
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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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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tafa Kemal'in idaresiyle anlaşamadığından 
1926'da yurt dışına gitti. Paris'te ( 1926-

1933) ve İskenderiye'de (1933-1938) yaşa
dı. 1931'de Leiden'de toplanan Müsteşrik
ler Kongresi'nde Reşid Saffet'le (Atabinen) 
beraber Türkiye'yi temsil etti. 

Daha sonra Türk tarihi ve Türkoloji sa
halarında çalıştı. Paris'te Bibliotheque Na
tionale'de bulduğu Garp Ocakları'na men
sup şairlerin şiirlerini neşretti. Hece vezni 
üzerinde durdu. "Kantik" diye adlandırdığı 
"milli ilahi" türünde şiirler yazdı. Paris ve İs
kenderiye' de Revue de Turcologie (Türk
bi/ik Revüsü) adlı bir dergi çıkardı (sekiz 
sayı). Oğuzname'yi kaleme aldı (6000 mıs

ra). Tevfik Fikret, Ali Şlr Neval, Namık Ke
mal hakkında çalışmalar yaptı . Ebülgazi 
Bahadır Han 'ın Şecere-i Türk'ünü Türki
ye Türkçesi'ne çevirdi. Bir Türk operasının 
oluşmasını istediğinden bazı opera metin
leri tercüme ve telif etti. Atatürk'ün ve
fatından sonra yurda döndü (Aralık 1938) 

ve Türkçü bir dergi olan Tanrıdağ'ını çı
kardı (on sekiz sayı, 1942), Tasvir-i Etkô.r'
da yazılar yazdı ( 1940-1942). 8 Eylül 1942'
de istanbul'da öldü ve Merkezefendi Me
zarlığı'na defnedildi. Türkçü söylemiere sa
hip olarak herkesi etnik kökenine göre ayı
ran Rıza Nur. mezar taşı üzerinde Orhan 
alfabesiyle adının yazılmış olmasının da işa

ret ettiği gibi kendini katıksız Türk sayar. 
Kencli değerlendirmesine göre berbat bir 
evlilikyaşamış ve 1932'de boşanmıştır. Ço
cuğu olmadığından Nihai Atsız' ı manevi 
evlat edinmiştir. Maarif vekilliği esnasında 
Hars Umum Müdürlüğü 'nü kurarak ata
sözlerini, bazı şiirleri ve halk oyunlarını tes
bit ettirmeye çalışmış, mimari eserlerin 
dökümünü çıkartıp tescHe gayret etmiş
tir. Türkçe isirolerin kullanılması ve yaygın
laştırılması için listeler düzenlediği gibi ib
tidalyi ilk mektep, idadlyi orta mektep ve 
sultaniyi liseye çevirmiştir. Bunun yanın
da bürokraside yazışma clilini sadeleştir
rnek için çalışmalar yapmış, bu konuda ha
zırladığı tasarıyı hükümet kararı haline dö
nüştürerek devlet dairelerine tebliğ et
miştir. 
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Rıza Nur'un 
Merkezefendi 
Mezarlığı'ndaki 

kabri 
ve ka bir taşı 

Rıza Nur bir dini olmadığını beyan et
mekle beraber dine saygılıdır. Dinin insan
lığı kah yükselttiğini. kah taassup ve ce
halete düşürüp bedbaht ettiğini , fakat yi
ne de dindar olmak gerektiğini ileri sürer. 
Lozan görüşmeleri esnasında ilk defa or
taya attığını iddia ettiği laiklik karşılığı ola
rak isabetsiz bulduğu "ladinl" kelimesinin 
yerine "nasutl" kelimesini teklif eder. Dev
let ve dinin birbirinden ayrılması gerektiği
ni tarihi bir uyanış eseri olarak ileri sürer. 
Hilateti Türk milletine üstünlük veren bir 
kurum diye görür, din ve devletin ayrılma
sının vasıtası sayar. Ankara'da ilk hükü
met oluşturulurken Şer'iyye Vekaleti'nin ih
das edilmesine karşı çıkmıştır. Papalık gi
bi bir rol oynayabileceği beklentisiyle hali
feliğin muhafaza edilmesinin bir fayda sağ
layacağına inanır. Saltanatın ilga ve hila
fetin ibkasıyla ilgili kararlarda kendi ismini 
öne çıkartması ve asıl öneri sahibi olarak 
kendisini unutmasından dolayı Atatürk'ü 
tenkit eder. Hatta cumhuriyet ilan edilme
sinin dahi kendi fikri olduğunu ileri sürer. 
Lozan'da İsmet Paşa'nın cevaben verece
ği bütün nutukları kendisinin kaleme al
dığını belirtir. Burada azınlıkların askere 
alınması, patrikhane, mübadele gibi konu
ları kendisinin yönlendirdiğini iddia eder. 
özellikle Musul'un bırakılmasının ileride 
Kürdistan fikrini dağuracağı kanaatinde
dir ve bu yüzden anlaşmayı bu şekilde im
zalamaya hazır olan İsmet Paşa'ya karşı 
çıkar. İsmet Paşa'nın bu konferans esna
sındaki rolünü Ankara'daki hükümet ve 
Mustafa Kemal arasında haberleşmeye in
dirger. 

Eserleri. Çeşitli konularda pek çok ese
ri bulunan Rıza Nur'un önemli çalışmala
rı şunlardır: 1. Türk Tarihi (1-Xll, 1924-

1926). Rıza Nur, Maarif Vekaleti'nce bas
tırılan bu eserini alimierin değil tarihleri
nin Osmanlı Devleti ile başladığını zanne
decek derecede bilgisiz olan öğrencilerin, 
gençlerin ve halkın ihtiyacını gözeterek 
"milli terbiye" için kaleme aldığını belirtir. 
Türk tarihini tarihi bütünlüğü içerisinde 
ve Türkçü bir bakış açısıyla ele alır. Kita
bın hedef kitlesi halk olduğundan dilinin 
sade olmasına bilhassa dikkat eder. Eser
de Türkyurdunun (Turan) sınırları çizildik
ten sonra Türk tarihi üç ana döneme ayrı
lır ve bu hususta Türkler'in islamiyet'i ka
bulü esas alınır. Türkler'in müslüman ol
masına kadar geçen devir eski Türk tari
hi, islam'ın kabulünden Meşrutiyet'e ka
dar olan dönem yeni Türk tarihi. Meşru
tiyet ve Milli Mücadele dönemlerini içine 
alan devir de taze Türk tarihi olarak ad
landırılır. Eserde o dönemde Türkiye dı
şında bulunan Türkler'in durumu ve nü-

fusları hakkında da bilgi verilir. Kitabın so
nunda Türkler'in mitolojisi, dini, takvim
leri, adları, ırkı ve sosyal yapısı hakkında 
bilgi aktanldıktan sonra tarım, ticaret ve 
sanat faaliyetleri söz konusu edilir. Ancak 
eserin ilmi bir değeri yoktur. z. Hayat ve 
Hô.tıratım . Rıza Nur, Paris'te bulunduğu 
yıllarda kaleme aldığı, çocukluğundan 1935 
yılına kadar gelen, hemen her şeyi anlat
tığı hatıralarını diğer bazı eserleriyle bir
likte ( ş iirleri, Türkiye'nin Yeni Baştan İh
yası ve Fırka Programı, Cehennemde Bir 
Celse ve Topa/ Osman Opera/arı, Ziya Pa
şa'nın İkinci Zafernamesil British Muse
um'a teslim etmiş, 1960 yılına kadar açıl
mamasını şart koşmuştur. Bu eserler Ca
vit Orhan Tütengil'in araştırmaları sırasın
da ortaya çıkmıştır (1964). Hayat ve Hô.
tıratım istanbul'da 1967-1968 yıllarında 
dört cilt halinde neşredilmiş. 1982 yılında 
eski harfli metniyle birlikte Almanya'da 
(Frankfurt) tekrar basılmıştır. Eser Ata
türk'e ve çevresindekilere ağır eleştiriler 
dışında sübjektif değerlendirmelerde bu
lunmasından ötürü yasaklanmıştır. 

Rıza Nur'un diğer eserleri arasında şun
lar sayılabilir: Servet-i Şô.hô.ne ve Hakk-ı 
Millet ( 1908), Meclis-i Meb'O.sanda Fır

kalar Meselesi ( 1909), Tıbbiye Hayatm
dan ( 1911), Cem'iyyet-i Hafiyye (1914), 

Gurbet Dağarcığı (İskenderiye 1919), 

Hürriyet ve İtilaf Nasıl Doğdu ve Na
sıl Öldü ( 1919), Sıhhiyye ve Muô.venô.t-ı 
İçtimô.iyye Vekfıletine Rapor ( 1923), 

Arap Şiirbiliği yahut el-Aruz (Sinop 
1 926), Sinop'ta Türk Atları Tamgaları 
( 1928), Türk Mantıkası ( 1928), Ougho
uz-nô.me (İskenderiye 1928), Hilô.lin Ta
rihi ( 1933), Şehnô.me ve Firdevsi ( 1934), 

Ali Şir Nevô.i ( 1935), Hücumlara Ce

vaplar (1941). 
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