
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-



viriyle yetinmeyip Hz. Muhammed'in tari
hi varlığının ötesinde ezerı bir varlığın haki
katinin (hakikat-i Muhammediyye) ve nu
runun bulunduğuna, bu nurun kıyamet 
gününe kadar velilerde zuhur ederek var
lığını devam ettireceğine inandıklarını söy
lemiş, daha sonra süfilerin Hz. Peygam
ber hakkındaki inanışlarıyla hıristiyanların 
Hz. lsa 'nın şahsiyeti hakkındaki görüşleri 
arasında karşılaştırmalar yapmıştır. Ebü'l
Aia el-Afifı eseri, müellifin "An Histarical 
lnquiry Canceming the Origin and Deve
lopment bf Sufism" (JRAS, ı 906, s. 203-

348) , "Asceticism (Muslim)", (ERE, ll. 99-

ıo5 ). "Sufıs" (ERE, XII. 10- 17) ve "The Goal 
of Mohemmedan Mysticism" ( JRAS, ı 9 ı 3. 
s. 55-68) adlı önemli makaleleriyle tasav
vuf araştırmalarında Nicholson'un yerini 
değerlendiren bir giriş ekleyerek Fi't-Ta
şavvufi'l-İslami ve tariJJihi adıyla Arap
ça'ya çevirmiştir ( İ skenderiye I 946). Kitap, 
"Asceticism" dışında yukarıda adı geçen 
üç makale ve Afıfi'nin girişiyle birlikte Türk
çe'ye tercüme edilmiştir (tre. Abdullah 
Kartal. Tasauuu{un Menşei Problemi, is
tanbul 2005) . 4. The Mathnawi of Jala
luddin Rümi. Nicholson'un tasawuf kül
türüne en büyük hizmeti Mevlana'nın Meş

nevi'sinin tahkikli neşri ve ingilizce tercü
me ve şerhidir ( ı-vııı . London I 925- ı 940). 

Meşnevi'nin modern dönemde yapılan 
tercüme ve şerhlerinde Nicholson'un met
ni esas alınmıştır. Bugün Batı dünyasında 
onun bu çalışmasına atıf yapmadan Mev
lana'dan bahsetmek neredeyse imkansız
dır. S. Rümi. Poet and Mystic 1207-1273. 
Nicholson'un Mevlana'ya dair makaleleri
ni ihtiva etmektedir ( Oxford ı 966) . Eser 
Türkçe'ye tercüme edilmiştir (Mevlana 

Celaleddin-i Rumi, tre. Ayten Lermioğlu, 

İstanbul , ts. ). 

Nicholson'un diğer önemli telif, tercüme 
ve neşirleri şunlardır: Selected Poems 
from th e Diwö.n-i Shamsi Tabriz (Cam
bridge I 898); The Tadhkiratu '1-Awliyö. 
(l-ll , London ı 905- I 907, Memoirs of the 
Saints); A Literary History of the Arabs 
(London 1907, ı 9 77) ; The Don and the 
Dervish (London 19 11 , Hafı z, Attar, sa ·
di, Mevlana ve ibnü ' l-Farız'da n seçilmi ş 

şiirlerin tercümesidir) ; The Kashf al-Mah
jüb. The Oldest Persian Text on Su
fism (London 1 9 ı ı ); The Tarjumö.n al
Ashwö.q (London 19 ı ı, ibnü'l-Arabl'ye 
ait eserin neşir ve tercümes idir) ; The Ki
tab al-Luma' (London 19 14) ; The Sec
rets of the Seli (London ı 920, Muham
med ikbal'in Esrar-ı Hadi adlı eserinin 
tercümesidir ); The Farsnö.me of Ibnü'l-

Balkhi (London ı 92 ı , Guy le Strange ile 
birlikte); The Tales of M ystic Meaning 
(London 19 3 ı) ; A Persian Lyrics (Lon
don ı 93 ı, İran şai rl erinden yirmi a ltı par
ça ş ii rin tercümesidir); A Persian Fore
runner of Dan te (Towyn-on-Sea ı 944, 

Hakim Seniii' nin Seyrü 'l-'ibad ile 'l-me'ad 
adlı eserinin özet manzum tercümesidir) . 
Nicholson'un ayrıca Journal of the Ro
yal A siatic Society, Museon, Islami ca, 
Quest, Search gibi ilmi dergilerde ma
kaleleri yayımlanmıştır. 
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Iii Sü LEYMAN DERİN 

NiDAI 
( _;f..l.i ) 

Nidaf Mehmed Çelebi Ankaravf 
(ö. 975/ 1567'den sonra) 

Osmanlı hekimi. 
_j 

Hayatı hakkındaki sınırlı bilgiler kendi 
eserlerine dayanmaktadır. Esrar-ı Genc-i 
Ma'nd adlı manzum eserinin sonunda o 
sırada otuz beş yaşında olduğunu söyle
diğine ve bu çalışmasını 950'de (ı 543) ta
mamladığına göre 915'te ( 1509) doğmuş 

olmalıdır (Diriöz, s. 42-43). Daha sonra ba
basıyla birlikte Kudüs'ten Ankara'ya gidip 
yerleştiği bilinmektedir. Geleneksel eğiti

mini alim bir kişi olan babasından ve onun 
çevresinden aldığı sanılmaktadır. Kırım'a 

yaptığı bir seyahat esnasında Sahib Giray 
tarafından kabul edilmesi ve ona hocalık 
yapması iyi bir tahsil gördüğünü ortaya 
koymaktadır. Mendfiu'n-nds'ın giriş kıs

mında verdiği bilgilerden Sahib Giray nez
dinde büyük itibar kazandığı ve Kanünf 
Sultan Süleyman'a elçi olarak gönderildi
ği , fakat kendisini çekerneyen hasımlarının 
iftirası yüzünden geri geldiğinde zindana 
atıldığı ve yedi yıl zindanda kaldığı anla-
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şılmaktadır. Bu süre zarfında kendini ta
sawufa veren Nidai tasawufla ilgili yirmi 
iki manzume yazdığım , zindandan çıktık

tan sonra Hz. Peygamber'in soyundan yaş
lı bir şahısla karşılaştığını ve ondan tıp tah
sil ederek icazet aldığını belirtir ( Menafiu 'n
nas, vr. 4b-5a). 

Kırım'dan dönüşünde Konya'ya giden Ni
dal şehirde valilikyapan Şehzade Selim'in 
himayesine girdi ve onun hekimi oldu; bu 
sırada Mevlevl tarikatına intisap etti. Ken
disi hakkında "bu bende derviş Nidai" de
mesi onun hekimlikten önce tasavvufi eser
ler yazmasından, "Çelebi" nisbesiyle anıl

ması ise Mevleviliğe intisabından kaynak
lanmaktadır. Şehzade Seliı:n 974'te ( 1566) 

tahta çıkınca saray hekimliğine getirilen 
Nidili'nin hekimbaşılığa kadar yükseldiği
ni söyleyenler varsa da (Osman Şevki , s. 
205) Kanünf Sultan Süleyman ve ll. Selim 
dönemi hekimbaşıları listesinde onun adı
na rastlanmamaktadır (DİA, XVII , 162). 

Ancak adı Kanuni devri hekimbaşıların
dan Kaysünlzade Bedreddin Muhammed 
b. Muhammed ile karıştınldığı için kaynak
lar ondan Kaysünizade Mehmed Çelebi di
ye söz eder ( Şeşen , s. 32 1 ). Nidai'nin ll. Se
lim'e sunduğu Rebiu 's-selame adlı ese
rinde kendisini, "Bu muhlis-i bi-riya ya'ni 
Kaysunizade Nidai ki ... " şeklinde tanıtma
sı da muhtemelen bunda etkili olmuştur. 
Nidai'nin vefatıyla ilgili bir kayıt mevcut 
değilse de Dürr-i Manzum adlı eserini ll. 
Selim'e 975'te (ı 567) takdim ettiği dik
kate alınarak bundan sonraki bir tarihte 
öldüğü söylenebilir. 

Eserleri. Klasik kaynaklarda ve çağdaş 
araştırmalarda Nidai'ye nisbet edilen çalış
maların sayısının yedi ile on dokuz arasın
da değiştiği görülmektedir. Ancak bun
ların bir kısmının müellifin eserlerindeki 
bölüm başlıklarından ibaret olduğu, bazıla
rının da yanlışlıkla ona isnat edildiği anlaşıl
maktadır (Nidai-Dürr-i Manzam, s. 12) . 1. 
Menafi u'n -nas. 1566'da manzum - men
sur olarak yazılan eserin Kaysünizade Bed
reddin 'in tıbba dair Arapça bir kitabının 
tercümesi olduğu belirtiliyorsa da müellif 
tercümesini Farsça bir çalışmadan yaptığı

nı söylemektedir (vr. ıo 3a ) . Altmış bölüm 
(bab) halinde düzenlenen eserin manzum 
kısımları mesnevi tarzında yazılmıştır. Kırk 

dört beyitlik bir kısmı tıp ilmiyle ilgili ayet 
ve hadislerin yer aldığı bir giriş takip eder. 
Ardından bölümlerin başlıkları sıralanır ; 

son bölümde müellif yaptığı seyahatlere 
ve karşılaştığı bazı olaylara yer verir. Kita
bın yalnız Türkiye kütüphanelerinde dok
san yedi adet nüshasının bulunmasından 
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