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hakkında bilgi bulunmamaktadır. 7. Ki
tab li'l-'amel bi'l-usturlfıbi'l-kürevf. Kü
revl usturlapla ilgili en iyi çalışmalardan bi
ri kabul edilen eser üzerinde H. Seemann 
çalışma yapmıştır ("Das kugelförmige As
trolab ... ", Abhandlungen zur Geschichte 
der Naturwissenscha{ten und der Medizin, 
VIII lErlangen I 925 ı. s. 32-40). 8. Kitabü 
AJ:ıdaşi'l-cev. İbnü'l-Kıfti eserin Mu'ta
zıd- Billah için telif edildiğini söylerse de 
(İf]barü'l-'ulema', s. 168) Ayasofya nüsha
sında Mu'tazıd-Billah'ın veziri Kasım b. 
Ubeydullah'a sunulduğu belirtilmiştir (Sü
leymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 4832/20). 9. 
Kitabü Tefsfri'l-erba'a li-Batlamyus (İb
nü'n-Nedim, s. 561 ). Bugüne ulaşmayan 
eser İbnü'l-Heysem ve BirQni tarafından 
kullanılmış ve Batlamyus'un Tetrabiblos'u 
üzerine yazılan en iyi şerh kabul edilmiştir. 
10. Kitabü'l-Mevalfd. Bu eser de BirQni 
tarafından kullanılmıştır. 11. Mal):ale if 
J:ıavadişi'l-l):ıranat ve '1-küsutati' d-delle 
'ale'l-fiten ve'l-J:ıurub. Zamanımıza ula
şan eser (Sezgin, Vll, ı 56). astroloji konu
sundadır. 12. Tefsfrü Kitabi ~ahirati'l
telek li-Öl):lidis. Öklid'in Phainomena'sı 
için yapılmış bir şerh olup adına Nasirüd
din-i TQsi'nin aynı esere yazdığı tahrirde 
rastlanmaktadır (Sezgin, VI, 192) . 13. Faşl 
if ta]Jtfti's-sa'ati'z-zamaniyye if külli 
l):ubbe ev if l):ubbetin yüsta'melü leha. 
er-Resa'ilü'l-müteferril):a fi'l-hey'e li'l
mütel):addimfn ve muaşıri'l-Beyrun1 
içinde basılmıştır (Haydarabad ı 366/1947). 
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r -, 
NEYSABORi 

L 
(bk. NisABüRi). 
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r -, 
NEYZEN EMİN EFENDi 

L 
(bk. Y AZI CI, Mehmet Emin). 
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r -, 
NEYZEN TEVFiK 

(1879-ı 953) 

Ney üflemedeki ustalığı yanında 

L 
hicviyeleriyle de tanınan şair. 

_j 

24 Mart 1879'da Badrum'da doğdu . Asıl 

adı Mehmed Tevfik olup soyadı kanunun
dan sonra Kolaylı soyadını almıştır. Haya
tının belli bir dönemi hakkında en doğru 
bilgiler 191 Tde yazdığı "Tercüme-i Halim" 
adlı şiirinden öğrenilmektedir. Dedesi Sam
sun Bafra'da Cami-i Keb'ir imamı Kolaylı
oğulları'ndan Mustafa Efendi, babası İs
tanbul Darülmuallimln-i Aliye'nin ilk me
zunlarından Badrum Rüşdiye Mektebi ku
rucu öğretmeni Hafız Hasan Fehmi Efen
di, annesi Bolu'nun Müstahkimler nahiye
sinde Hatipoğulları süla!esinden Emine Ha
nım'dır. Rüşdiyeyi Badrum'da okudu. Ba
basının tayini üzerine Urla'ya göç ettiler 
(ı 892). Ömür boyu kurtulamayacağı sara 
nöbetleri şeklinde gelen bir hastalığa bu
rada yakalandı. Berber Kazım Efendi'den 
ilk ney derslerini Urla'da aldı. Sağlığına za
rar vereceği endişesiyle ailesi ona neyi ya
saklamışsa da daha sonra doktorunun tav
siyesiyle tekrar üflemeye başladı. İzmir 
İdactisi'ne yatılı olarak girdi, ancak hasta
lığı yüzünden okulu bırakmak zorunda kal
dı. Kazım Efendi'nin tavsiyesi üzerine İz
mir Mevlevı1ıanesi'ne devam ederken Şeyh 
NOreddin Dede'nin kardeşi Cemal Bey'den 
ney öğrenmeye başladı (ı 894) . M evieviha
ne müdavimleri arasında Şair Eşref, To
kadizade Şekib Bey, Tevfik Nevzad, Ab
dülhalim Memduh, Bıçakçızade Hakkı gibi 
çoğu sürgün dolayısıyla İzmir'de bulunan 
edebiyat ve mOsiki dünyasının sanatkar
larıyla tanıştı. Türkçe, Arapça ve Farsça 
dersleri aldı. Ney üflemedeki şöhreti yayı!-

dıkça gidilen yemekli toplantılarda içkiye 
de başladı. Muktebes dergisinin 30 Nisan 
1314 ( 12 Mayıs 1898) tarihli sayısında ilk 
şiiri yayımlandı. 

1898'de İstanbul'a gitti ve babasının ar
kadaşı Musa Kazım Efendi'nin o sıralarda 
müderris bulunduğu Fethiye Medresesi'
ne girdi. Tanıştığı Mehmed Akif'ten (Er
soy) Arapça, Farsça ve Fransızca dersleri 
aldı , o da Akif'e ney dersleri verdi. Ken
di ifadesine göre her bakımdan hacası ve 
mürşidi olan Mehmed Akif aracılığıyla Her
sekli Arif Hikmet, İbnülemin Mahmud Ke
mal, şair Halil Edib gibi şahısların sohbet
lerine katıldı. Zamanının mOsiki üstatla
rından Kanuni Hacı Arif Bey, TanbOri Ce
mil. Kemençeci Vasil ve Üdi Nevres'le ta
nışma fırsatı buldu. Bu arada Yenikapı ve 
Galata mevleviha.nelerine gidip medrese
nin katı atmosferinden kurtulmaya çalış
tı. Medrese kıyafetini giymemesi gibi se
beplerden dolayı medreseden ayrılıp Fa
tih'te Şekerci Ham'nda tuttuğu bir odada 
ikamet etmek zorunda kaldı . Bu şekilde 
bir hayat tarzı onun içkiye olan iptilasını 
arttırdı. Bu arada bazı kaynaklarda belir
tildiğine göre namaz kılmadığı gerekçesiy
le Yenikapı Mevlevlha.nesi'nden de uzak
laştırıldı. 

Şehzadebaşı ve Sirkeci meyhanelerinde
ki toplantılarda IL Abdülhamid idaresine 
karşı pervasızca sözler sarfetmesi netice
sinde takibata uğradı ve bu yüzden çev
resini kaybederek yalnız kaldı. İzbe mey
hanelere dadanarak sefil bir hayat yaşa
maya başladı. Mehmed Akif'in ısrarlarına 
rağmen içkiyi bırakamadı. Bu arada Bek-

Neyzen Tevfik 



taşi muhitlerinde bulundu. 1903 yılında 
Mısır'a giderek İskenderiye ve Kahire'de 
yaşadı. Kaygusuz Sultan Bektaşi Tekkesi'
ne sığındı. ll. Meşrutiyet'in ilanı üzerine 
(ı 908) istanbul'a dönüşünde tekrar Akif'in 
yanına geldi. 1910'da Cemile Hanım'la ev
lendi, ancak kızı Leman üç aylıkken ondan 
ayrıldı. Herhangi bir işte çalışmadı. Akif'i 
görmek için ikinci defa Mısır'a gitti (ı 929). 

Dönüşünde istanbul Belediye Konserva
tuvarı'nda görevlendirildi (ı 930) . Bu ara
da hastalığı ve içkiye olan düşkünlüğü se
bebiyle birkaç defa akıl hastahanesinde 
tedavi gördü. 1951'de çevrilen bir filmde 
oynadığı önemli rolüyle epeyce başarılı bu
lundu. Vakalandığı bronşitten kurtulama
yarak 29 Ocak 1953'te vefat etti. Hem M ev
levi hem Bektaşi merasimi yapılarak Kar
ta! Mezarlığı'na defnedildi. Daha önce dost
luk kurduğu Kurt Strigler'in Neyzen için 
bestelediği bir parça Dresden Radyosu'n
da çalındı (Usta, s. 34) . Remzi Dede, "Rem
zi tarihin yazarken çekti bir ah-ı hazin 1 
Gitti Neyzen elde ney kevser şarabı içme
ye" mısralarıyla vefatma tarih düşürmüş
tür. 

Mala mülke değer vermeyen, etrafın
daki haksızlıkları alaya alan dervişmeşrep 
bir kişiliğe sahip olan Neyzen Tevfik neyi
ni yalnızca kendi zevki için üflemiş, onu 
maddi kazanca alet etmemiş, sadece gö
nül adamı kişiliğiyle öne çıkmıştır. "Akse
dince gönlüme şems-i hakikat pertevi 1 
Meyde Bektaşi göründüm neyde oldum 
Mevlevl" mısraları onun yaşayış tarzı ve dü
şünceleri hakkında fikir vermektedir. Ha
yatında kendisine maddi imkanlar sağla
yacak kişilere iltifat etmemiş, bildiği ve 
inandığı gibi yaşamıştır. "Felsefemde yok 
ötem, ben çünki sırr-ı vahidim 1 Cem'-i 
kesrette yekOnen sıfr-ı mutlak olmuşum 1 
Yokluğumla aşikarım, Ehl-i beyt'e aidim 1 
Seedemin şeklindeki ism-i Muhammed şa
hidim" mısraları ve ölümüne çok yakın bir 
zamanda kendisini ziyarete gelen Cema
lettin Server'e söylediği, "Şahit ol Server, 
ben şuurlu bir müminim" sözü onun dini 
inancı hakkında bir kanaat verir. 

Şiirlerinde Badrum'da dinlediği halk şa
irlerinin, Şair Eşref'in ve Mehmed Akif'in 
etkileri görülmektedir. Hiciv şiirlerinde yer 
alan kaba saba ve açık saçık sözleri umur
samaz hayat tarzına bağlamak gerekir. Mi
zahla düşünceyi birleştiren ince, alaylı şi
irleri de çoktur. Bu yönleriyle eski tarz şi
irle yeni şiir arasında kalmış, fakat daha 
çok eskiyi hatırlatacak ifadelere yer ver
miştir. Yer yer hece ve daha çok aruz vez
nini kullanmıştır. Medrese kültürünün ve 

tekke muhitinin tesiriyle şiir dili oldukça 
eskidir. Nükteleriyle birlikte kalendermeş
repliği, alaycılığı, haktan ve halktan yana 
oluşu onun halk tarafından sevilip tanın
masını sağlamıştır. 

Küçük yaşlarından itibaren üflemeye 
başladığı neydeki ustalığı hayatının ileriki 
safhalarında mOsiki otoriteleri tarafından 
kabul edilmiş ve mOsiki meclislerinin ara
nan kişisi olmuştur. Şiirlerinden altısı çe
şitli bestekarlar tarafından bestelenmiştir 
(a.g.e., s. 64-65). Çeşitli makamlarda ney 
taksimlerinden oluşan birçok plak doıdur
muşsa da bunlardan pek azı muhafaza 
edilebilmiştir (Akdoğu, s. 65; mevcut plak-
lardan faydandarak on altı ney taksimi 
200ı'de bir CD'de toplanmıştır). Şehnaz
bOselik ve nihavend makamlarında iki saz 
semaisi bulunmaktadır (notaları için bk. 
a.g.e., s. 67-72) . Ayrıca ondan derlenmiş 
bir de zeybek havası vardır (a.g.e. , s. 74) . 
Ney üflemede son derece mahir olan Ney
zen'in üs!Obu klasik ney üfleme tarzından 
oldukça farklıdır. 

Neyzen Tevfik'in yayımianmış Hiç (İs
tanbul ı 335 r.) ve Azab-ı Mukaddes (İs
tanbul ı 340 r.) adlarında iki şiir kitabı bu
lunmaktadır. Hayatı, şairliği, hicivleri, nük
teleri ve mOsiki yönüyle ilgili olarak çok sa
yıda eser telif edilmiştir ( ş iirleri ve nükte
leri hakkında yazılanlar HalikarnasiL Bo
hemi Neyzen Tevfik Külliyatı adı altında 
Şevki Koca ve Murat Açış tarafından ya
yımlanmıştır [İstanbul 2000J ; ayrıca bk. 
bi bl). 
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NEZIR HÜSEYiN 
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NEZİR 
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ı ı 
NEZIR HÜSEYiN 

( ı:r--> .r.~) 
(1805-ı 902) 

Hindistanlı hadis alimi 

L 
ve Ehl-i hadis hareketinin lideri. 

_j 

Sihar eyaJetine bağlı Mangir şehrinin 
Surecgarh beldesinde doğdu. Hz. Hüse
yin'in soyundan geldiği için Seyyid Nezir 
Hüseyin diye anılır. Birçok alimin yetiştiği 
bir aileye mensup olmakla birlikte tahsil 
hayatına geç bir dönemde on altı yaşında 
iken başladı. İlk eğitimini babası Cevad 
Ali'den aldı. Patna'ya bağlı SadıkpOr bel
desine giderek Şah Muhammed Hüseyin'
den Mişkdtü'l-Meşabif:ı ile Kur'an-ı Ke
rlm'in Urduca tercümesini okudu. Daha 
sonra Hindistan cihad hareketi liderleri 
Ahmed-i Birelvl ve İsmail Şehld ile Patna'
da karşılaştı (ı2 36/ı82ı) . Seyyid Ahmed 
Şehld'in vaazından etkilenip hem tahsilini 
tamamlamak hem de Abdülazlz ed-Dihle
vl'den istifade etmek için Delhi'ye gitme
ye karar verdi. Bu yolculuk sırasında Ga
zlpOr, Benares ve ilahabad şehirlerinde 
bazı alimlerden faydalandı. 1828'de Del
hi'ye geldiğinde Abdülazlz ed-Dihlevl ve
fat ettiği için Abdülhalil5. ed-Dihlevl, Mol
la Ahund Şlr Muhammed Kandeharl, Mu
hammed Bahş Terbiyet Han, Celaleddin ei
Herevl, Keramet Ali el-israill, Abdülkadir 
RampOrl gibi alimlerden beş yıl boyunca 
akli ve nakli ilimleri okudu. Tahsilini ta
mamladıktan sonra Abdülhalil5. ed-Dihle
v!'nin kızıyla evlendi ve Abdülazlz ed-Dih
lev!'nin torun u ve halifesi Şah Muhammed 
İshak ed-Dihlev!'nin ders halkasına katıldı. 
Muhammed İshak'ın 1258'de (1842) Mek
ke'ye hicretine kadar onun tefsir, hadis ve 
fıkıh derslerine iştirak ederek icazet aldı. 

Nezir Hüseyin, Delhi'de Evrengabadl 
Mescidi'nde müstakil bir ders halkası aça
rak ders vermeye başladı. Aynı zamanda 
vaaz, irşad ve fetva faaliyetlerini yürüttü. 
O zamana kadar hocaları gibi Hanefi mez
hebine bağlı olan Nezir Hüseyin, 1270'te 
( ı 8 54) herhangi bir fıkhl mezhebe bağlı 
kalmadan Kur'an ve hadisin zahirine göre 
hüküm vermeye ve sadece tefsir, hadis ve 
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