızade Hasan Çelebi'ye ait tezki
renin zeyli sayılan eser iki bölümden oluş
maktadır. Şiir yazmış on padişahın tanıtıl
dığı ve şiirlerinden örneklerin verildiği bi
rinci bölümde ll. Murad (Ebü'I-Hayrat). Fa
tih Sultan Mehmed (Avnl), ll. Bayezid (Adli). 
Yavuz Sultan Selim (Selim!). Kanuni Sultan 
Süleyman (Muhibbl). ll . Selim (Sellmi). lll. 
Murad (Muradl). lll. Mehmed (Adli), 1. Ah
med (Bahti) ve IV. Murad (Muradl) yer al
makta. ikinci bölümde toplam 254 şairin 
biyografisi alfabetik sırayla verilmektedir. 
Tezkirede şairlerle ilgili bilgiler bir iki cüm
leyle geçilmiştir. Eserin hEltimesinde tez
kirenin tamamlanma tarihi "cami-i maz
mün" ( 1050 [ 1641]) ibaresiyle belirtilmiştir. 

Beş nüshası bilinen Rıza Tezkiresi'nin 
Millet Kütüphanesi'nde kayıtlı yazmasın

da (Ali Emiri Efendi, nr. 764) padişahlarla 

birlikte 264 şairin kısa biyografisi bulun
maktadır. Köprülü Kütüphanesi'ndeki nüs
ha (Asım Bey, nr. 374) Latifi Tezkiresi'nin 
haşiyelerine yazılmıştır (vr 48-88). İstanbul 
Üniversitesi Kütüphanesi'nde mevcut nüs
hanın (TY, nr. 2363) bazı sayfaları eksik ol
duğu gibi Edirne Selimiye Kütüphanesi ile 
(nr. 2110) Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki 
(Aşir Efendi, nr. 243) nüshalar da eksiktir. 
Rıza Tezkiresi ilk defa İkdamcı Ahmed 
Cevdet tarafından bastırılmış (İstanbul 
1316). M. Sadık Erdağı ise bunun tıpkıba
sımını gerçekleştirmiştir (Ankara 2002). 

Rıza 

Tezkiresr nin 
ilk ve son 
sayfaları 

(Millet Kip., 
Ali Emir! Efendi, 

nr. 764) 

RlZA-yi ABBAST 

Gencay Zavotçu eser üzerinde bir yüksek 
lisans tezi hazırlamıştır (bk. bibl.). Kaynak
larda Rıza'nın ayrıca mürettep bir divanı. 
münşeatı ve Siyer-i Veysi'ye yazdığı bir 
zeytinin bulunduğu belirtilmektedir. Nuh
betü 'I-asar li-Zeyli Zübdeti'l-eş'ar'da 

Rıza'nın bir şitaiyyesiyle dokuz beyti mev
cuttur. 
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mzA-yi ABBAsl 
( I.S""t;ı: .sı.:..,) ) 

(ö. 1044/1635 [?]) 

İranlı minyatür sanatçısı . 
_j 

Hayatına dair bilinen hususlar. İbrahim 
Mirza'nın Meşhed'deki sarayında kurduğu 

resim atölyesinin mensuplarından Kaşanlı 
Mevlana Ali Asgar'ın oğlu olduğu, 161 0-
1635 yılları arasında İsfahan 'da çalıştığı 
ve Abbasi nisbesini ölümüne kadar sara-
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RlZA-yi ABBAST 

Rıza-yi Abbasi'ye ait minyatürlü iki sayfa (Hermitage Museum, St. Petersburg, nr. 740, vr. I ve XVIlll 

yının atölyesinde görev yaptığı Şah 1. Ab
bas'tan aldığıdır. Rıza-yi Abbasl'nin aynı 
dönemde ve aynı çevrelerde yaşayan Rıza, 
Aga 1 Aka Rıza ve Ali Rıza imzalarıyla tanı
nan minyatürcü 1 minyatürcülerle aynı kişi 
olup olmadığı konusu tartışmalıdır (Can by, 

The Rebellious, s. 201-203). Kesin olan hu
sus Rıza isimli bir ressamın yaşadığıdır. 

"Rıza" imzalı resimlerin tamamı aynı el
den çıkmış izlenimini vermese de bunlar 
ortak üsiQp özelliklerine sahiptir. Siyah 
mürekkep ve kalemle, bazan da fırça ile 
çizildiği sanılan resimlerde insan figürle
rinin uzun boylu ve bellerinin çukur, mide
lerinin hafifçe kabarıkyapıldığı görülür. Er
keklerde sarığın ucu arkadan sarkıtılmış. 
dalgalı zülüfler omuzlara doğru uzatılmış
tır ; soylular sarıkiarına çiçek takmıştır 
(a.g.e., katalog nr. 5, 13- 14, İ9-20, 51). Ka
dınlar başlarına omuzlarını da kaplayan 
bir örtü almışlar ve bu örtüyü kayıp düş
memesi için alınlarının üst kısmında üç
gen biÇiminde yükselerek arkadan bağla
nan bir eşarpla tutturup çok defa da eşar
bın kenarına bir tüy veya çiçek takmışlar
dır. Örtünün altından omuzlara doğru sar
kan saçlar dalgalıdır. Kadınlar rengarenk 
ve şeffaf, kapalı veya dekolte giysilerle bü
tün takılarını takmış vaziyette resmedil
miştir(a.g.e., katalog nr. 6-7 , 109, 119,124-
125). Desen izlenimi veren resimlerde ar-
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ka plana altın yaldızla renklendirilmiş za
rif ağaç ve çiçekler, gökyüzüne alevi andı
ran bulutlar yapılmıştır. Yazmalardaki min
yatürlerde mimari unsurlar fonda sade fa
kat çok renkli verilmiş, kesik, kıvrılan çiz
gilerle şekiilendirilen doğa görüntülerine 
renk tonlamalarıyla derinlik kazandınidık
tan sonra kimi defa yüzey kalabalık insan 
gruplarıyla doldurulmuştur (a.g.e., kata
log nr. 57-58, 62-63 , 70) . Bu resimlerde 
Rıza'nın, kişilerin bireysel özelliklerini ve 
kültürel kimliklerini yüz ifadeleriyle ve gi
yimleriyle vermedeki ustalığı onun portre 
ressamlığındaki yeteneğini göstermekte
dir. Bu tür resimler imzasız da olsa sanat 
tarihi terminolojisinde Rıza-yi Abbasl üstu
bu veya İsfahan üslübu şeklinde adlandı
rılmaktadır. 

Hayatı hakkındaki bilgileri günümüze 
ulaştıran ı. Abbas dönemi biyografı yazarı 
Kadı Ahmed, onun fırça işçiliğini ve portre
lerini övdükten sonra, "Eğer yaşasalardı 
Mani ve Bihzad da onun ustalığını över
lerdi" demektedir ( Calligraphers and Pa
inters, s. ı 92- ı 93). Rıza-yi Abbasl'nin üs
lüp sahibi bir ressam olarak ortaya çıkma
sında saray çevresinde beğeniten bir res
samın oğlu sıfatıyla eski ustaların eserle
rinin orüinallerini inceleme fırsatını bul
muş. çağının ünlü ustalarıyla tanışmış ve 
onların desteğini görmüş olmasının etkisi 

büyüktür. Onun 1S80'1i yıllarda babasıyla 
birlikte Herat'ta bulunduğu, o yıllarda res
sam Muhammedi'nin zarif tek fıgür çalış
malarıyla ve onun günlük yaşama ilişkin 
görüntüterin gerçekçilikle betimlendiği 
manzara resimleriyle tanıştığı sanılmak
tadır. XVI. yüzyılın son çeyreğinde Şah Ab
bas'ın saray kütüphanesini yöneten res
sam-şair Sadıki Bey ile de ( ö. ı 609) dostluk 
kurmuş ve onun portre yapmadaki bece
risinden etkitenmiş olmalıdır. Sadıki Bey'le 
geliştirdiği dostluğun kütüphanede mev
cut, geçmiş dönemlerde yaşayan ünlü us
talara ait yarım kalmış eserlerin tamam
lanması. yenilenmesi ve onarılınası gibi 
işlerin yapılmasına yol açtığı tahmin edil
mektedir (Swietochowski, s. 39-72). Bu 
tahmin doğrultusunda, XV. yüzyıl Timur
lu şairi Cami'nin ijamse'sinin (TSMK, Re
van Köşkü, nr. 888) istinsah edilmesinden, 
tezhiplerinin ve tasvirlerinin yapılmasın 

dan yüzyıl sonra ilk iki sayfasına ve bölüm 
sonlarına konulan İsfahan üsiQbu resim
lerin Rıza'ya ait olduğu söylenebilir. 

Kitaplarda yer alan Rıza üsiQbundaki 
minyatürler bilinen örneklere göre ilk defa 
Nizarni-i Geneevi'nin 981-983 (1573-1575) 
tarihli ijamse'sinde (TSMK, Revan Köşkü, 
nr. 877, vr. ı b-2•, 44b), Cami'nin Seidman 
ü Ebsal mesnevisinin 989 (1581) tarihli 
bir nüshasında (TSMK, Revan Köşkü, nr. 
915. vr. 30", 42") ve Sa'di-i Şirazi'nin 993 
(1585) tarihli Bostan'ında (TSMK, Revan 
Köşkü, nr. 935, vr. 2Jb, 89b, I09b, 134b, 177") 
görülmektedir. Bu eserlerdeki resimlerin 
Rıza'nın ilk çalışmaları olduğu söylene
bilir. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphane
si'ndeki bir murakka' da aynı atölyenin 
ürünüdür (Hazine, nr. 2166). iık boşyapra
ğında "amel-i Aga Rıza" ibaresi yer aldığı 
eserdeki Ali Rıza (vr. 3b) ve Aga Rıza (vr. 
ı 8") imzalı tek figürler, Rıza-yi Abbasi im
zalı şehir resmi (vr. 27"), Şeyh Muhammed 
imzalı tek figürler (vr. 9b, 24b) ve Rıza, Ali 
Rıza, Ali Rıza-yi Tebriz! imzalı nesta'lik kı
tatar bu eseri Rıza-yi Abbasi'nin hazırladı
ğını ortaya koymaktadır. Haydar Harizmi'
nin Ma.(ızenü'l-esrar'ının XVII. yüzyılın ba
şında istinsah edilen iki nüshası Rıza'nın 

minyatürleriyle süslenmiş çok özenli kitap
lardır. Bunlardan birinin resimleri üzerine 
ressamın adı Rıza-yi Abbas! olarak yazıl
mıştır (Soudavar, s. 274-281). İkinci nüs
hanın birinciye göre daha özenli yapılan 
resimlerinin üzerinde ise imza yoktur; an
cak kitabı istinsah eden katibin adı da Ali 
Rıza-yi Abbas! şeklinde verilmiştir. Rıza-yi 

Abbasi'nin üsiQbu onun ölümünden son
ra Muin, Mehmed Kasım gibi ressamtarla 
XVII. yüzyılın ikinci yarısında da sürmüş, 



Rıza-yi Abbasi imzalt bir minyatür (NeuaJ'den Müntehab, 
TSMK, Emanet Hazinesi, nr. 1641, vr. Sh) 

üslubu ve ismi Safevi ülkesinin sınırlarını 
aşarak İstanbul'a kadar ulaşmıştır. Evliya 
Çelebi, Aga Rıza Süt! üce'de Caferabad Tek
kesi'nin duvarına siyah kalemle bir "ke
peng-i vahşi" tasvir ettiğini yazar ( Seya
hatname, s. 174) . 
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RizA EFENDi, Necdirzade 

ı 

L 
(bk. NECCAHzADE RizA EFENDi). 
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RizA HAN BİRELVI 

ı 

( -=~.r. u~> w..; ) 
Ahmed Rıza Han Bireıvı 

(1856-1921) 

Hint alt kıtasında 
L Birelvl cemaatinin kurucusu, fakih. _j 

10 Şewal 1272 (14 Haziran 1856) tarihin
de Uttar Pradeş eyaletine bağlı Ray Bireli 
kasabasında doğdu . Babası Naki Ali Han 
itibar sahibi bir alimdi. Aslen Patanlar'ın 
(Peştu) Rohilla Barhiç kabilesinden olan 
ve XVII. yüzyılda Kandehar'dan Hindistan'a 
göç eden ecdadı Babürlüler Devleti'nde as
keri ve idari görevler üstlenmiş, bu saye
de sahip oldukları servetle refah içerisin
de yaşamıştır. İhsan İlahi ez-Zahir'e göre 
aile Şiilik'ten Sünnlliğe geçmiş olup bunun 
en açık delili Birelvi'nin Ahmed Rıza Han 
b. Naki Ali b. Rıza Ali b. Kazım Ali şeklin
de olan isim zinciridir ( el-Birelviyye, s. 21; 
ayrıca bk. Zaferüddin Rizvi, l , 2) 

Babasının desteğiyle dini ilimleri med
rese müfredatına göre okuyarak on üç 
yaşında icazet alan Rıza Han babasının 
kontrolünde fetva eğitimi almaya başla
dı . Ayrıca özel hocalardan matematik, 
tıp ve coğrafya okudu. Mirza Gulam Ah
med'in kardeşi Mirza Gulam Kadir Beg 
ve NuriMiyan diye bilinen Ebü'l-Hüseyin 
Ahmed Marhervi onun hocalarındandır. 
1879 yılında babasıyla birlikte gittiği hac 
sırasında ve daha sonra defalarca yaptığı 
Hicaz yolculuklarında tanınmış alimlerle 
görüşme fırsatı buldu ve kendilerinden 
faydalandı. Haremeyn'de icazet aldığı ho
calan arasında Ahmed b. Zeyni Dahlan, 
Abdurrahman el-Mekki, Hüseyin b. Salih 
ei-Mekki ve Ebü'l-Hüseyin Ahmed en-Nu
ri anılabilir. 1876'da bağımsız olarak fetva 
vermeye başlayan Rıza Han 1880'de ba
basının vefatı üzerine fetva işini üstlendi. 
Önceleri babasının medresesinde ve ardın
dan kendi medresesinde çok sayıda öğ
renci yetiştirdi (M. Mes'O.d Ahmed, ljayat-ı 
Mevlana, s. 118-119). 1877'de Kadİritari
katı şeyhi Şah AI-i Resul Marhervi'den el 
alarak Kadiri tarikatına girdi. Daha sonra 
Çiştiyye, Sühreverdiyye ve Nakşibendiyye 
gibi tarikatların adabını öğrendi ve Kadirl 
tarikatında hilafet aldı. 

Rıza Han kuruluş çalışmalarında yer al
dığı Nedvetü'l-ulema hareketinden 1897'
de ayrıldı ve aleyhine neşriyat yapmaya 

RlZA HAN BiRELVT 

başladı. Bu hareketle ve hareket mensu
bu ulema ile ilgili 200 kadar fetva kaleme 
alıp küfre saptıklarını ileri sürdü (Sanyal, 
s. 64, ı 14). 1898 yılında çıkmaya başlayan 
TuJ:ıfe-i ljanetiyye dergisinde yazılar neş
retti. Patna'da düzenlenen Meclis-i Ehl-i 
sünnet ve cemaat toplantısında liderli
ğini ilan etti. Bağlıları tarafından kendisi
ne XX. yüzyılın müceddidi unvanı verildi. 
Bu tarihten sonra Rıza Han'ın cemaatle
re karşı olan tutumu Nedve ile sınırlı kal
madı; Ehl-i hadis ve Diyubendller'e de şid
detle karşı çıktı. Hz. Peygamber'le ilgili ko
nuları merkeze alması tartışmaları hara
retlendirdi. Başlattığı tekfir hareketi se
bebiyle ulemanın itibarı zedelendi ve top
lumda ciddi bir gerginlik baş gösterdi. Rı
za Han kardeşi Hasan Rıza Han, oğlu Ha
mid Rıza Han ve talebesi Zaferüddin Biha
ri Rizvi ile birlikte 1904 yılında DarüluiO.m-i 
Manzarü'l-İslam'ı (Medrese-i Ehl-i sünnet 
ve cemaat) kurarak cemaatin eğitim yö
nünü güçlendirdi. Sonraki yıllarda bu med
reseye bağlı çok sayıda yeni medrese açıl
dı ve bir kısım eski medreseler cemaatin 
kontrolüne geçti. Rıza Han ayrıca yayın te
sisleri kurdu. 1864'te neşir hayatına baş

layan Debdebe-i Sikenderi adlı haftalık 
gazete aynı meşrepten kişiler tarafından 
çıkarıldığı için Rıza Han ve arkadaşları ga
zeteyi sahiplendi. Gazetede 1900'den iti
baren doğrudan Bireıvı ekolünün düşün
celeri dile getirilmeye başlandı. 1920'de er
Rıza adlı ikinci bir dergi çıkarıldı. 

Ahmed Rıza Han, Hicaz'da bulunduğu sı
rada bazı itikadl konularda ulemaya sor
ctuğu sorulara aldığı cevapları kullanarak 
ljüsfımü'l-ljaremeyn adıyla bir kitap yaz
dı ( 1906) . Bir fetva metni ve eklerinden 
ibaret olan bu kitapla Diyubendl cemaatin
den Muhammed Kasım Nanevtevl, Reşld 
Ahmed Genguhi, Eşref Ali Tehanevi ve 
Halil Ahmed Ambetevi gibi alimleri tekfir 
etti. Buna karşılık DiyGbendi uleması, eser
deki iddiaların çoğunun kaynaklardaki bil
gilerin tahrifiyle oluşturulduğunu söyleye
rek reddiyeler yazdı . Rıza Han, Diyubendl
ler'in takip ettiği Seyyid Ahmed Şehld ve 
Şah Muhammed İsmail Şehld-i Dihlevi'yi 
de eleştirdi. İsmail Dihlevl'nin. kitabında Hz. 
Peygamber'i küçük düşürdüğünü, böylece 
kafir ve mürted olduğunu iddia etti. 

Muhalifleri Rıza Han'ın İngilizler'i des
teklediğini ve onların hesabına çalıştığını 
ileri sürerken Bireıvı ekolüne mensup ya
zarlar onun aslında İngiliz yönetimine kar
şı olduğunu, fakat siyaseten böyle davran
dığını söyler. Orta yolu tutanlar ise Rıza 
Han'ı İngilizler'in müslümanları bölme pro
jesine alet olmakla suçlar. Onun 1889 yı-
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