NEZIR HÜSEYiN
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 evlendi, 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 Konservagörevlendirildi (ı 930) . Bu arada hastalığı ve içkiye olan düşkünlüğü sebebiyle birkaç defa akıl hastahanesinde
tedavi gördü. 1951'de çevrilen bir filmde
oynadığı önemli rolüyle epeyce başarılı bulundu. Vakalandığı bronşitten kurtulamayarak 29 Ocak 1953'te vefat etti. Hem M evlevi hem Bektaşi merasimi yapılarak Karta! Mezarlığı'na defnedildi. Daha önce dostluk kurduğu Kurt Strigler'in Neyzen için
bestelediği bir parça Dresden Radyosu'nda çalındı (Usta, s. 34) . Remzi Dede, "Remzi tarihin yazarken çekti bir ah-ı hazin 1
Gitti Neyzen elde ney kevser şarabı içmeye" mısralarıyla vefatma tarih düşürmüş
tür.
tuvarı'nda

Mala mülke değer vermeyen, etrafın
daki haksızlıkları alaya alan dervişmeşrep
bir kişiliğe sahip olan Neyzen Tevfik neyini yalnızca kendi zevki için üflemiş, onu
maddi kazanca alet etmemiş, sadece gönül adamı kişiliğiyle öne çıkmıştır. "Aksedince gönlüme şems-i hakikat pertevi 1
Meyde Bektaşi göründüm neyde oldum
Mevlevl" mısraları onun yaşayış tarzı ve düşünceleri hakkında fikir vermektedir. Hayatında 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 Cemalettin 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 umursamaz hayat tarzına bağlamak gerekir. Mizahla 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 vermiştir. Yer yer hece ve daha çok aruz veznini 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
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masını sağlamıştır.

Küçük

yaşlarından

itibaren üflemeye
başladığı neydeki ustalığı hayatının ileriki
safhalarında mOsiki otoriteleri tarafından
kabul edilmiş ve mOsiki meclislerinin aranan kişisi olmuştur. Şiirlerinden altısı çeşitli 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 Neyzen'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 bulunmaktadır. Hayatı, şairliği, hicivleri, nükteleri ve mOsiki yönüyle ilgili olarak çok sayıda eser telif edilmiştir (ş iirleri ve nükteleri hakkında yazılanlar HalikarnasiL Bohemi Neyzen Tevfik Külliyatı adı altında
Şevki Koca ve Murat Açış tarafından yay ımlanmıştır [İstanbul 2000J ; ayrıca bk.
bi bl).
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Hindistanlı hadis alimi
ve Ehl-i hadis hareketinin lideri.
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Sihar eyaJetine bağlı Mangir şehrinin
Surecgarh beldesinde doğdu. Hz. Hüseyin'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 beldesine giderek Şah Muhammed Hüseyin'den Mişkdtü'l-Meşabif:ı ile Kur'an-ı Kerlm'in Urduca tercümesini okudu. Daha
sonra Hindistan cihad hareketi liderleri
Ahmed-i Birelvl ve İsmail Şehld ile Patna'da karşılaştı (ı2 3 6/ı82ı) . Seyyid Ahmed
Şehld'in vaazından etkilenip hem tahsilini
tamamlamak hem de Abdülazlz ed-Dihlevl'den istifade etmek için Delhi'ye gitmeye karar verdi. Bu yolculuk sırasında GazlpOr, Benares ve ilahabad şehirlerinde
bazı alimlerden faydalandı. 1828'de Delhi'ye geldiğinde Abdülazlz ed-Dihlevl vefat ettiği için Abdülhalil5. ed-Dihlevl, Molla Ahund Şlr Muhammed Kandeharl, Muhammed Bahş Terbiyet Han, Celaleddin eiHerevl, Keramet Ali el-israill, Abdülkadir
RampOrl gibi alimlerden beş yıl boyunca
akli ve nakli ilimleri okudu. Tahsilini tamamladıktan sonra Abdülhalil5. ed-Dihlev!'nin kızıyla evlendi ve Abdülazlz ed-Dihlev!'nin torun u ve halifesi Şah Muhammed
İshak ed-Dihlev!'nin ders halkasına katıldı.
Muhammed İshak'ın 1258'de (1842) Mekke'ye hicretine kadar onun tefsir, hadis ve
fıkıh derslerine iştirak ederek icazet aldı.
Nezir Hüseyin, Delhi'de Evrengabadl
Mescidi'nde müstakil bir ders halkası açarak ders vermeye başladı. Aynı zamanda
vaaz, irşad ve fetva faaliyetlerini yürüttü.
O zamana kadar hocaları gibi Hanefi mezhebine 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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akutmaya yöneldi. Bid'at ve hurafelere karşı sert tavrından etkilendiği Ahmed-i Birelvi'nin bu yöndeki tutumunu
daha da ileri götürerek Hint altkıtasında
Ehl-i hadis otarak anılacak olan Setefi hareketinin temellerini atmış oldu. Uzun süre yaşaması ve altmış yıl boyunca ders
akutması sebebiyle silsilesi büyük bir yaygınlık kazanan Nezir Hüseyin "şeyhü'l-kül"
takabıyta tanındı. Yetiştirdiği binlerce öğ
renciden bir kısmı sonratarı bu hareketin
önde gelen liderteri olmuştur. Ebu Davı1d'un es-Sünen'i için 'Avnü'l-ma'bud
adıyla bir şerh kaleme alan Azimabadi, Tirmizi'nin es-Sünen'ine Tu]J.fetü'l-af:ıve~i
adlı şerhi yazan MübarekpGri, İşa'atü's
sünne adlı Ehl-i hadis dergisini çıkaran
Muhammed Hüseyin Mevtevi, temel hadis kitaplarını Urduca'ya tercüme eden
Vahidüzzaman Han gibi şahsiyetler onun
tatebelerinden bazılarıdır.
ilmi açıdan cihad hareketi çizgisini benimseyen Nezir Hüseyin'in siyasi antamda silahlı mücadele fikrine katıtmadığı antaşıtmakta, 18S7'deki sipahi ayaklanmasında onun ve öğrencilerinin İngiliz hükümetine karşı cephe atmayışı da bunu göstermektedir. Bununla birlikte, cihad hareketinin SadıkpOr kanadını temsil eden
Emir Vilayet Ali ekibinin İngilizter'e karşı
1864 yılında Embata'da baştattığı isyanın
ardından Eht-i sünnet çizgisinden ayrıtıp
idarecilere karşı geldiği ithamıyta tutuklanarak Ravatpindi'de bir yıl süreyle hapsedildi. Suçsuz olduğu aniaşıtıp serbest bıra
kıldıktan sonra tedris ve irşad faaliyetterini sürdürdü. Ancak dile getirdiği görüş
ter itibariyle kendisi ve temsil ettiği hareket bu defa Vehhabitik iddiasıyla eleştiril
dL Nitekim 1883'te hacca gittiğinde burada Nevşehrevl'nin kaydına göre üç gün
boyunca vaaz ve nasihatte bulundu. Bundan rahatsız olan Hint kökenli bazı kişiler
onun Eht-i sünnet'ten ayrıtıp Vehhabi olduğunu, ticaret mallarından zekat verilmesini gerekli görmediğini, domuz etini
hetat saydığım, teyze ve hala ile evlenmeyi caiz gördüğünü ileri sürerek kendisini
Mekke Valisi Osman Nuri Paşa 'ya şikayet
ettiler. Bu iddiatar üzerine bizzat Osman
Nuri Paşa tarafından sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı (Teracim, ı, 149-150).
Nezir Hüseyin hac ziyaretinin ardından
Hindistan'a dönerek ders, irşad ve vaaz faaliyetteriyte görüşterini yaymaya devam etti. 1897'de kendisine İngiliz hükümeti tarafından verilen "şemsü'l-utema" takabını
benimsemediği, bunun yerine hacası Mu-
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hammed İshak'ın ve Şah Veliyyullah edDihtevl ailesinin takabı olan "miyan sahib"i
tercih ettiği kaydedilir (a.g.e., I, I5I). Nezir Hüseyin'in, hocasının ilmi ve manevi
mirasınavaris olduğu görüşü, Hanefi mezhebine bağlı kaldığı 18S4 yılına kadar doğ
ru kabul edilse bile taklidi reddettiği daha sonraki yılları için isabetli değildir. Bu
sebeple müntesipleri tarafından, Mekke'ye hicretinden sonra hocasının Dethi'de halifesi ve Şah Veliyyullah ed-Dihlevi ekolünün temsilcisi olarak kaldığı yönündeki
iddialar da (MübarekfQrl, I, 52; irşadülhak
Eseri, s. 31) özellikle ekotün diğer takipçiteri DiyQbendiler tarafından eleştirilmiştir
(Rahman Ali, s. 409-410, mütercimin ilaveleri ; Metcalf, s. 276) . Onun Setefiyaklaşımına aykırı otarak Muhyiddin İbnü't-Ara
bi hakkında hürmetkar bir tavır takınma
sı, Muhammed İshak ve Veliyyuttah edDihlevl ekotünden aldığı ilmi ve tasawufi
terbiyeye bağlanmaktadır (Muhammed ikram, S. 69). Buna rağmen Biretviyye'nin
kurucusu Ahmed Rıza Han tarafından tektir edilmekten kurtulamamıştır (İhsan ilahi
Zahlr, s. 174) .
Düşünceteri ve hadis okutma faaliyetiyle Hint altkıtasında hadisin yaygıntaşma
sına önemli katkılar sağlayan Nezir Hüseyin ed-Dihtevl 13 Ekim 190Z'de Delhi'de
vefat etti ve burada toprağa verildi. 1894
yılında derslerine katılan Abdülhay el-Haseni onu zühd ve takva sahibi, doğruyu
söylemekten çekinmeyen bir alim diye nitetemektedir (Nüzhetü'l-l]avatır, Vlll, 498499). Nezir Hüseyin'in öğretim hayatı boyunca özellikle fikri dönüşüm yaşadığı
18S4'ten sonraki devirde hadis akutması
ve hadise bağlılık faaliyetleri sonucunda
Ehl-i hadis cemaati teşekküt etmiş, öğren
cileri ve bağlıları tarafından açılan birçok
medresede bu doğrultuda hadis öğretimi
çalışmatarı sürdürülmüştür. Bugün Ehl-i
hadis Hindistan, Pakistan ve Bengtadeş'
te birçok müntesibi, kurumları, üniversite ve medreseteri bulunan büyük bir cemaat konumundadır. Nezir Hüseyin'in hayatı ve eserleri hakkında öğrencilerinden
Fazı Hüseyin MuzafferpOrt'nin el-l;fayat
ba'de'l-memat adlı bir biyografısi bulunmaktadır (Agra 1908). Azimatadi de Sünenü Ebi Davud üzerine kaleme aldığı
Giiyetü'l-ma]fşud adlı geniş şerhinin önsözünde (Delhi, ts.) hocasının hayatına dair ayrıntılı bilgi vermiştir.

Eserleri. 1. Mi'yarü'l-J:ıa]f. İsmail Şe
hid'in i:zQJ:ıu'l-f:ıa]f]fı'ş-şari]J. ve Tenvirü 'l-'ayneyn ii i§bati ret'i'l-yedeyn adlı

kitaptarını eleştirrnek üzere Hanefi alimi
Newab Kutbüddin Han Sahadır'ın kaleme
aldığı Tenvirü'l-J:ıa]f isimli esere reddiye
olarak yazılmıştır. İlk defa 1916'da neşredi
len ve daha sonra da basılan (Lah or ı 988)
eser için Hanefi alimleri reddiyeler kaleme
almıştır. 2. Fetava-yı Ne~iriyye. Müellifin hayatı boyunca verdiği fetvalardan bir
kısmının öğrencisi MübarekpGri tarafın
dan derlenmesiyle meydana gelmiştir (l-ll,
Del hi 191 3; I-lll, Lah or I 97 1). Nezir Hüseyin'in bunlardan başka Urduca yazdığı Va]fı'atü'l-fetva ve ddii'atü'l-belva, Şübu
tü'l-J:ıa]f]fi'l-J:ıa]fi]f, Risale ii te]J.alli'n-nisa' bi'~-~eheb, el-Mesa'ilü'l-erba'a, edDelilü'l-]J.akem 'ala neiyi e§eri'l-]fadem;
Farsça olarak kaleme aldığı Felaf:ıu'l-veli
bi't-tiba'i'n-nebi, Mecmu'atü'l-tetava
ve Arapça olarak yazdığı Risale ii ibtali
'ameli'l-mevlid adlı risateleri yayımlan
mıştır.
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