RIZAT MAHMUD BABA EFENDi
siyasi meselelerle de yakından ilgilenmiş ,
gazete ve dergilerdeki yazılarında Rusya
müslümanlarının siyasi hareketine etkin
biçimde katılmıştır. Sovyet rejimi zamanında fikri tutumunu muhafaza etmiş ve
rejimi kesinlikle övmemişti r. Onun ortaya
koyduğu düşünce mirası , Sovyet rejiminin
uzun süren yasaklarının ardından günümüz Tataristan Cumhuriyeti'nde yeniden
keşfed il miş ve Rızaeddin hak ettiği itibarı kazanmıştır (Kanlıdere , Reform within
Islam, s. 50-52) .
Eserleri. A) Din, Ahlak ve

Tahrirü'l-musatld (Kazan

Eğitim .

1. et-

1888). islam

miras hukukuyla ilgili bir eserdir. z. Kitdbü'l-İ 'tibdr (Kazan 1888). ibadet, çocuk
eğitimi ve bazı sosyal meselelere dairdir. 3. Mendsıb-ı Diniyye (Orenburg. t s.
11896 ?]) 4. Terbiyeli Bala (Kazan 1897) . S.
Terbiyeli Ana (Kazan 1898) . 6. Terbiyeli
Hatun (Kazan 1899). 7. Terbiyeli Ata Ya
ki Kıraat-i Türki (Kazan 1902) 8. Adab-ı
Ta'lim (Orenburg 1902) 9. Aile (Orenburg
1902) . 10. Nasihat (I-lll , Orenburg 1903) .
11. Rusya Müslümanlarının İhtiyaçla
n ve Onlar Hakkında İntikad (Orenburg 1906). 190S yılında çarlığın nisbeten
özgürlükçü politikalar benimsernesinin ardından Rusya müslümanlarının dini ve sosyal talepleriyle ilgili olarak kaleme alınmış
sekiz maddelik bir rapordur. 1Z. İslamlar
Hakkında

Hükumet Tedbirleri (HI,

Orenburg 1907)

Rızaeddin

bu eserinde,
ilgili olarak çıka
rılmış yasa ve tüzükler hakkında bilgi vermekte, böylece müslümanlara yol göstermektedir. 13. Cevdmiu 'l-kelim Şerhi
(Orenburg, ts. 11908?]) 318 hadisin şerhi
dir. 14. Rahmet-i İldhiyye Meselesi (baskı yeri ve tarihi yok; 2. bs , Orenburg 191 O)
müslümanların eğitimiyle

Mfısa Carullah'ın Rahmet-i İldhiyye Burhanlan adlı eserindeki tartışmalı konuların değerlendirmesidir. 15. İlm-i Hadisten Kütüb-i Sitte ve Müellitleri (Orenburg 1910) 16. Dini ve İctimdi Meseleler (Orenburg 1914) . Rızae ddin. Mercan!

ve Efganl'den aldığı etkilerle şekillendir
diği bu eserinde yenilikçi görüşlerini yan-

1997). 4. Ebü'l-Ald

el-Maarri (Orenburg
Gazzdli (Orenburg 1909).
6. İbn Te ymiyye (Orenburg 1911) . 7. İbn
Arabi (Orenburg 1912) . 8. Ahmed Midhad Eteridi (Orenburg 191 3). 9. Şeyh
Zeynullah Hazret 'in Terceme-i Hali
1908). S. İmam

(Orenburg 1917) .
C) Tarih. 1.

Enver Hayrüllin , Kazan 1997, Latin
harfleriyle Tatarca ). Z. İbn BattUta'nın
Deşt-i Kıpçak'taki Seyahati (Orenburg
1917) . ibn BattCıta'nın seyahatnamesinde yer alan eski Türk ilieri ve Rusya coğ
rafyası hakkındaki bilgilerin tercüme ve
açıklamasından oluşmuştur. Yeni neşri
Bulgar ve Kazan Türkleri içinde yer almaktadır (s . 92-129) . 3. Altınarda Hanlan (nşr. Ravil Emirhan , Kazan 1996) Sultan Şemsi tarafından Rusça'ya çevrilmiş
tir. 4. Kazan Hanlan (nşr. Ravil Emirhan , Kazan 1995). Şura dergisinde yayım
lanan bu iki makaleyi ilyas Kamalov Türkiye Türkçesi'ne aktarmıştır (Altın Ordu ve
Kazan Hanlan, İstanbul 2002) . Rızaeddin
bunların dışında Esmd Yd ki Amel ve
Ceza (Orenburg 1903) ve SelimeYa ki
İttet (Kazan 1899) adlı iki hikayesi vardır
(Rızaeddin Fahreddin'in eserleri, mektupları ve bunların yankıları hakkında geniş
bilgi için bk. Özalp, s. 123 vd.)
BİBLİYOGRAFYA :

Abdullah Battai-Taymas. Riziieddin Fahreddinoğlu, İstanbul 1958; Ahmet Kanlıdere, Reform
w i thin Islam: The Tajdid and Jadid Mouement
among the Kazan Tatars (1809-1917), İstanbul
1997 , s. 50-52; a.mlf., Kadim/e Cedit Arasında
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bul 2005, s. 84-86; İsmail Türkoğ l u, Rusya Türkleri Arasındaki Yenileşme Hareketinin Öncülerinden Rızaeddin Fahreddin, İstanbul 2000; Azade-Ayşe Rorlich, Volga Tatarları (tre. Mehmet Süreyya Er) , İstanbul 2000, s. 118-129; Ömer Hakan Özalp, Rızaeddin Bin Fahreddin: Kazan'la
İstanbul Arasında Bir Alim, İstanbul 2001 , s.
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Dünyasında Dinl Yenileşme, İstanbul 2002, s.
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(ö. 987 /1579)

sıtmakt.adır.

B) Biyografi. 1. Asar (1-11, Orenburg
1900-1908). idil-Ural bölgesinde yaşayan

ünlü müslüman Türkler'in biyografilerini
ihtiva etmektedir. Yazma halindeki lll ve
IV. ciltler halen Ufa'daki Başkırdistan Fenni Merkezi Tarih, Dil , Edebiyat Enstitüsü
Arşivi'ndedir. Z. Meşhur Hatunlar (Orenburg 1903). 3. İbn Rüşd (Kazan 1905) .
Remzi Demir eseri Türkiye Türkçesi'ne aktarmıştır (İslam Filozofu İbn Rüşd, Ankara

Bulgar ve Kazan Türkleri

(nşr.

Osmanlı

L

alimi, mutasavvıf,
ve hattat.

şai r
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Kaynakların çağuna göre Filibe'de (Bulgaristan) dünyaya geldi. Aşık Çelebi (Meşai
rü 'ş-şuara, vr. 234b) ve Alı Mustafa Efendi
(Künhü'l-ahbar'ın Tezkire Kısmı, s. 220) Tır
rıovalı olduğunu belirtirler. Sicill-i Osmdni'de Trabzon! u olarak gösterilmesi yanlış-

tır.

100 yaşlarında öldüğü rivayet edildiğine
göre 887-890 (1482-1485) yılları arasında
doğduğu söylenebilir. Yeşilzade diye anılan
bir kadı efendinin oğludur ; bu sebeple bazı
kaynaklarda Kadızade ve Yeşilzade olarak
da zikredilmiştir. Tasawufa intisabından
sonra Baba Çelebi ve Filibeli Şeyh Mahmud
Baba lakaplarıyla anılmıştı r. Aşık Çelebi ,
mührünün üzerinde "Bende-i hacegan-ı
sadr-ı şühCıd 1 Hak-i rah-ı rıza Baba Mahmud" ibaresinin bulunduğunu söyler. Rızal'
nin iyi bir tahsil görüp özellikle dini ilimlerde
kendini üst seviyede yetiştirdiği belirtilmektedir. Baki divanında bulunan onun
hakkında yazılmış iki methiyede (Bakf Druanı, s. 55-62) ilmi özellikleri yanında edebiyat
ve hat sanatındaki kudretine de işaret edilmiştir. Baki'nin bu şiirleri Rıza! vasıtasıyla
Rüstem Paşa ' nın gözüne girmek için yazdığı bilgisi onun vezlriazam nezdindeki itibarını gösterir. Bu iki methiyenin divanın
çeşitli nüshalarında "Kaslde-i Baki Bera-yi
Hace-i Sultan Selim" başlığı altında yer alması onun aynı zamanda ll. Selim'in hocası olduğunun işareti olarak kabul edilebilir. Böylece Rızal. Rüstem Paşa ve Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra ll. Selim
üzerinde de etkili olmuş , bu etki lll. Murad devrinde de sürmüştür. Şeyh Hamdullah'tan sülüs ve nesih öğrenen Rıza! ayrı
ca ta'likle meşgul olarak devrin hattatları
arasına girmiştir. Kaynaklar çeşitli yazıla
rı yanında bir Ebüssufıd tefsiri yazdığım
zikretmektedir.
Rıza!,

devrin tanınmış alimlerinden olan
Kadri Efendi'nin tavsiyesi üzerine o
zaman mlrahurluk görevinde bulunan Rüstem Paşa'ya hocalık yaptı; onu dini konular yanında devlet işlerinde, siyaset ve sanata kadar her hususta yetiştirdi. Bu arada müderrislik vazifesinde de bulundu.
Rüstem Paşa'nın sadrazam olması üzerine so akçe aylıkla emekli olarak tasawufa intisabına kadar onun yakınında bulundu . Rüstem Paşa beyler beyi sıfatıyla Diyarbekir'e tayin edildiğinde Rıza! hacca git ti. istanbul'a dönüşünde bekar olması sebebiyle Ayasofya Medresesi hücrelerinden birinde yaşamaya başladı. 1S44'te sadrazam olan Rüstem Paşa hocasını tekrar
yanına alınca onun mahrem-i esrarı haline ge ldiği gibi Kanfınl Sultan Süleyman
ile de yakınlık kurdu. Aşık Çelebi'ye göre
Rıza!' nin sarayla yakınlığı o kadar ileri dereceye varmıştı ki devlet kapısında işi olanlar önce kendisine başvurur, o da ihtiyaç
sahiplerine yardımcı olurdu. Kaynaklar
Rüstem Paşa üzerindeki etkisini de paşa
nın bütün hayır işlerini onun tavsiyesiyle
yaptığı, ona danışmadan "neredeyse adım
hacası
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atmadığı " şeklinde belirtir. Ayrıca ilim ehlinden kabiliyetli olanların hak ettikleri görevlere getirilmesinde Rüstem Paşa katın
da aracılıkta bulunmasının yanı sıra çeşitli
ihsanlarla desteklenmelerini sağladığı da
kaydedilir.
RızaY'nin hayatının

ikinci dönemi, kırk
iken Nakşi şeyhlerinden Hakim
Efendi'ye intisap ederek Nakşibendiyye tarikatına girmesiyle başladı. Bu devrede tasawuf sahasında kendini geliştirip seyrü
sü!Gkünü tamamladı, ardından devlet kapısından ve saraydan uzaklaşarak uzlete
çekildi. fll. Murad döneminde Mahmud Baba adıyla anılmaya başlandı. Aşık Çelebi'nin naklettiği, "Reis-i hacegan sahib-rıza
Baba Efendi'dir 1Tarik-i Nakşibendi'nin bülend ü ercümendidir" beyti devrinin Nakşi şeyhleri arasındaki üstün yerini gösterir. Rızai devlet hizmetinde bulunduğu zamanlarda elde ettiği gelirle evinde büyük
bir kütüphane kurdu, vaktini daha çok okuyup yazmakla geçirdi. Hasan Çelebi onun
988'de ( 1580). Mehmed Süreyya 987 Cemaziyelahirinin sonunda (Ağustos 1579)
vefat ederek Eyüp'te defnedildiğini yazar.
Tuhfe-i Hattatin'de 100 yaşına varmış
iken "gurre-i Receb"de lah Ot alemine yöneldiği ve Eyüp'te defnedildiği belirtilerek şu tarih beyti aktarılır: "Ta'miye veehi üzre tarihin 1 Dedi hatif Rızayi-i bedil"
(987)
yaşlarında

Süleymaniye Camii yakınında
bir medrese yaptırarak vakfiyesini düzenlediği bilinmektedir. Kaynakların Sinan yapısı (Sal, s. ll) kırklı bir medrese olduğu
na işaret ettiği, kendi adıyla anılan bu binanın son devir medrese listelerinde yer
almamasından zamanla harap olarak yı 
kıldığı anlaşılmaktadır. ilim ve tasawufta
olduğu kadar şiir ve nesirde de başarılı
olan Rızai çeşitli konularda risaleler kaleme almıştır. Aşık Çelebi, Mustafa Paşaza
de Derviş Çelebi'nin vefatı dolayısıyla kendisine gönderdiği mektubu inşasına örnek olarak Tezkire'sinde aktarmaktadır.
"Rıza!" mahlası ile yazdığı Arapça, Farsça
ve Türkçe şiirlerini bir divanda topladığı bilinmeyen şairin tezkirelerde yer alan bazı
manzumeleri oldukça başarılıdır. Necati
Bey'in "girih girih" redifli gazeline yazılmış
en güzel naz!renin onun, "Kaşın nişanı
mühr-i Süleyman girih girih 1 Oldu berat-ı
hüsnüne unvan girih girih" matlaı ile baş
layan şiiri olduğu kabul edilir. RızaY'nin,
"Bedrin eksilmek hilalin artmak oldu lazı
mı 1 Kamil olan n' ola etse ihtiyar eksikliği"
beytini ihtiva eden gazeli onun sade Türkçe'si yanında tasavvufi yönünü, şöhretten
uzak ve mahviyet sahibi olduğunu göste-

ren manzumelerindendir. Rüstem Paşa '
nın vefatı dolayısıyla kaleme aldığı Türkçe
makalenin risaleleri arasında önemli bir yeri olduğu belirtilmektedir. Nev'lzade Atai,
Osmanlı ulemasından İbrahim b. Kasım elHalebi adlı bir kişinin onun Arapça bir kasidesine şerh yazdığım kaydederse de diğer eserleri gibi bunun da nüshası tesbit
edilememiştir.

BİBLİYOGRAFYA :
Aşık Çelebi, Meşairü 'ş-şuara, vr. 234'-237';
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Tarih, nr. 774, vr. 98'; Sai. Tezkiretü'l-bünyan, s.
ll; Künhü'l-ahbar'ın Tezkire Kısmı (haz. Mustafa isen), Ankara1994, s. 220; Balci Oluanı (haz.
Sabahattin Küçük), Ankara 1994, s. 55-62; Kınalı
zade, Tezkire, s. 408-409; Atiil, Zeyl-i Şekaik, s.
356-357, ayrıca bk. İndeks; Müstakimzade, Tuh[e, s. 509-510; Sicill-i Osmani, IV, 313; Cahid
Baltacı. XV-XVI. Asırlarda Osmanlı Medrese/eri,
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Çavuşoğlu, "Baki" , DİA, IV, 537.
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1274 hş. (1895) yılında Tebriz'de doğdu
kaynaklarda 1310 h./1892). Rızazade-i
Şafak lakabı babasının ve soyadı kanununun çıktığı dönemde yayımlamakta olduğu gazetenin adından gelmektedir. İlk ve
orta öğrenimini Tebriz Amerikan Koleji'nde yaptı. 1909'da bir okulun müdürlüğüne
getirildi. Ertesi yıl yayın hayatı bir yıl sürecek olan Şafa]f adlı gazeteyi çıkarmaya
başladı. 1911 'de Ruslar'ın Azerbeycan'ı iş
gal ettiği ve Samed Han Şücaüddevle'nin
(bazı

R ı zazade-i

Safak

onların desteğiyle

Tebriz'de yönetimi ele
dönemde işgale karşı yaptığı konuşmalar ve yayımladığı yazılar sebebiyle
gazetesi kapatıldı ve kendisi idama mahkum edildi; fakat kaçıp on dört ay saklandıktan sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a
ulaşmayı başardı. İstanbul'da özel bir İran
okulunda (Debistan-ıhaniyan) Farsça hocalığı yaptı. Bu arada Robert Kolej'e kaydoldu, 1914'te mezun olduktan sonra üç
yıl süreyle burada İngilizce ve coğrafya hocalığı yaptı. İstanbul'da iken Tevfik Pikret'le tanıştı; onun hakkındaki görüşlerini, ondan aldığı öğütleri ölümünün üçüncü yıl
dönümünde çıkarılan Düşünce dergisinin özel sayısında yayımiadı ( 1918).
geçirdiği

1921 'de iran'a dönen Rızazade-i Şafak,
sekiz ay sonra babasının bir süre yanında
çalıştığı zengin bir iş adamı tarafından
hasta çocuğunun tedavisi için onunla birlikte Berlin'e gönderildi. Burada bir yandan İranshahr adlı bir dergi yayımlarken
bir yandan da Felsefe Fakültesi'nde okudu ve 1928 yılında doktor unvanını kazanmış olarak Tahran'a döndü. Yüksek Öğ
retmen Okulu'nda felsefe, pedagoji ve islam öncesi Fars edebiyatı okuttu. 1929'da Tahran Üniversitesi'nin açılmasının ardından Edebiyat Fakültesi'nin Felsefe Bölümü'ne öğretim üyesi olarak tayin edildi.
Özellikle İran edebiyatı üzerinde çalıştı ve
çeşitli yazılar kaleme aldı.
1940'lı yıllarda siyasete atılan Rızaza 
de-i Şafak 1943 ve 1947'de Tahran'dan
milletvekili seçildi. 194S'te Başbakan Kıva
müssaltana'nın başkanlığında siyasi ve ticari müzakerelerde bulunmak üzere Moskova'ya giden heyetle yer aldı. Ölümüne
kadar her dönemde siyasetin içinde oldu
ve resmi görevlerle çeşitli ülkelere seyahatler yaptı. Daha sonra Meclis-i Sena'ya
senatör seçildi; bu görevde iken Tahran'da vefat etti ve Bihişt-i Zehra Mezarlığı'n
da toprağa verildi. İyi bir eğitim almış olan
Rızazade-i Şafak Türkçe, Arapça, Rusça,
Fransızca, İngilizce ve Almanca biliyordu.
Avrupa'da okuyup doktora yapması. Batı
düşüncesini benimsemesi, etkili ve güzel
konuşmaları sayesinde yaygın bir şöhret
kazanmış, düşünceleri özellikle gençler ve
aydınlar tarafından kabul görmüştür.
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1340); Sürud-ıMihr(divanı , Tahran 1342);
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