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NEZRÜLİSIAM 
( f~f'l .).ii ) 

(1899-ı 976) 

Bengladeş'in milli şairi, 

yazar ve bestekar. 
_j 

Kadı Nezrülislam, 24 Mayıs 1899'da Ba
tı Bengal'de Burdvan bölgesindeki Çun1-
liya (Churulia) köyünde doğdu. ismindeki 
Kadı unvanından atalarının kadılık yaptığı 

anlaşılmaktadır. Köylerindeki caminin ima
mı olan babası Kadı Fakir Ahmed'i dokuz 
yaşında iken kaybeden Nezrülislam ilk öğ
renimi sırasında bu camide müezzinlikyap
tı. İslami bilgiler yanında Arapça ve Fars
ça'yı da bu sırada öğrenmeye başladı. Bir 
süre sonra okulu ve camideki görevini bıra
karak bestekar olan amcası Bazle Kerim'in 
teşvikiyle köydeki müzikal tiyatro grubu
na katıldı. İlk müzik bilgisini burada aldı. 
On bir yaşında tekrar okula döndü. 1917 
yılına kadar ekonomik sıkıntılar yüzünden 
birkaç defa eğitimine ara vermek zorunda 
kaldı. Kendisine verilen "DukhQ Miyan" 
(talihsiz çocuk) lakabı sıkıntılarla geçen ço
cukluğuyla ilgilidir. 1917'de koleje girmek 
için h?zırlandığı sırada Hint ordusuna ka
tıldı. Karaçi'deki Bengal alayında hizmet 
görürken edebiyat ve mQsiki çalışmaları
na devam etti. İlk şiiri Karaçi'den gönder
diği "Mukti", Kalküta'daki Bengal Müslü
man Edebiyat Cemiyeti'nin yayın organı 
Bangiya Musalman Sahitya Patrika ad
lı derginin Ağustos 1919 sayısında, ilk kı
sa hikayesi olan Bhanduler Atamkatha 
da Kalküta'daki Sawghat dergisinde ya
yımlandı. Bu arada iki hikaye kitabı yazdı 
ve Hafız-ı Şirazl'nin Ruba'iyyat'ından seç
meleri Bengalce'ye çevirdi. 1920'de terhis 
olup Kalküta'ya dönünce gazetecilik mes
leğine başladı. Çeşitli dergi ve gazeteler
de çıkan makale, şiir ve romanlarıyla kısa 
sürede tanındı. Yazdığı siyasi içerikli yazı
ları yüzünden İngiliz sömürge yönetimin
den baskı gördü. İngilizler' e karşı düzenle
nen miting ve toplantılara katıldı. Bu ara
da milli şarkılar ve marşlar besteledi. Ara
lık 1921 'de "Bidrôhl" (isyan) adlı şiirini yazdı 
ve "isyan şairi" unvanıyla şöhret kazandı. 
Eylül 1922'de editörlüğünü yaptığı DhU.m
ketCı isimli dergide yayımladığı siyasi bir 
şiiri hem dergisinin takibata uğramasına 
hem kendisinin Ocak 1923'te bir yıl hapis 
cezasına çarptırılmasına ve Yugabani adlı 
antolojisinin yasaklanmasına sebep oldu. 
Hapishanedeki kötü muameleyi protesto 
amacıyla açlık grevi başiatınca Hint şairi 
Rabindranath Tagore kendisine bir destek 

Nezrülislam 

telgrafı çekti. 1924'te yayımlanan Bisher 
Banshi isimli şiiri ve Bhangar Gan adlı 
şarkı kitapları hükümet tarafından topla
tıldı. Bir yıl sonra Swaraj Partisi'nin kuru
luşuna katılarak partinin yayın organı olan 
ve birçok şiirini neşrettiği Langal isimli 
derginin editörlüğünü yaptı. 1926'da Gd
ndbdni adını alan dergi aynı zamanda 
Hindistan'da Marksist eğilimiyle tanınan 
ilk yayındır. Bu faaliyetlerine rağmen siya
si tartışmalarla ilgilenmediği için komü
nist partisine üye olmayan Nezrülislam 
1926'da Krishnanagar'a yerleşti. Bu dö
nemde milli konuları işlediği ve besteledi
ği şarkılarla dikkat çekti. Birçok şarkısın
da müslüman- Hindu kardeşliğini dile ge
tirdi. 1928'de bir İngiliz müzik şirketiyle 
çalışmaya başladı; şarkı sözleri profesyo
nel sanatçılar tarafından seslendirildi, ken
disi de militan tavrından uzaklaşarak aşk 
şiirleriyle dini muhtevalı şarkı ve şiirler yaz
dı. İki hikayesi filme çekildi ve Tagore'un 
Gora adlı eserinden uyarlanan bazı film
Ierin müziğini yaptı. Müzik şirketleri için 
hamd, na't ve mersiyeler yanında Hindu 
dini mQsiki eserleri kaleme aldı. 1939'
dan itibaren Kalküta Radyosu'nda müzik 
programları yönetti. Hazırladığı şarkıların 
3500 civarında olduğu tahmin edilmekte, 
ancak bunlardan çoğunun kayıp olduğu 
belirtilmektedir. Modern Bengal şiir ve 
müziğinin en önemli öncülerinden biri olan 
Nezrülislam 1940-1942 yıllarında Naba
yug adlı gazetenin editörlüğüyle tekrar 
gazeteciliğe döndü. Ancak Temmuz 1942'
de geçirdiği kısmi bir felç sebebiyle yazı ve 
müsiki çalışmalarını bırakmak zorunda kal
dı. 194S'te Kalküta Üniversitesi, Bengal 
edebiyatma katkılarından dolayı kendisi
ni Jagattarini altın nişanıyla ödüllendirdi. 
1972'de Bengal hükümetince milli şair 
ilan edildi. 1974'te Dhaka Üniversitesi tara
fından kendisine edebiyat doktoru unvanı 
verildi. 1976'da Bengladeş hükümetince 
en yüksek devlet kültür nişanı olan Ekus
hey Padak ile ödüllendirildi. 29 Ağustos 
1976'da öldü. 

NEZRÜLiSLAM 

Nezrüislam, Hint-Pakistan yarımada
sında Türk Kurtuluş Savaşı ile Atatürk'ü 
tanıtan ve 1919'da yazdığı "Kemal Paşa" 
adlı şiiriyle onu öven ilk Bengalli şairdir. 
1922'de Bengal Hilafet Kongresi'nin Tür
kiye'ye destek için asker gönderme kara
rından sonra kaleme aldığı "Ranavery'' adlı 
şiirle (Türkçe'si "Savaş Türküsü", Tevetoğ
lu, Belleten, LIII/207-208 11989 J, s. 876-881) 
Türkiye'deki kurtuluş hareketini Hint müs
lümanlarının bağımsızlığı için örnek gös
termiştir. Milli şairin anısını yaşatmak, ha
yatı ve eserleriyle ilgili araştırmaları yürüt
mek amacıyla Dhaka'da 1967 yılında Naz
rul Academy ve 198S'te de Nazrullnstitue 
adıyla iki müessese kurulmuştur. 

Eserleri. Nezrülislam'ın Bengalce olan 
ve hemen hepsi Kalküta'da yayımlanan 
çalışmalarının önemlileri şunlardır: Şiirle

ri: Agni Bina (yanık kaval , 1922); Dolan 
Chanpa (sarı çiçek, 1923); Chayanat (bir 
müzik makamı, 1923); Bhangar Gan (zul
mün şarkıları, I 924); Bisher Banshi (zehir
li flüt, 1924); Samyabadi (sosyalist, 1925); 
Puver Haoya (doğu rüzgarı, Barisall925); 
Sarbahara (emekçi, I 926); Phanimanasa 
(kaktüs, I 927); Jinjir (zincir, I 928); Chok
her Chatak (susuzluk manzarası, 1929); 
Chakrabak (kuğu, I 929); Sursaki (şarkı
lar, I 932) ; Nirchar (pınar, 1939) ; Natun 
Ch and (yeni ay, Ca lcutta I 939) ; Marub
hashkar (çöldeki güneş, 1951; isyan şiiri
nin de yer aldığı kitap Mevlüt Ceylan ta
rafından Evet Adım isyan ismiyle Türkçe'
ye çevrilmiştir !İstanbul 2005 ]) . Hikaye ve 
Romanları: Byathar Dan (acının arma
ğanı, I 921 ); Rikter Bedan (garibin üzün
tüsü, 1926); Bandhan Hara (zincirlerden 
kurtuluş , 1927); Mrityukshuda (ölüm 
orucu, 1930); Shiuli Mala (Şiuli çelengi, 
I 931 ). Şarkı Sözü Kitapları: Bulbul ( 1928); 
Sandhya (akşam, I 929); Nazrul Geetika 
(şarkılar koleksiyonu, I 930); Nazrul Swa
ralipi (Nezrül 'ün şarkılarının metodu, 
1931); Zulfiqar (1931); Ranageeti (kır 
şarkıları, 193 I); Gul Bagicçe (gül bahçe
si, I 933); Geeti S atadal (yüz şarkı , 1934 ). 
Oyunları: Jhilimili (pencere kanatları, 
1930); Aleya (serap, 1931); Putuler Biye 
(kuklanın evlenmesi, 1933); Madhuma
la (hanımeli çelengi, 1960). Denemeleri: 
Jooga Bani (çağın mesajı, 1926); Durdi
ner Jatri (garip yolcu, I 926); Rudra Man
gal (zorla iyilik, I 927); Dhumketu (kuy
ruklu yı ldız, I 96 I). Tercümeleri: Rubaiy
yat-ı-Hafiz (ı 930); Kavya 'Amm Pareh 
(Kur'an-ı Kerim'den Bengalce'ye yapılan 
tercüme, 1933); Rubaiyyat-ı Omer Hay
yam (ı 958). Nezrülislam ' ın bütün eserle
ri Abdülkadir tarafından yayım lanmıştır 
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NEZRÜLiSlAM 

(Nazrul Rachanabali, I-VI, Dakka 1966-

I 984; eserlerin tam listesi için bk. Goswa
mi, Kazi Nazrul Islam: A Profile, s. 26-32). 
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Iii RıZA KURTULUŞ 

NİAMEY 

Nijer Cumhuriyeti'nin başşehri 
(bk. NİJER). 

NICHOLSON, Reynold Alleyne 
(1868-1945) 

Tasawuf tarihi 
ar"!ştırmalarıyla tanınan 

Ingiliz şarkiyatçısı. 

_j 

-, 

_j 

19 Ağustos 1868'de Yorkshire- Keighley'
de doğdu. İlk öğrenimini Edinburg'da ta
mamladı. Aberdeen Üniversitesi'nde baş
ladığı yüksek öğrenimini Cambridge Üni
versitesi Trinity College'da sürdürdü. Kla
sik Batı dilleri alanında üstün başarı gös
terdi. 1890' da kolejin klasik etütler sınav
larında birinci oldu. Daha sonra Arapça ve 
Farsça zengin kitap koleksiyonuna sahip 
olan dedesi John Nicholson'un etkisiyle 
Doğu dillerine ilgi duymaya başladı. Bu ilgi, 
İran edebiyatı uzmanı Edward G. Browne 
ile tanışmasının ardından daha da arttı. 
Browne'un yanı sıra Trinity College'da çalı
şan Edward Fitzgerald ile Saint John Col
lege'da görev yapan E. Henry Palmer'den 
de etkilendi. Bu dönemde Leiden ve Stras-
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burg'a gidip Michael Jan de Goeje ve The
odor Nöldeke ile tanıştı. 

1893'te Trinity Koleji'nde öğretim üyesi 
olarak göreve başlayan Nicholson 1901 '
de Londra Üniversitesi Farsça Kürsüsü'
ne tayin edildi. Bir yıl sonra E. G. Browne, 
Cambridge Üniversitesi Farsça Kürsüsü'n
den Arapça Kürsüsü'ne tayin edilince onun 
yerine geçmek üzere Cambridge' e döndü. 
1926 yılına kadar burada görev yapan Nic
holson aynı yıl Browne'un ölümünün ar
dından Arapça Kürsüsü'ne profesör ola
rak tayin edildi. Browne'dan geriye kalan 
Arapça ve Farsça bazı yazma eserleri de 
kütüphanesine ekleyen Nicholson, böyle
ce ailesinden kendisine intikal eden bü
yük kütüphanesini daha da zenginleştirdi. 
1923 yılında British Academy'ye üye se
çildi. 1937'de Royal Asiatic Society'nin al
tın madalyasıyla ödüllendirildi. 1933'te yaş 
haddinden emekliye ayrıldı. 1939'da sağ
lığının bozulması, ll. Dünya Savaşı'nın baş
laması ve Cambridge'in bombalanması üze
rine Towyn kasabasına yerleşmek zorun
da kaldı. Burada yanına aldığı az sayıdaki 
kitapla ilmi faaliyetlerini sürdürmeye ça
lıştı. 1944'te Tahran Üniversitesi tarafın
dan kendisine fahrl doktora unvanı veril
di. 27 Ağustos 194S'te Chester'de öldü. 

Şarkiyatçıların kitaplarının basımına des
tek veren E. J. W. Gibb Memorial Trust 
adlı vakfın kurucu üyelerinden olan Nic
holson tasavvufu uzmanlık alanı seçen ilk 
İngiliz şarkiyatçısıdır. Gençlik yıllarından iti
baren tasavvufa ve tasavvuf tarihine derin 
bir ilgi duyan Nicholson'un bu sahada te
lif eserleri yanında tercüme ve neşir türü 
çok sayıda çalışması bulunmaktadır. Onun 
en önemli eseri Mevlana Celaleddin-i Ru
ml'nin Meşnevi'sinin tahkikli neşri ve 
İngilizce'ye tercümesidir. Tasawufun ilk 
Arapça klasiği olarak kabul edilen el-Lü
ma'ı. yine tasawufa dair ilk Farsça eser 
olan Keşfü'l-ma]J.cub'u yayımlamış, Muh
yiddin İbnü'l-Arabl ve İbnü'l-Farız üzerine 
yaptığı çalışmalarla dikkatleri tasawufi 
Arap şiiri üzerine çekmiş, Muhammed İk
bal'i de Batı'ya o tanıtmıştır. Arthur John 
Arberry gibi etrafında yer alan genç şar
kiyatçıları malzeme, fikir ve metot açısın
dan desteklemiştir. Öğrencisi Ebü'l-Aia el
Afifi onun sufi yaratılışlı duygusal bir kişi 
olduğunu söyler. Farsça ve Arapça tasav
vufi metinleri büyük bir başarıyla tercüme 
etmesinde bu kişilik yapısının önemli payı 
olduğu söylenebilir. 

Eserleri. 1. The Mystics of Islam (Lon
don I 914). Tasavvufun kökenierinin irde
lendiği bir girişten sonra tarikat, işrak ve 
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Reynold A. Nicholson'un el yazısı ile Rıza Tevfik' e bir mek
tubu (Abdullah Uçman koleksiyonu) 

vecd, marifet, ilahi aşk, veliler ve kera
metleri, vahdet hali olarak altı bölümden 
oluşur. Nicholson'un bu eserinde tasavvu
fun doğuşunu Hıristiyanlık, neoplatonizm, 
gnostisizm ve Budizm gibi İslam dışı fak
törlere bağlamaya çalıştığı görülmektedir. 
Ancak sonraki yıllarda bu görüşünü değiş
tirerek tasavvufun doğuşunda İslam'ın ro
lünü kabul etmiştir (ERE, XII, ı o- ı 7). Eser 
İslam Sıltileri adıyla Türkçe'ye (tre. Meh
met Dağ v.dğr., istanbul ı 978), eş-Şutiyye 

fi'l-İslô.m adıyla Arapça'ya (tre. Nı1reddin 
Şeribe, Kahire ı 95 ı) tercüme edilmiştir. Z. 
Studies in Islamic Mysticsm (London 
192 ı). Ebu Sald-i Ebü'l-Hayr'ın hayatına ve 
tasavvuf anlayışına, Abdülkerlm el-cıtl'nin 
insan-ı kamil görüşüne, İbnü'l-Farız'ın ka
sidelerine ve Muhyiddin İbnü'l-Arabl'nin 
bazı düşüncelerine dair incelemeleri ihtiva 
etmektedir. 3. The Idea of Personality 
in Sufism (London ı 923). Afifi'nin Nic
holson'un çalışmalarının en yoğunu ve en 
zor aniaşılanı olarak tanımladığı eser üç 
konferansının metninden oluşur. Müellif 
bu eserinde hıristiyan ilahiyatındaki ilahi 
şahsiyet fikrinin tasavvufta bir karşılığını 
bulmaya çalışmıştır. Bu bağlamda Hallac-ı 
Mansur, Gazzall ve Mevlana Celaleddin-i 
Rumi'yi inceledikten sonra sufilerin Hz. 
Peygamber' e bakışı üzerinde durmuş, ba
zı sufilerin Ehl-i sünnet'in peygamber tas-


