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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 



kaddime. Nasırüddin Şah'a, diğer şair sul
tan ve şehzadelerle Farsça yazan şairlere 
yer verilen dört bölümden meydana gel
miştir. 1288'de ( 1871) tamamlanmış olup 
telifi mukaddimede belirtildiği üzere otuz 
yıl sürmüştür. Kitabın yazımında Avfi'nin 
Lübô.bü'l-elbô.b'ı ile Takıyyüddin Muham
med Evhadi'nin 'Arafô.tü '1-'ô.şı)fin'i baş
ta olmak üzere otuz üç tezkire, sefıne ve 
şiir mecmuasından faydalanılmıştır. İlk de
fa müellifin oğlu Ali Kulı Han tarafından 
Mirza Aga Kamrei'nin nesta'lik hattıyla taş 
baskısı yapılan Mecma'u'l-fuşa]J.ô.' (Tah
ran 1295) daha sonra Müzahir Musaffa ta
rafından neşredilmiştir (1-111 , Tahran 1334-

1341 h ş.; 1382 h ş . ) 3. Ferheng-i Encü
m en-ô.rô.-yi Nô.şıri. Bir mukaddimeden 
sonra çeşitli lugatlardan derlenmiş ke
limelerden ve eski şairlerden seçilmiş ör
nek beyitlerden oluşmaktadır (Tahran 1338 
h ş.). 4. Riyô.zü '1-'ô.rifin. 1260 ( 1844) yılın
da yazılıp Kaçar Muhammed Şah'a takdim 
edilen eser Farsça yazan 354 mutasawıf 
şair ve filozofun biyografisini içerir. Bir 
mukaddime ile dört bölümden oluşan ki
tabın telifinde Teıkiretü'l-evliyô.', Mecô.-
1isü'n-nefô.'is, Nefe]J.ô.tü'l-üns, Teı,kire-i 

Devletşah gibi kaynaklardan yararlanıl

mıştır. Müellifın torun u Mehdi Kulı'nın mu
kaddimesiyle basılan eseri (Tahran 1305) 

daha sonra Mihr Ali Gürgani neşretmiştir 
(Tahran 1344 hş . ) . S. Sefô.retnô.me-i ljô.
rizm (Bulak 1292). Charles Henri Auguste 
Schefer tarafından Fransızca'ya tercüme 
edilmiştir (1 -11 , Paris 1876-1879) . 6. Divô.n. 
30.000 beyit olup gazel ve kasidelerden 
meydana gelmiştir (British Museum, bk. 
Rieu, Supplement, s. 365) . Rıza Kulı Han'ın 

bunlardan başka Gülistô.n-ı İrem (Tahran 
1270), Mez;ô.hirü'l-envô.r (Tebriz 1280), 

Fihrisü't-tevô.ri)]. (Tebriz 1280), Ecmelü't
tevô.rJ.tı (Tebriz 1283), Risô.le-i Medô.ricü'l
belô.ga (Tahran 2004), Riyô.zü '1-mu]J.ib
bin, M iftô.]J.u '1-künuz, Letô.'ifü '1-ma'ô.rif, 
Envô.rü '1-vilô.ye, Ba]J.rü'1-]J.a]fö.yı)f, Eni
sü'l- 'ô.şı]fin, Hürrem-bihişt, Hidô.yetnô.
me ve Menhecü 'l -hidô.ye adlı eserleri 
bulunmaktadır (eserlerin bir li stesi için 
bk. Mecma'u'l-fuşa{J.fi' , neş redenin g iri ş i , 

1, 35-39) . Ayrıca Divô.n-ı Nô.şır-ıljüsrev 

(Tebriz 1280), Mevlana Celaleddin-i Rumi'
nin Divô.n-ı Şems-i Tebrizi'sinden yap
tığı seçmelerden oluşan Divô.n-ı Şemsü'l
]J.a]fö.'i]f (Tebriz 1280), Divô.n-ı Menuçih
ri (Tahran 1282, 1285, 1295 hş. ) ve Kö.bus
nô.me (Tahran 1285) gibi eserlerin neşrini 
gerçekleştirmiştir. 
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ı.ı A. NACİ ToKMAK 

RlZA NUR 
(1879-1942) 

Hekim, siyaset adamı 
ve yazar. 

_j 

Sinop'ta doğdu . İmamoğlu diye bilinen 
bir aileden kunduracı Mahmud Zeki Efen
di'nin oğludur. İlk öğrenimini burada yap
tı , rüşdiye tahsilinden sonra İstanbul'a git
ti. Soğukçeşme Rüşdiyesi'ne yazıldı ve on 
altı yaşında burayı bitirdi. Aynı yıl Tıbbiye 
İdadlsi 'ne girdi ve Askeri Tıbbiye'den yüz
başı doktor olarak mezun oldu ( 190 ı) . Al
man hekimlerin idaresinde bulunan Gül
hane Hastahanesi'nde ihtisas yaptı. Bu sı 
rada Fransızca bilgisini geliştirdi. İleride 
soyadı olan "Nur" mahlasını burada asis
tanken aldı. Mezuniyet tezi olarak hazırla

dığı Fenn-i Hıtan adlı eserinin basılma
sıyla ( 1905) tanındı, bu eseri daha sonra 
Almanca'ya çevrildi. 1907'de cerrahi pro
fesörü, 1908'de binbaşı oldu. Askeri Tıb
biye öğrencisiyken avukat Saha ve Man
yasizade Refik beylerin rehberliğiyle İtti
hat ve Terakki Cemiyeti'ne girdi. ll. Meş
rutiyet'in ardından 4 Şubat 1909'da yapı
lan seçimlerde Sinop'tan milletvekili seçil
di. Ancak bir müddet sonra uyum sağla
yamadığı İttihat ve Terakki'den istifa edin
ce kürsüsü lağvedilerek profesörlükten çı
karıldı ve rütbesi kolağalığa indirildi. Bu
nun üzerine Prens Sabahaddin'in fikirle-

RlZA NUR 

ri etrafında toplananların kurduğu Ahrar 
Fırkası 'na katıldı. Ardından Hürriyet ve İti
laf Fırkası ' nın kurulması için çalıştı. 1912 
seçimlerinden sonra bu fırkadan da ayrıldı , 

Prens Sabahaddin taraftarlarıyla birlikte 
İttihat ve Terakki'ye karşı siyasi faaliyet
lerde bulundu. 23 Ocak 1913'teki Babtali 
Baskını neticesinde İttihatçılar'ın iktidarı 
ele geçirmesi üzerine tıp tahsili bahane
siyle yurt dışına sürüldü. Önce Köstence'
ye gitti, ardından Cenevre'ye geçti ve bu
rada bir hastahanenin cerrahi kısmında 
çalıştı. Arkadaşlarının davetiyle gittiğ i Ni
ce'te eski Serasker Şükrü Paşa'nın kızı if
fet Hanım 'la evlendi. Kısa bir süre Paris'te 
kaldı . oradan Mısır'a geçti. 

Mondros Mütarekesi'nden sonra İstan
bul'a dönerek son Osmanlı Meclis-i Meb'G
sanı 'na Sinop mebusu olarak girdi. Mec
lis dağıtılınca Ankara'da toplanan Büyük 
Millet Meclisi'ne katıldı . Milli Mücadele hü
kümetlerin de Maarif ( ı 920- 192 1), Sıhhi
ye ve Muavenet-i İctimaiyye vekili sıfatıy
la bulundu, bir süre Hariciye Nezareti'ne 
vekalet etti. 1921 'de fevkalade murahhas 
sıfatıyla Moskova'ya gitti. Burada Afganis
tan ile imzalanan antlaşmanın metnini ka
leme aldı. S Ağustos 1921' de yasalaşan ve 
Mustafa Kemal'e geçici bir süre için ge
niş yetkiler tanıyan Başkumandanlık Ka
nunu tasarısı meclise Rıza Nur ve arka
daşları tarafından verildi. Sakarya Meydan 
Muharebesi esnasında doktor olarak gö
rev yaptı . 1 Kasım 1922 tarihinde saltana
tı kaldıran kanunun metnini kaleme aldı . 

Lozan Konferansı'na ikinci delege sıfatıy
la katıldı. 1923'te yapılan seçimlerde yine 
Sinop'tan milletvekili oldu. Ancak bu dö
nemde kendini daha çok yazı hayatına 
verdi, on iki cilt tutan Türk Tarihi'ni yazdı. 
Sinop'ta bir kütüphane kurarak gelir kay
nakları ile birlikte Maarif Vekaleti'ne vak
fetti. "Türklüğü yükseltmek için" kurduğu 
bu vakfa 4000 kitap bağışladı. Ayrıca ölü
münden sonra mütevelliliğe getirilecek ki
şinin anne ve baba tarafından iki göbek 
atalarının Türk olmasını şart koştu. M us-

Rıza Nur 
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