
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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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 
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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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!ında İngiliz yönetimi altındaki Hindistan'ın 
durumuyla ilgili olarakverdiği ve 1910'da 
tekrarladığı, "Hanefi fıkhına göre Hindis
tan darülislam'dır" fetvasının (İ'lamü'l
a'lam bi-enne Hindustan darü'l-İslam, Bi
rell 1306) bu taraftarlığın bir sonucu ol
duğu ifade edilmiştir (Syed )amaluddin, 
s. 403). Rıza Han'ın hilafetin Kureyşlliği ha
disine dayanarak Osmanlılar'ın hilafeti tem
sil etmediğini söylemesi ve Hint uleması
nın büyük çoğunluğunun aksine Hindistan
lı müslümanların Osmanlı Devleti'ne des
tek vermemesi gerektiğini belirtınesi de 
(Devamü'l-'ayş, s. 45 vd.) bu çerçevede 
değerlendirilip tepkiyle karşılandı. Rıza 
Han, Hintli müslümanlar tarafından oluş
turulan Cem'iyyet-i Ulema-i Hind, Encü
men-i Huddam-ı Ka'be, Hilafet Komitesi 
ve İngiliz Hükümetiyle İlişkileri Kesme Ha
reketi (Non-cooperation Movement) gibi kuru
luşlara katılınadı ve bunları şiddetle eleş
tirdi. Diğer müslümanlarla birlikte hare
ket etmeyen Birelvller kendilerine özgü ba
zı siyasi yapılanmalar içerisine girdi. Cema
at-i Rızaey Mustafa. Cemaat-i Ensarü'l-İs
Iam ve CumhQriyyet-i İslamiyye Merkeziy
ye (AIIlndia Sunni Conference) onlara ait ku
ruluşlardır. ZS Safer 1340'ta ( 28 Ekim 1921) 
vefat eden Rıza Han, Bireli'ye defnedildi. 
Günümüzde mezarı müridieri ve bağlıları 
tarafından ziyaret edilmekte, her yıl ölüm 
gününde Bireli'de geniş katılımlı anma tö
renleri (urs "düğün") yapılmakta, bunun 
benzeri "yevm-i Rıza" adıyla Pakistan'da da 
gerçekleştirilmektedir. Ahmed Rıza Han'ın 
iki erkek, beş kız çocuğu olmuş, oğulları 
Hamid Rıza Han (ö. 1943) ve Mustafa Rı
za Han ( ö. 1981) kendi yolundan giderek 
cemaatin faaliyetlerini genişletmişlerdir. 

Rıza Han'ın 1880 yılından itibaren oluş
turmaya başladığı Bireıvı cemaati bugün 
de aynı çizgide devam etmektedir. Abar
tılı bir tasawufi anlayışın etkili olduğu ce
maat arneli konularda Hanefiliğe sıkı sıkı
ya bağlıdır. ResOl-i Ekrem'in hayatı ve şah
siyeti Ahmed Rıza Han ve bağlılarının en 
önemli ilgi alanı olmakla birlikte bu konu
da aşırılıkları vardır. Rıza Han'a göre ResO
luilah beşerdir, fakat beşeriyeti diğerlerin
kinden farklıdır. O geçmiş ve gelecekle ilgili 
gaybı bilir, nurdur ve gölgesi yoktur; her 
yerde hazır ve nazırdır; dünyada olacak iş
lerin yetkisi onun elindedir. Rıza Han bu 
konularla ilgili çok sayıda kitap ve risale 
kaleme almıştır. Bütün hadis külliyatına 
sahip çıkan Birelvller, ihtiyatsız yaklaşım
ları sebebiyle zayıf ve uydurma sayılan ha
disleri da itikad konularında delil olarak 
kullanmışlardır (Halid Zaferullah Daudi, 
s. 248) Kabirierin inşa ve ihyasıyla kabir 
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ziyaretlerine büyük önem veren cemaat 
mensupları Ahmed Rıza Han'ın vasiyetin
de de yer alan ve kitaplarında ortaya koy
duğu dini görüşlere sapasağlam yapışma
nın her farzdan daha evla bir farz olduğu 
yolundaki prensibini (Mel~at-ıA'la, s. 472) 
kendilerine rehber edinirler ( cemaatin gö
rüşleri ve tartışmalar için bk. M. Yusuf Lud
yanevl, s. 25-129; Metcalf, s. 296-314; İh
san ilah! ez-Zah!r, s. 55-229; Halid Mah
mud, 1-111, tür.yer.). 

Bireıvı cemaatinin oluşumunda, ilk ne
sil içinde yer alan Hasan Rıza Han, Hamid 
Rıza Han, Mustafa Rıza Han, Seyyid Dldar 
Ali Şah, Muradabadl, Emced Ali, Haşmet 
Ali Han, Zaferüddin Biharl Rizvl ve Bur
hanü'l-Hak CebbalpQrl gibi şahsiyetlerin 
payı büyüktür. İkinci nesil Birelvller'den 
Muhammed Ahmed Kadirl, Ahmed Yar 
Han Nalml, Pir Kerem Şah Ezherl, M. Ta
hirü'l-Kadirl, Kevser Niyazi ve Şah Ahmed 
N Orani cemaatin faaliyetlerini daha da ge
nişletmiş, çok sayıda araştırma ve yayın 
birimi kurmuştur. Günümüzde Pakistan'
da 1 OOQ'i aşkın medreseye sahip olan Bi
relvller ülkede çok sayıda caminin de so
rumluluğunu üstlenmişlerdir. Halkın Birei
vi ekolüne teveccühünde cemaatin ente
lektüel seviyesinin düşük olmasının önem
li payı vardır. 1948'de kurulan Cem'iyyet-i 
Ulema-i Pakistan ile Tahirü'l-Kadirl'nin kur
duğu Tahrik-i Minhacü'l-Kur'an cemaatin 
siyasi oluşumlarındandır. 

Eserleri. Mes'Qd Ahmed, Rıza Han'ın 
1 OOO'den fazla kitap ve risale kaleme al
dığını söylerken (UDMİ, X, 282) İhsan İlahi 
ez-Zahlr bu sayının abartıldığını ileri sürer 
(el-Birelviyye, s. 29, 32-33); Şeyh Muham
med İkram ise gerçekte elli kadar eseri
nin olduğunu bildirir (Mevc-i Kevşer, s. 70). 
Eserleri içinde kırk elli sayfalık risaleleriyle 
muhtelif kitaplar üzerine yazdığı haşiyele
ri çoğunluktadır. Rıza Han eserlerini Arap
ça, Urduca ve Farsça kaleme almış, Urdu
ca yazdıklarına da çoğunlukla Arapça isim
ler vermiştir (eserleri için bk. Rahman Ali, 
s. 99- ı 03; M. Mes'Od Ahmed, Hayat-ı Mevla
na, s. 21 9-230; Sali ha Abdülhak!m Şere
feddin, s. 43 ı). Önemli eserleri şunlardır: 
1. Kenzü'l-imdn fi tercemeti'l-Kur'dn 
(Muradabad 1330/1912). Kur'an-ı Ker!m'in 
Urduca meali olup en önemli özelliği Al
lah, peygamberler ve bilhassa ResOlullah'
la ilgili ayetlerin tercümesinde farklı bir 
dilin kullanılmış olmasıdır. Tercümenin le
hinde ve aleyhinde birçok yayın yapılmış 
olup Ahlak Hüseyin Kasımi'nin Birelvi Ter
cüme-i Kur'an ka 'İlmi Tecziye (Faysala
bad ı 983), Abdürrezzak Butralevl'nin Tes-

kinü'l-cindn ii Mef:ıdsin-i Kenzü'l-imdn 
( islamabad ı 987) , Muhammed Sıddlk He
zarvl'nin Kenzü'l-imdn Teidsir ki Rôş
ni meyn (Lahor 1988), Muhammed Han 
A'van'ın MeJ:ıdsin-i Kenzü'l-imdn (Lahor, 
ts.), Meddullah Kadirl'ninKenzü'J-imdn 
ii Tercümeti'l-Kur'dn aôr Diger Ma'rui 
Kur' ani Urdu Teracim ka Te]fiibüli Cd' i
ze (doktora tezi, 1993, Karaçi Üniversitesi) 
ve Hamid Miyan'ın "Fazı!-ı Bireıvı ka Tercü
me-i Kur'an-ı Pak" (Beyyinat, XXXV/4 ]Ka
raçi 1 979], s. 8-16; XXXVI/6 1 Kara çi 1 980], 
s. 51-64) adlı çalışmaları bunlardan bazı
larıdır. Kenzü'l-imdn üzerine ekolün ön
de geien alimlerinden Muradabactl Ijazd'i
Iiü'l-'iridn (Muradabad 1912), Na!ml Nu
rü'l-'iridn fi J:ıdşiyeti'l-Kur'dn (Lahor 
ı 957; Gucerat 1958) ismiyle kısa tefsirler 
yazmışlardır. Selefi düşüneeye aykırı bilgi
ler ihtiva ettiği gerekçesiyle eser bazı Arap 
ülkelerinde yasaklanmıştır (Halid Mah
rriOd; 1, 92-94) Z. Kavdri'u'l-]J:ahhdr 'ale 'l
mücessimeti'l-iüccdr: I)arb-ı Kahhdri 
(Lahor ı 988). Hindu mezhebi Arya Sa
mac'ın müteşabih ayetlerle ilgili itirazla
rına verilen cevapları içermektedir. 3. Fe
tava-yı Rızviyye*. Rıza Han'ın en ilgi çe
kici eseridir. Fetvaianna ait ilk derleme el
'Atdya'n-nebeviyye ii'l-Fetdva'r-Rıza
viyye adıyla basılmıştır (!-lll, Bireli 1310/ 
1892). Ayrıca es-Seniyyetü'l-eni]J:a ii te
tava İtri]J:ii (Kara çi ı 97 ı) ve Cdmi'u 'I-te
tava (LailpGr ı 970) ismiyle derlemeleri var
dır. Bazı fetvaları müstakil risaleler halin
de basılmıştır. 4. Ijüsdmü'l-Ifaremeyn 
'ald menf:ıari'l-kütr ve'l-meyn (Lahor, ts.; 
Lahor 1405/1985, 1410/1989). 1906'da te
lif edilen kitap müellifin en çok tartışılan 
eseridir. Küfrüne fetva verilen gruplardan 
DiyGbendller ve Ehl-i hadis mensuplarının 
kitaba yazdığı reddiyeler arasında Eşref 
Ali Tehanevl'nin Ijıt?:ü'l-imdn 'ani'z-zey
gi ve't-tugydn (Lahor 1980), Hüseyin Ah
med Medeni'nin eş-Şihdbü'ş-şd]J:ıb 'ale'l
müsteri]J:i'l-kd~ib (DiyGbend 1907), Ham 
Ahmed SeharenpGrl'nin el-Mühenned 
'ale'l-mütenned (baskı yeri yok, 1325), 
Muhammed Hanlf MübarekpQrl'nin Ma
]J:iimi'u '1-J:ıadid 'ale '1-ke~~dbi'l-'ani d ile 
(Lahor 1 982) 'A]J:ii'idü 'Ulemd'ey Diyo
bend aôr Ijüsdmü'l-Ijaremeyn (Kara
çi , ts. ]Darü'l-işaatJ) ve Halid Mahmud'un 
'Alimü'l-gayb Şırt Alldhü Te'dld he 
(Manchester, ts. ]Islamic Academy]) ad
lı eserleri önemlidir. s. Temhid-i lman 
(Lahor 1989, fjüsamü'l-fjaremeyn'le bir
likte). Eserde diğer cemaatlerle araların
da tartışmalı olan inanç konuları ele alınır. 
6. Devdmü'l-'ayş fi'l-e'immeti min Ku
reyş (Lahor 1400/1 980). Hilatetin Kureyş 



kabilesinden gelenlerin hakkı olduğuna 
ve Türkler'in hilafet makamını temsil et
mediğine dair verilen bir fetvayı içermek
tedir. 7. Beri]fu'l-menar bi-şumu'i 'l

mezar: Mezarat-ı Evliyıl per Rôşni (La
hor, ts.). 8. MelfU?at-ı A'W Ha?ret Bi
relvi (l-V, Karaçi, ts.). Rıza Han'ın sözlerini, 
tavsiyelerini ve vasiyetini ihtiva eden eser 
Bireıvı cemaatinin temel kitaplarındandır. 
9. ed-Devletü'l-Mekkiyye bi'l-madde
ti'l-gaybiyye ( 1905). Rıza Han ile diğer 
ulemanın Hz. Peygamber'in gaybı bildiği
ne dair görüşlerini içeren eser The Isla
mic Concept of Knowledge adıyla ingi
lizce'ye çevrilmiştir (Manchester, ts. Jl sla
mic Vision]). to. el-Füyuzatü'l-melekiy
ye li-mul).ibbi'd-devleti'l-Mekkiyye (Ka
raçi, ts .). tt. Tecelliyü'l-ya]fin bi-enne 
nebiyyena seyyidü'l-mürselin (Lahor 
1980). 12. Ijatmü'n-nübüvve (Lahor 
197 4) . Gulam Ahmed Kadiyani'nin nübüv
vet iddiasına karşı peygamberliğin Hz. Mu
hammed ile sona erdiğine dair bir çalışma 
olup ekinde Gulam Ahmed'le ilgili "es
SCı'ü'l-'i~ab 'ale'l-mesll:ıi'l-keııab" adlı bir 
risale bulunmaktadır. 13. Ijada'i]f-i Ba)].
şiş (Lahor 1988). Şiir mecmuasıdır. 14. 

Bey'at ve IjiJQfet-Ne]fa'ü's-süWfet ii 
af:ıkômi'l-bey'at ve'l-lfilafet (SiyalkGt, 
ts. JMektebe-i Mihriyye Rızviyye]). Tarikat
larda el almak ve halife tayin etmekle ilgi
li bir risaledir. ts. İhlakü'l-Vehhô.biyyin 
'aJQ tevhini ]fuburi'l-müslimin (Birell 
1904, 1928) Vehhabl olarak itharn edilen 
DiyCıbendiler'in mezarlarla ilgili bazı davra
nışları hurafe diye nitelendirmelerine kar
şı hazırlanan fetvayı içermektedir. 16. el
Kelimetü'l-mülheme (Delhi 1974). Rıza 
Han'ın hayatından bazı kesitierin de yer 
aldığı çalışma daha çok onun içine doğdu
ğu ileri sürülen konulara dair bilgileri ih
tiva eder. 17. Sübf:ıanü's-subbuf:ı 'an 'ay
bi ki~ bi ma]fbCı.J::ı (Leknev ı 309). 18. el
Kevkebetü'ş-şihô.biyye ii küfriyyati 
ebi'l-Vehhô.biyye (Azlmabad 1316) . 19. 
Sellü's-süyufi'l-Hindiyye 'ala küfriyya
ti baba en-Necdiyye (Azlmabad ı316) 
20. İzaletü '1-'ar bi-J::ıaceri'l-kiram 'an ki
labi'n-nar (Azlmabad 13 ı 7). Son dört ça
lışmada Rıza Han, ResCılullah'ı tahkir et
tiği iddiasıyla Şah İsmail Şeh1d Dihlevl'yi 
ağır biçimde eleştirmekte ve tekfir etmek
tedir. 

Rıza Han Birelvi'ye dair çok sayıda eser 
kaleme alınmıştır. Bireıvı cemaati onun ki
şiliği üzerinde oluştuğundan cemaat men
supları tarafından hakkında yazılan kitap
larda çok abartılı bir dil kullanılmıştır. Bu 
eserlerin çoğu ciddi araştırmalara dayan
mayan küçük çapta risalelerdir. En eski 

çalışma ise öğrencisi Zaferüddin Biharl Riz
vi tarafından gerçekleştirilmiştir (Hayat-ı 
A'la fjazret, i-lll, Karaçi 1938). Sonraki çalış
maların büyük bir kısmı bu esere dayanır. 
İkinci nesil içerisinde Rıza Han'la ilgili en 
çok eser yazanlardan biri olan M. Mes'ud 
Ahmed 'Aşı]f-ı Resul (Lahor 1976), Ija
yat-ı MevWna AJ::ımed Rıza lfan Birelvi 
(Siyalkot 1981) , Günah-ıbi-Günahi (La
hor 1982), Fazıl-ı Birelvi aôr Terk-i Mu
vôlat (Lahor 1988), İmam AJ::ımed Rıza 
aôr 'Alemi Cami'at (Sadıkabad 1990), 
The Reformer of the Muslim World (Ka
ra ch i 1995) adlı eserleri hazırlamış ve Ur
duca İslam ansiklopedisindeki Rıza Han 
maddesini kaleme almıştır (bk. bibl) . Bi
relv1 ekolüne mensup kişilerin yazdığı çok 
sayıdaki kitaptan bazıları şunlardır: Ha
mid Rıza Han, SeJQmetullah li-Ehli's 
sünne min seyli'l- 'ina d ve'l-fitne ( Bireli 
1332): Muhammed Sabir. Müceddid-i İs
lam (KanpOr 1379/1959): Şecaat Ali Ka
diri. Müceddidü'l-ümmet eş-Şah AJ::ı
med Rıza lfan (Karaçi 1979); Kevser Ni
yazı. Imam Ahmed Raza Khan Bareil
vi: A Versatile Personality (Karaçi 1991 ); 
M. Tahirü'I-Kadirl, Ijazret-i Mevlana Şah 
AJ::ımed Rıza lfan Birelvi ka 'İlmi Na?m 
(Lahor 1990, 2. bs); Muhammed Feyz 
Ahmed Üveysl, İmam AJ::ımed Rıza aôr 
'İlm-i Ijadiş (Lahor 1980): M. Hamid Sıd
diki Rizvi, Te~kire-i Ha?ret Burhan-ı Mil
let (CebelpOr 1985) ; Meddullah Kadirl, 
Kur' an, Sayns aôr İmam AJ::ımed Rıza 
(Bombay 1995): Yasin Ahter Misbahl, 
İmam AJ::ımed Rıza aôr Redd-i Bid'at ü 
Münkerat (Mültan, ts. JMedenl Kütübha
ne J) . Her yıl Rıza Han Birelvi'yi anma tö
renlerinde yapılan konuşmalar ve sunulan 
tebliğlerden bir kısmı Abdünnebl Kevkeb 
tarafından Ma]fdlat-ı Yevm-i Rıza adıyla 
kitap haline getirilmiştir (1-111, 1968-1971) 
Bu konuda başka derlemeler de bulun
maktadır. 

Rahman Ali ve Abdülhay el-Hasenl'nin 
eserlerinde (bk. bibl) Rıza Han'ın hayatı 
tarafsız biçimde anlatılır. Usha Sanyarın 
Devotional Islam and Politics in British 
India: Ahmad Riza Khan Barelwi and 
His Movement, 1870-1920 (Delhi 1990) 
ve Ahmad Riza Khan Barelwi in the 
Path of the Prophet (bk bibl) adlı çalış
maları bir akademisyen bakışını ortaya koy
maktadır. Bireıvı cemaati dışından İhsan 
İlahi Zah1r'in el-Birelviyye: 'A]fa'id ve 
tari)]. isimli çalışması (bk bibl) çok meş
hurdur. Zahlr konuyu bütün yönleriyle ele 
almışsa da ölçüsüz eleştirileri yüzünden 
Abdülhaki'm Şeref Kadirl onun için İJ::ısan 
İlahi Z:ahir ki Kitab el-Birelviyye ka 
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TaJ::ı]fi]fi aôr Ten]fidi Ca'ize adıyla bir 
reddiyeyazmıştır (Lahor 1995). Halid Mah
mud'un Mütala'a-i Birelviyyet isimli 
kitabı (1-111 , Lahor 1986- 1988) konuya dair 
önemli bir kaynak olsa da yer yer ilmi taraf
sızlığı koruyamadığı görülmektedir. Müf
t1 Muhammed Ataullah'ın Kimya' ey Vaf:ı
det (Karaçi 1993), Muhammed Yusuf Lud
yanev1'nin İ)].tilat-ı Ümmet aôr Şırat-ı 
Müsta]fim (Karaçi, ts.) ve Muhammed 
Hal11 Ahmed Han'ın Tel)].işü'l-]J.abir ii af:ı
kômi't-tekiir el-ma'rCı.f İnkişaf-ı Ija]f 
(Faysalabad 1988) adlı çalışmalarında ko
nu nisbeten tarafsız bir gözle ele alınmış
tır. Envar Ahmed'in Fazıl-ı Birelvi ka Ija
iı?a: Ek Taf:ı]fi]fi Ca'ize (Lahor 1983), 
Muhammed Arif Senbeli'nin Birelvi Fit
ne kaNeya Rup (Lahor 1978), Nur Mu
hammed'in Birelvi Fetvey (Lahor 1987) 
ve Ebü'I-Evsaf Rumi'nin Diyobend se 
Bireli tak (Lahor, ts ) isimli kitapları ise 
aleyhte yapılan çalışmalardandır. 
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tışmaları ve Tekfir", Kur'an ve Tefsir Araştırma
ları V, İstanbul 2003, s. 296-301; Usha Sanyal, 
Ahmad Riza Khan Barelwi in the Path of the 
Prophet, Oxford 2006; Zuhur Ahmed Azhar, "Bi
relvi" , UDMİ, IV, 485-487. 
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Iii ABDÜLHAMİT BiRIŞIK 

RizA-yi HEREVI 
( ı..S~~ı..Sl.::>)) 

(ö. 1019/1610'dan sonra) 

İran-Hint minyatür sanatçısı. 
_j 

Nisbesine göre Safevi yönetimindeki He
rat'tan veya daha zayıf bir ihtimalle Meş
hed'den Allahabad'a gitmiş ve Babürlü şeh
zadesi Sel1m ( Cihangir [ 1605-16271) tara
fından saray ressamlığına tayin edilmiştir 
(The Tüzuk-i Jahangiri, Il, 20) Hint üslü
bunda yapılmış Aga Rıza, Aga Rıza Cihan
g'ir'i, Aga Muhammed Rıza ve Muhammed 
Rıza atıf imzalı tasvirlerin ona ait olduğu 
düşünülmektedir. Bu tür imzalı resimlerin 
bir grubunu portreler teşkil eder. Bunlar 
ayakta duran erkek figürleridir (Amina 
Okada, rs. ı 14-1 16). Yüzlerinin koyu renk
te boyanmasıyla ve giyimleriyle kültürel 
kimlik farklılıkları belirtilen, zarif bir çizim 
tekniğiyle yapılmış bu portreler, Horasanlı 
Safevi minyatürcüsü Muhammed'i'nin üs
lübundan izler taşımaktadır (Robinson, 
XXX [ 19921. s. 19-29, plan N-X) İkinci grup 

Rıza-yi Herevi'nin bir çocuğun ağaçtan düşmesi ni gösteren 
minyatürü (Metropolitan Museurn of Art, New York, 55.121.10, 
vr. 200) 
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resimler 1019 (1610) yılında istinsah edi
len Envdr-ı Süheyli'ye aittir (Titley, s. 62-
63). Eserin otuz altı minyatüründen be
şindeki imzalar Padişah Selim Muhammed 
Rıza (vr. 2ıaı. Selim Muhammed Rıza (vr. 
36a). Aga Rıza (vr. 40b, ı 3 ı b) ve Sultan Se-
11m Şah Cihangir Muhammed Rıza (vr. 54b) 
şeklindedir. Bu imzalardan resim çerçeve
sinin dışında yer alan ikisinin atıf imzalar 
(vr. 40b, 131 b), diğerlerinin özgün imzalar 
olduğu sanılmaktadır. Bu resimlere, 1550-
1 570 Safevi döneminde Kazvin veya Ho
r asan'da hazırlanan eserlerin üslüp özel
liklerinden bazı unsurların ulaştığı görülür 
(Amina Okada, rs. 117). Rıza'nın imzalı 
eserleri arasında yer alan kalabalık kom
posizyonlu albüm resimlerinde bu unsur
lar daha fazla açığa çıkar. Gösterişli saray 
mimarisi, arka plandaki tabiat manzara
ları, tahtların ihtişamı ve insanların zara
feti, Rıza'nın XVI. yüzyıl ortalarındaki Sa
fev'i üslübunu Hindistan saray nakkaşha
nesine taşıyan üstatlardan biri olduğunu 
kanıtlamaktadır (Wilkinson v.dğr., plan 
CIV). Diğer taraftan Rıza, resimlerine göç 
ettiği çevrenin üslübunu aktarırken figür 
betimlemelerinde kültürel kimlik belirti
lerini göstermeye önem verdiği gibi bazı 
mimari öğelerin ayrıntılarında da yöresel 
özellikleri kullanmıştır. 
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Iii ZEREN TANINDI 

RizA KULI HAN 
(w~> .;s ı...)) 

Rıza Kulı Han b. Muhammed Hadi 
b. İsmail Kemal-i Taberistani 

(ö. 1288/1871) 

İranlı şair, edebiyat tarihçisi 
ve devlet adamı. _j 

1215 (1800) yılında Tahran'da doğdu. 
Mensupları arasında XIV. yüzyılın ünlü şa
iri Kemal-i Hucend'i'nin de bulunduğu ta
nınmış bir ailedendir. Dedesi Damgan böl
gesinde bir aşiret reisi, babası Kaçar sa
rayında yüksek rütbeli bir görevli idi. İki 
yaşında babasını, bir süre sonra annesini 
kaybetti. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarını 

Ş'iraz'da üvey babası Muhammed Mehdi 
Han'ın yanında geçirdi. Tahsilini bitirdik
ten sonra Fars genel valisinin hizmetine 
girdi ve yükselmesinde valinin büyük et
kisi oldu. İlk şiirlerinde "Çaker" mahlasını 
kullandı, ardından "Hidayet" mahlasını be
nimsedi. FethAli Şah 1829'da Ş'iraz'a gel
diğinde huzuruna çıkarak onun için yaz
dığı bir kaside ile diğer bazı şiirlerini sun
du. Şah kendisine han unvanı vererek onu 
sarayına em'irü'ş-şuara yaptı; ancak Rıza 
Kulı o sırada ağır bir hastalığa yakalandı

ğından Tahran'a gidemedi. Ardından Mu
hammed Şah ve Nasırüddin Şah tarafın
dan şehzadelerin eğitimiyle görevlendiril
di ve o dönemlerde taşıdığı "Lalabaşı" un
vanıyla tanındı. Bir ara istifa edip uzlete 
çekiidiyse de 1851 yılında Nasırüddin Şah 
onu tekrar hizmete çağırıp Harizm'e elçi 
olarak gönderdi. Bu görevden sonra Ma
arif vekili yardımcılığına ve yeni kurulan 
darülfünun reisliğine getirildi. Ardından 
Azerbaycan valisi veliaht Muzafferüddin 
Mirza'nın lalabaşısı sıfatıyla Tebriz'e gitti. 
Şefkati, güzel ahlaki ve nüktedan kişiliğiy
le tanınan Rıza Kulı, Muzafferüddin Mir
za on sekiz yaşını doldurduğunda tekrar 
Tahran'a döndü ve kısa bir inzivanın ardın

dan 29 Haziran 1871 tarihinde orada ve
fat etti. Rıza Kulı Han eğitim, öğretim ve 
idari hizmetleri yanında İlhanlılar devrin
den sonra iran'ın yetiştirdiği en orUinal, en 
velüd şair ve ilim adamı kabul edilebilir. 

Eserleri. 1. Ravzatü'ş-şafd-yi Naşıri. 

M'irhand'ın Ravzatü'ş-şafa adlı eserini 
18S3 yılına kadar getiren, çoğu neşredil
memiş kaynaklarla resmi belgelere daya
nan 60.000 beyitlik bir eserdir; sadece si
yasi hadiselere değil coğrafyaya, edebi
yata ve sanata dair pek çok bilgiyi ihtiva 
eder (I-lll. Tahran 1270-1274/1853-1857) Z. 
Mecma'u'l-fuşaJ:ıa'. Ebü'I-Abbas-i Merze
vı~den (ö. X. yüzyılın başları) 1284 (1867-68) 
yılına kadar şairlerin biyografisini ve şiir
lerinden örnekleri içeren eser İran şiir ta
rihinin ana kaynaklarından biridir. Bir mu-

Rıza Kulı Han 
Veliaht 

Muzafferüddin 
Mirza ile 


