Türk'e ve Atatürk'e Tutkun ~air:

GAZ~~NAZRÜL ~SLAM
Dr. FETHI TEVETO~LU
Atatürk, (Mustafa Kemdl Pa~a) olarak dünyâya yayg~n büyük ününü,
ku~kusuz, Çanakkale sava~lar~ nda yaratt~~~~ (Anafartalar Destan~) ile
kazanm~~d~ r. Târihin en büyük kahramanl~ k destanlar~na be~iklik etmi~~
bulunan Anadolu'ya, Türklerin bin y~ll~ k yurduna sald~ran Avrupa
emperyalistlerine kar~~~ ( Mustafa Kemâl Pa~a)'run elinde yükselen me~'ale,
sömürgecilik çizmesi alt~ nda inleyen Asya'll ve Afrika'l~~birçok milletlere
kurtulu~~yollar~n~~ ayd~ nlatan ilahi bir ~~~k olmu~tur.
Asya ve Afrika'daki Ingiliz sömürgesi ülkelerin istiklal için didinen
yürekli evlat:Ilan, "~sld~n'~n K~l~c~" sayd~klar~~yüce Türk milletinin ba~bu~u
(Mustafa Kemâl Pa~a)'y~~ kendilerine (SEMBOL KAHRAMAN)
seçmi~lerdir. Esir Milletler, Mustafa Kemâl Pa~a'n~n her çaba ve ba~ar~s~n~~
dikkat ve sevinçle izlemi~lerdir. Bu ülkelerin ba~~ nda, Ingiliz esareti alt~nda
y~ llarca inleyen ve sömürülen Büyük Hindistan gelmektedir.
Güney Asya Müslümanlar~~ ba~ta olmak üzere bütün Hintlilerce, Milli
Mücadele y~llar~nda Türklere ve Mustafa Kemâl Pa~a'ya kar~~~duyulan
takdir, hayranl~k, sevgi ve bunun sonucu gösterilen maddi-manevi yard~m,
destek çabalar~, ba~l~ba~~na bir ilmi ara~t~rma ve tarihi bir inceleme
konusudur.
Y~llard~ r sürdürdü~ümüz ara~t~rmalar sonucu olarak edindi~imiz ~u
gerçe~i aç~kca belirtmeliyiz ki, Müslüman, Hinclii ve Budist ay~r~m~~
yapmadan, ~ngiliz sörnürgecili~ine kar~~~ayaklanan bütün Handli
mücâdeleciler, Türk Milli Mücâdelesi'ni yürekten desteklemi~lerdir. Târihi,
kökü henüz bölünmemi~~eski Büyük Hindistan'da bulunan bu Türk ve
Atatürk sevgisi, bugünkü Pâkistan, Banglade~~ve Hindistan'da da taze
filizler halinde ye~illi~ini koruyarak sürmü~~gelmektedir.
Mevlana Abdul Bahri ve Mevlana Muhammed Ali-~evket Ali
Karde~ler ba~ta, pekçok Müslüman mücâhid gibi, Hindistan'~n en ünlü
evlatlar~~ Rabindranath Tagore (7 May~s 1861-7 A~ustos I 941), Mahatma
K. Gandhi (2 Ekim 1869-30 Ocak 1948), Pandid Cevahir-i-lal Nehri\ (14
Kas~ m ~~ 889-27 May~s 1964) ve Bengalli büyük kad~n ~air Sarojini Naidu ( ~~3
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~ubat ~~ 879-3 Mart ~~949)'nun da dahil bulunduklar~~yüzlerce seçkin Hindû
lider, her türlü ~ ngiliz bask~~ ve terörünü hiçe sayarak, Anafartalar'da
destanla~an Mustafa Kemâl Pa~a ile O'nun büyük milletini Anadolu'da
sömürgecilere kar~~~sava~~verdikleri s~rada desteklemi~lerdir.
~ahsen tan~mak mutlulu~una erdi~im Nehrû'nun 14 Kas~m 1963
Per~ embe günü, Yeni Delhi'deki -bugün Nehrû Müzesi bulunanmalikanelerinde bana bizzat söylediklerine göre bütün bu Hindli Istiklal
Mücâdelecileri'nin yüreklerine (SEMBOL KAHRAMAN) diye yerle~mi~~
(Mustafa Kemâl Pa~a)'ya duyulan sevgi ve tutkuyu onlara ilk üfleyen,
a~~layan de~erli ~iir: Gazi Nazrâ1 islâm olmu~dur.
Türk okuyuculara ilk kez, ~airin henüz ya~ad~~~~günlerde yay~mlanm~~~
k~sa bir yaz~m~zla 2 ve devlet ansiklopedisindeki (.1V-azn21 islâm)
maddemizle 3 tan~tt~~~m~z Do~u'nun bu seçkin Müslüman evlad~~ünlü ~air
hakk~nda yeniden yapd~~~m~z daha geni~, ayr~nt~l~~inceleme ve ara~t~ rmay~~
bugün burada sunmakla mutluyuz.
Do~um yeri ile san'at, yay~ n ve mücadele hayat~na at~ld~~~, büyük ün
kazand~~~~ve bugün kabrinin bulundu~u yöre bak~m~ ndan da Bengarli olan
~air Nazrül ~slam, bölünmemi~~Hindistan'~ n ~ngiliz sömürgecili~ine kar~~~
ayaklan~ p sava~~verdi~i dönemin bayraktarlar~ndan biridir.
Nazrül ~slam, din, mezhep ve soy ay~r~m~~ olmaks~z~n, ~ ngiliz
sömürgecili~i kar~~s~ nda tek bir cephe olu~ turarak hürriyet mücadelesi
yapm~~~bütün Hindistan gençlerinin gönlüne taht kurmay~~ ba~arm~~~bir
"isyanc~~~air" dir. Nehrû ba~ta, bütün Hindli ba~~ms~zl~ k sava~ç~lar~na Türk
askerini örnek gösteren ve Mustafa Kemal Pa~a'y~~ örnek kahraman olarak
ilk tan~ tan ve sevdiren Nazrül islam olmu~ tur.
Anafartalar'da parlayan Mustafa Kemal Pa~a'y~~ Türk ~airlerinden de
önce ilk gören ve gösteren O'dur. Bugün Do~u Pakistan'da Türk Dili ve
Edebiyat~~ profesörü bulunan Dr. M. Ali Asgar Khan'~ n belirtti~i gibi,
Nazrül: "Daha 1919'da yazd~~~~ ~iirlerle Kemal Pa~a'y~~ ve Türk'ün
Çanakkal'a Zaferi'ni mazlûm milletler önünde bayrakla~t~ rm~~t~r" 4 .
I Dr. Fethi Tevetoglu: Atatürk Hayran~~ Cevahir-i-Il Nehr~i, Hayat Tdrih Aleanuast,
Kas~m 1971, Say~: ~ o(82), ss. 8-12.
2 Dr. Fethi Tevetoglu: Türklü~e Hayran Bir Hürriyet ~iiri: Nazrül Islam, Hayat Tdrih
MeCMIUM, Nisan 1972, Say~: 3 (87), ss. 7-9.
3 Dr. Fethi Teveto~lu: (Nazrül Islam) maddesi, Türk Ansiklopedisi, Milli E~itim Bas~mevi,
Ankara 1977, Cild: XXV, ss. 161-162.
° Dr. M. Ali Asgar Khan: Türk Dostu Pakistan'~n Hürriyet ~iiri Nazrül Islam, Türk
Kültürü, May~s 1971, Y~l: IX, Say~: 103, s. 628.
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Toprak büyüklü~ü kadar geni~, derin ve zengin Hind Edebiyat~'nda,
sa~l~ k durumundan ötürü ancak yirmi y~ l kadar k~sa bir süre bir
Kuyrukluy~ld~z olarak parlay~ p geçen Nazrûl Islam'~ n san'at göklerindeki
izi hiç silinmemi~ tir. O, dünkü Büyük Hindistan'da oldu~u gibi bugün de
Hindistan'~n, Pakistan'~n ve özellikle öz yurdu Banglade~'in unutulmayan
büyük milli ~airidir. Herkes O'na "benim" diyerek sâhib ç~ kmaktad~ r.
Eserleri Hindistan, Pakistan ve Banglade~'de bas~ lmakta, piyesleri
oynanmakta; ~ark~lar~~ her üç ülkenin çocuklar~~ ve gençleri taraf~ndan
söylenmektedir. Her üç ülkede sevgiyle an~ lan Nazi-ili Islam'~ n, posta pullar~~
da bas~larak aziz hat~ ras~~ ya~at~lmaktad~ r.
Büyük Türk milleti, Türkiye'yi payla~mak için aralar~nda anla~m~~~
Avrupa'n~ n üç sömürgeci devleti (Ingiltere, Fransa, Italya) ile onlar~n u~ak
ve ma~a olarak kulland~klar~~ Yunanl~lar'a kar~~~Milli Mücâdele'sini
yaparken, Hindistan'daki bilhassa Müslüman Hindliler, Türkiye'yi maddi
ve manevi yard~mlar~yla desteklemi~lerdir. Bunda, Türk ve Atatürk hayran~~
~air Gazi Nazi-ili Islam'~ n pay~~ büyüktür
Milli Mücâdele'de Hind Müslümanlar~'n~ n Türk din karde~lerine
yapt~klar~~ yard~mlar~n son derece de~eri tarihi belgeleri, Türk Târih
Kurumu'nca hala bas~lmayan Dr. M. Ali Asgar Khan'~n Ankara Dil-Tarih
Fakültesi'nde haz~rlanm~~~ ( istikldl Sava~~'nda Hind-Pdkistan Müslümanlar~'mn
Davran~~:, 1919-1923) adl~~ be~yüz sahifeyi a~k~ n de~erli doktora tezinin
içindedir.
Nazrûl Islam, edebiyat~ n her türündeki zengin eserleriyle Bengal
Edebiyat~' na isyanc~~ bir rûh ve kahramanl~k duygular~~ getiren örnekler
kazand~rm~~t~ r. ~aire göre insan, hiçbir ~eye boyun e~meyen kahramanl~k
sembolüdür:
"E~itli~in ~ark~s~n~~söylüyorum, hey! ..
Tok insandan daha büyük ve ~anl~~ bir~ey! .."
San'atç~ n~n parlad~~~~günlerde yurdu, Ingiliz sömürgesi alt~nda
inliyordu. Çöküntü halindeki Hindistan'da uygulanan siyasi rejim, s~n~f
ay~r~m~~ ve halk~~gözetmeyen e~itim sistemi, milleti büsbütün a~a~~l~k
duygusuna götürmü~ tür. Ali Asgar Khan'~ n da belirtti~i gibi, Ingiliz
yönetiminden en çok ~zt~rap çekenler Müslümanlar olmu~ tur. Ingilizler
Hindistan'~n istiklalini, adil Müslüman hükümdarlar~n ellerinden ald~klar~~
ve Islaml~~a dü~man olduklar~~için, Müslümanlara göre Hindû'lar~~ bir az
daha kay~rm~~lard~ r. Bu yüzdendir ki, Müslümanlar i~çi, kirac~~ ve çiftçi
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s~ mf~n~~ olu~turan, yoksulluk ve terkedilmi~lik içinde ya~amaya mahküm
kimselerdi.
Müslümanlar~n kulland~ klar~~ dil, edebiyatta geçerli de~ildi. Içinde
Arapça, Farsça, Urduca ve Türkçe köklü kelimeler vard~. I~te, Nazrül
Islam, edebiyat alan~na at~ld~~~~zaman Bengal'de durum böyle idi. O,
Bengalli Müslümanlar~ n kulland~~~, onlar~n duygu ve dü~üncelerini tam
olarak irade eden bir dille yazacakt~. Seçti~i konular ve kulland~~~~üslüp
yeniydi. Kimseye boyun e~mez bir ba~-kald~ r~c~~ olarak ad~n~n ba~~na
"GAZI" ünvan~n~~ eklemek onun ho~ una gidiyordu. Yeryüzündeki bütün
zulümler ve e~ itsizlikler yok oluncaya kadar mücadelesini sürdürece~ini ilan
eden ~air, iyi bir Müslüman bulunmas~ na ra~men, zaman zaman yüce
Allah'a kar~~~gelecek derecede "ISYANCI" idi. Fakat ne ilahi hikmettir ki,
bu (Bengal'in Ayaklanma Ilahi) diye ünlü Isyanc~~ ~air'in fani dünyâdaki
son otuzbe~~y~l~n~~ Cenab-~~ Hak O'na yatakta felçli, sa~a-sola k~ p~ rdayamaz
ve tek kelime söyleyemez bir canl~~ ölü halinde tamamlatacakt~ r.
Hayât~~ve Eserkr~:
Ba~ta Rabindranath Tagore gibi dünyâ çap~ ndaki san'atç~lar~ n
taçland~ rd~~~~Bengal Edebiyat~'mn bir büyük ~airi de, (Bengal'in
Ayaklanma Sembolü) diye ün salm~~~"Isyanc~~~air" Gazi Nazrül Islâm'd~r.
~airin atalar~~Bengal'e, Ba~dad'dan göç etmi~ tir.
Nazrül Islam (Ilyas Nuri), Hindistan'~n Ingiliz çizmesi alt~nda inledi~i
dönemde, 24 May~s 1899 ( t ~~ Jaistha ~ 3o6 B.S.)'da, Bat~~Bengal'in Burdwan
bölgesindeki Asansol kasabas~n~ n Churlia (Churulia) köyünde fakir bir
Müslüman ailenin alt~nc~~ evlad~~ olarak dünyâya gelmi~tir. Kendisinden
önce dünyâya gelmi~~be~~karde~inden dördü, henüz bebeklik ça~lar~nda
ölmü~~bulunuyorlard~. Anne ve babas~~ O'na: (Elem Çiçe~i, Ac~~ Sevgisi)
manas~ na gelen "Dukhu Mian" takma ad~ n~~ vermi~lerdir. Böylece O'nu
ölüm mele~inden korumak istediklerini belirtiyorlard~. Fakat sonunda bu
sevimli çocu~un bir büyük içli ~air olu~u, kendisine tak~lan ilk ad~~
gerçekle~tirmi~, yerine getirmi~tir.
Babas~n~~ ~~ go8 y~l~ nda kaybeden yetim çocuk, eline imkân geçmedi~i
için düzenli bir e~itimden mahrum kalm~~; çok az denilebilecek derecede bir
ö~renim görmü~ tür. Ilkönce güzel sesiyle köyün câmiine müezzin ve hademe
olarak girmek isteyen sekiz-dokuz ya~~ndaki Nazrül'un ~iir ve müsikideki
üstün yetene~i hemen çevresindeki herkesin dikkatini çekmi~tir. Daha çok
genç ya~ ta iken onun bir san'at dehas~~ ta~~d~~~~belirme~e ba~lam~~ t~r.
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Nazrûl ~ slam, köy ve kasabada geçen düzensiz ve yetersiz bu çocukluk
ve okul dönemi y~llar~ nda, köyün ~ark~~ söyleyen müzisyenleri aras~ na (Köy
Korosu'na) büyük bir hevesle kat~lm~~; az sonra onlar için yöre geleneklerine
uygun halk-dram~~ stilinde manzûm oyunlar kaleme alm~~, ~ark~lar
bestelemi~ tir. K~ sa sürede üstün san'at yetene~i meydana ç~ kan Nazrûl
~slam, LETTU DALS ad~~ verilen Köy-Opera Grubu'nda ~ark~c~, dansç~,
yazar, besteci, Ballad ve Dram yöneticisi olarak ba~ar~~ ve ün sa~lam~~t~ r.
~iir ve müsikideki büyük kabiliyeti ile birdenbire parlay~ p yükselen ve
herkesin dikkatini çeken Nazrûl islam, henüz onbir ya~~nda iken köydeki
evlerini b~rak~ p Asansol'a gelmi~~ve önce bir a~-evinde a~ç~~ yama~~, sonra yol
kenar~ ndaki bir ufak dükkânda az bir ücretle ekmek satan ve da~~tan
"Ekmekçi Çocuk" olarak geçimini sa~lamaya ba~lam~~ t~ r.
Kafesten kaç~ p kendini göklerin sonsuz mâvili~inde ba~~ms~zl~~a
eri~diren bu küçük ku~, duru~~ve davran~~lar~ ndaki inceli~i, yak~~~kl~-sevimli
görünü~ü ve Allah vergisi üstün ~iir ve müsiki yetene~i ile kasabadaki
herkesin de ilgi ve sevgisini üzerinde toplam~~ t~. Nazrûl Islam bu arada,
kasaban~ n Müslüman Polis Me'muru'nun da gözüne çarpm~~t~. Bu
hay~ rsever insan, okul kaça~~~bu büyük kabiliyeti Mymensingh bölgesine
göndererek Darirampur Lisesi'nde yat~l~-paras~z okumas~ n~~sa~lam~~t~ r.
Burada ancak bir y~ l okul disiplinine dayanabilen genç ~air, bütün ilgi
ve hevesini küçük kasabas~ ndaki san'at alan~na ba~lad~~~~için Asansol'a
dönmü~ tür. Az sonra Raniganj'daki Searsol Raj Lisesi'ne girmi~~ve e~itimini
burada sürdürmü~tür.
Paras~z-yat~l~~ diye ba~vurdu~u bu okula ilk geli~inde, yan~ na ç~kd~~~~
Okul Müdürü: "Ben tan~ mad~~~m, ne oldu~unu bilmedi~im bir çocu~u
paras~z-yat~l~~ alamam" deyince, Nazrûl hayal k~ r~ kl~~~ na u~ram~~t~. O
geceyi okuldan bir arkada~~ n~ n yan~ nda geçiren genç ~air, orada yazd~~~~bir
~iiri bestelemi~~ve yatt~~~~yata~~n yast~~~~üzerine b~ rakarak sabah~n erken
saatinde evine dönmü~ tü. Sabah bu ~iiri bulan arkada~~ , onu Ba~ö~retmene
götürmü~; bu ola~an-üstü eseri gören Müdür, genç ~airi hemen buldurarak
okuluna alm~~t~.
Lisenin olgunluk s~ n~f~ na eri~en 19 ya~~ ndaki Nazrûl, Kalküta
(Calcutta)'ya kaçarak, Birinci Dünyâ Harbi'nin yaratt~~~~f~ rt~na ve bunal~ m
üzerine 1917y~l~nda kurulan 49'uncu Bengal Alay~'na kat~lm~~t~ r.
S~ radan bir er olarak Karaçi (Karachi)'ye gelmi~; askeri görevini
Karaçi'deki Ganj Hatt~ 'nda -~ imdiki Abyssinia Hatt~ 'nda- bulunan Alay
Karargah~'nda yapm~~ t~ r. Gördü~ü çe~ itli kurslar sonucu askerlik
mesle~inde üstün ba~ar~~ ve rütbe kazan~ p Havildar'l~~a (Yüzba~~'l~~a)
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yükselmi~se de, Karaçi d~~~ na, Mezopotamya'ya gönderilmek istenince,
böyle bir görevi kabul etmemi~tir. Karaçi'de rühunu s~kan askeri üniforma
s~rt~ nda Karargâh Gediklisi kalmay~, ~rak'da Yüzba~~-Binba~~~rütbe ve
yetkisiyle verilen komutanl~~a tercih etmi~tir. Ingilizler onu Irak'a, Türklere
kar~~~ba~latt~klar~~fiili hârekâta kat~lmak üzere yollamak istemi~lerdi. Oraya
gitmek istemeyi~inin gerçek sebebi, Ingilizlerin emrinde Müslüman-Türk
karde~lefine kar~~~sava~maya gönlünün kesinlikle raz~~olmay~~~~idi. Askeri
Mahkeme'ye verilme~i ve ölüm ceza= göze alarak Türklere kar~~~
çarp~~may~~reddeden cesur ~air Gazi Nazrûl Islam'~n, Türklere olan derin
sevgisini ve Türklere sald~ranlara köklü dü~manl~~~n' aç~klayan pekçok
m~sragan vard~r 5.
1917-19'9 y~llar~~ aras~ nda Karaçi'de Ordu'da hizmet gören Gazi
Nazrill Islam, ~~gzo'de .klay'~n da~~lmas~~üzerine Kalküta'ya dönmü~~ve
kendini gönlünde yanan as~l iste~ine -edebiyata ve mü' siklye- adayarak,
san'at yoluna girmi~tir.
gzo'li y~ llarda Gazi Nazrûl Islam, çok k~sa bir sürede san'at dehas~m
ortaya koymu~~ve (Bengal Edebiyat~ 'mn Isyan ~iiri) ünvan~n~~alm~~t~r.
Kendisine bir ba~tan bir ba~a bütün Hindistan'da yayg~n bir ün kazand~ran
( Kem& Pa~a) ~iirini 1921 Ekiminde yazm~~ t~r. ViDROH~~(isrAx) adl~,
Hindlileri hürriyet a~k~ yla co~turup lu~k~rtan di~er ünlü ~iirini de yine bu
s~ralarda kaleme alm~~t~r. Kendisini çok me~hur eden bu iki parçay~, ayl~k
Muslim Bharat dergisinde yay~mlam~~t~r 6.
Birbirini izleyen kuvvetli, ate~li manzûmeleriyle kitleler üzerinde
büyük heyecan uyand~ ran, derin co~kunluk yaratan Gazi Nazrül Islâm'a
hürriyete a~~k halk~n~n duydu~u sevgi ve takdir artt~kça, Ingiliz makamlar~~
da bu "itsi" Isyanc~~Sair'i o derece yan-göze al~yorlard~ . Sömürgeciler bu
Isyanc~~Sair'in m~sralar~ndaki uyanc~, k~~k~rt~c~ , büyüleyici sihir ve manevi
gücün, ister Müslüman, ister Hindû veya Budist olsun, özgürlü~e susam~~~
milyonlarca tutsak Hindlinin zincirlerini koparmalanna, ba~~ms~zl~~a
kavu~malanna yetece~ini pek Ma hesapl~ yorlard~.
Ku~kusuz söylenebilir ki, Tagore, Gandhi, Naidu, Nehrû v.b. gibi Hind
Istiklal Mückielecileri içinde en te'sirli ve tehlikeli olan Gazi Nazrûl
Islâni'd~. Bu korkusuz ~air, Ingiliz zulmüne kar~~~yurdunda korkunç bir
tayfun haline gelen halk ayaklanmas~~firt~nas~ mn en ön safinda yer alan
sava~ç~lardan, kas~ rga yaratan kahramanlardan biri olmu~tur.
5 Mizanur

Rahman: Nazrül Islam, Islamic Foundation Bangladesh, (Hicreein XV. r~i.~~d~~
Dördüncü Bask~, ~ubat 1983, s. 23.
6 Mizanur Rahman: a.g.e., s. 24.
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Yaln~z ~iirleriyle de~il, "DHUMKETU" (KUTRUKLU r~~ p~z) adl~~
ihtilâlci haftal~k dergisinde yazd~~~~ate~li ba~yaz~ lanyla da istiklal ve
hürriyet bayra~~n~~sömürgeci ~ngilizlere kar~~~resmen açm~~~bulunuyordu.
Faaliyetlerinin bu kadar aç~~a vurulu~u 1922 y~l~ nda idi. O'nu, halk~~
ayaklanmaya k~~k~rtt~~~~ve kitleler içinde fesatç~l~k yapt~~~~gerekçesiyle
çabucak suçlay~p tutuklad~lar. Bir y~l ~ngilizler taraf~ndan türlü insanl~k d~~~~
i~kencelere u~rat~ld~~~~halde, hapishânede yazd~~~ , her biri patlamaya haz~r
bir bomba gücündeki milli, vatani, kahramanl~k ~iirlerini ve türkülerini
d~~ar~daki mücâdeleci arkada~lar~na, yolunda yürüyenlere göndermekten
çekinmemi~, geri durmam~~t~r. Ba~~n~~daima dik, aln~n~~hep havada tutan
gururlu ~air, k~rkiki gün sürdürdü~ü açl~k grevini b~rakmas~~ yolunda kendisini seven ve sa~l~~~ ndan ku~ ku duyan öz annesi ba~ta- birçok
yak~ nlanndan ve dostlanndan rica mektublan alm~~t~r. Bütün bunlara kar~~~
direten ~air, ancak sütannesinin bask~~ve ricam~~tek uyulacak emir sayarak
açl~k grevine son vermi~tir.
Büyük ~air Rabindranath Tagore, Kurseong'dan hapishânedeki
Nazrill'a gönderdi~i telgrafta ~unlar~~yazm~~t~: "Ayl~k grevine son ver.
Edebiy8tuntztn daha senden istedikleri, bekledikleri var."
Fakat telgraf al~ nmadan, "bu adreste bulunamad~" kayd~~ile Tagore'a
geri dönmü~ tü. O zamanki insanl~k d~~~~ ~ ngiliz yönetimine, sansür ve
bürokrasisine tipik bir örnek olan bu olay, medeni Avrupal~lann ellerinde
bulundurduklan kuvveti ne yolda kulland~klar~n~~gösteriyordu 7.
Gazi Nazrûl ~slam, bir y~ll~ k hapisten sonra tekrar serbest hayâta
kavu~unca, halk~n nazar~ nda büsbütün bir "Isyan Sembolü" olmu~~ve
kahraman kesilmi~tir. ~air ve mücâhid olarak Ingiliz istibdad~na ve her
türlü bask~ , adâletsizlik, e~itsizlik rejimine kar~~~dâimâ ba~~kald~rm~~~ve sava~~
açm~~~Gazi Nazrül ~ slam, bu mücadelesini felç oluncaya kadar aral~ks~z
sürdürmü~tür.
Nazrül'un ilk evlenme te~ ebbüsü 192 ~~ 'de Seyide Hatun (Syeda
Khatoon) adl~~ bir Müslüman k~z~ylad~ r ki, bu, ~airin ihtilalci ve bohem
hayat~~yüzünden gerçekle~memi~, devam etmemi~tir. 1924'de evlendi~i
Hindü k~z~~Prameela (Promila) ise, ~~962'de verat~na kadar ~airin 38 y~ll~k e~i
kalm~~~ve çile dolu hayat~ ndaki bütün ac~lar~~onunla payla~m~~t~r. Bu
evlilikten ~~926'da Bülbül adl~~ilk o~lu prematüre -erken do~mu~- bir bebek
olarak dünyaya gelmi~~ve ya~amam~~t~ r. Duygulu ~airin bu sönen ilk umudu
Bülbül hakk~nda yazd~~~~birçok ac~kl~~~iir ve ~ark~lar~~vard~r. Nazrül Islam'~n
7
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di~er iki o~lu: Gazi Sabhya (Subhi) Chachi ile Gazi Anirudha'd~r. Bunlardan
Gazi S. Chachi'nin e~i, Ba~bakan Nehrû'nun 1964 May~s~nda verat~ndan
sonra bak~m~~ihmal edilip peri~an bir halde b~rak~lan Kay~npederi Nazrûl'a
bir öz k~z~~gibi bakm~~, hizmet etmi~ tir. Bu Hindû gelinin Nazrûl Islam'~n
büyük o~lu Gazi S. Chachi'den iki k~z evlad~~ vard~r. ~airin bu iki torunu ve
Hindû anneleri 1972'de Banglade~~Hükûmeti'nce (MILLI ~AIR) ilan
edilen GAZ~~NAZREIL ~SLAM ile birlikte Kalküta'dan Dhaka'ya gelmi~~ve
~airin ölümüne kadar hizmetinde bulunmu~lard~r. Bayan Sabhya Chachi ve
Müslüman babadan kazand~~~~iki k~z~~ Dhaka'da Müslüman olmu~lar;
Nazrûl'un genç dul gelini, burada Banglade~'li Kalam Mazi adl~~ bir
Müslümanla evlenmi~tir.
Milletinin (Milit ~âir)'i olarak gönüllerde taht kuran Nazrûl'un çok
say~daki ~iir, ~ark~ , makale ve piyesleri O'nun edebiyât, müzik, sahne ve fikir
alanlar~ nda ne kadar köklü ve üstün bir san'atç~~ ve mücâhid oldu~unu
sergilemektedir.
O'nun kulland~~~~Bengalce'nin 2 r ~ubat r 952'den bu yana resmi devlet
dili kabul edilmesi ve 16 Aral~ k r97r 'den bu yana Banglade~'in Istiklal
Günü'nü kutlamas~ , Milli ~air Gazi Nazrûl Islam'~ n büyük hizmet ve
hat~ras~= an~lmas~ na vesile te~ kil etmektedir. Bundan ötürüdür ki
kendisine en yüksek milli ünvanlar, (EUKUSHEr PADAK) ve
(SWADINATA PURUSKAR) ünvanlan verilmi~tir.
Gazi Nazrûl Islam, çevresinden tamamen habersiz geçen ac~~hayat~n~n
son günlerini sürekli olarak Dhaka'da devletçe ikametine aynlan evde
geçirmi~tir. Hasta ~air, son kez t~ bbi tedavi için kald~ nld~~~~ülkenin en
modern Ihtisas Hastahanesi (Post-Graduate Hospital)'nde 29 A~ustos 1976
Pazar günü son nefesini tüketmi~tir.
34 y~ l gibi uzun bir süre hasta dö~e~inden kalkamam~~~Gazi Nazrûl
Islam, Bengarin isyan ~diri diye ünlüydü ve Bangladefin Milli ~diri idi.
Az fâniye nasib olmu~~ihti~aml~~bir devlet töreniyle Dhaka Üniversitesi
Câmii'nin haziresine -etraf~~çevrili özel mezarl~~~ na- gömülmü~tür.
Dhaka Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bölümü'ndeki bir büyük
salona Gazi Nazrûl Islam Hall'ü ad~~verildi~i gibi; çocuklar için Nazrûl'un
~ark~lar~n~~ö~reten ve eserleri -hayat~~üzerinde inceleme- ara~t~rma yap~lan
bir akademi ( Arazr:21 islâm Akademisi) ve bu akademinin önünden geçen en
büyük ve i~lek cadde de (Nazrâl islân~~Caddesi) diye an~lmaktad~ rlar.
Gazi Nazrûl Islam'~ n Bengal dilindeki bütün külliyat~~ ve bir bölümü
Ingilizceye çevrilmi~~yaz~lar~~ incelenince görülmektedir ki, san'atç~,

GAZ~~NAZROL ~SLAM

861

edebiyat~ n ve müsikinin çe~ itli türlerinde çok say~ da eserleri bulunan verimli
bir ~ air ve bestecidir. Bunlar aras~ nda hala de~erini koruyan pek çok say~da
kahramanl~ k ~iirleri, link ~iirler, ~ark~ lar, gazeller, kasideler, masallar,
hikâye ve romanlar, tiyatro eserleri, kar~~s~ ndakini alaya alan, ta~lamas~n~~
~akaya döken yaz~ lar (tehziller), yerici yaz~lar (hicivler), tahlil ve tenkid
yaz~lar~~ v.b. bulunmaktad~ r.
Nazrül Islam, Mizanur Rahman ve Kabir Chowdhury gibi birçok
ara~t~ r~c~lar~ n da belirttikleri gibi, Islam~ n yeniden güç kazanmas~na,
yükselmesine ve hurâfelerden ar~nmas~ na büyük çaba harcam~~t~ r.
Nazrül'un a~a~~-yukar~~ yirmi y~l kadar süren çok k~ sa, fakat çok canl~~ve
tesirli edebi hayat~, yaratt~~~~heyecan ve yayd~~~~dü~ ünce bir Bengal'de
de~il, Hindistan'~ n her yöresindeki halk kitleleri üzerinde y~llarca tâzeli~ini
ya~at~ p süregelmi~~bir Ilkbahar havas~~olmu~tur.
~iirleri kadar, gazete ve dergilerdeki makaleleri, ele~tirileri de ona ün ve
sevgi kazand~rm~~ ; sömürgecilere kar~~~ayaklanan yayg~ n halk kitlelerinin
olu~mas~ nda büyük rol oynam~~t~ r.
Nazrül Islam'~ n yazar~~ bulundu~u gazete ve dergilerden birkaç~~
~unlard~ r: DHUMKETU (KUYRULKU YILDIZ), LANGAL, GANABAXABAYUG, JAGARAN, DIPT~, ABH~JAN, jiBONER ALO ve
Ingilizce olanlar: Life and Light ve Radience.
~airin gazete yazarl~~~~da, baz~~k~sa aral~klarla, 922'den 94~ 'e kadar
sürmü~tür.
~airin eserleri, "ola~an-üstü" say~ lacak kadar çoktur. Hakk~nda
de~erli ara~t~ rmalar yapm~~~birçok yazar~ n deyimi ile, ( Bengal Edebiyât~'mn
Göklerinden Bir Kuyruklu-Y~ld~z Gibi Geçmi~~GAZI NAZRUL ~SLAM )'~n
ba~l~ca eserleri ~unlard~ r:

~iir
Agni Vina (Yan~k Kaval)
Dolon Chapa (San Çiçek)
Bisher Banshi (Zehirli Kaval)
Bhangar Gaan (Zulmün ~ark~lar~)
Chayanat
Chittanama
Z Puber Haoa (Do~u Yeli)
8. Samyabadi

Ekim 1922
1923
Temmuz 1924
A~ustos 1924
1924

Haziran 1925
1925
Aral~k 1925
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9.1hingey Phul (Çocuk ~iirleri)
Sarbahara
Fanimansha
Sindhu Hindol (Deniz-Dalga)
Zinjeer (Zincir)
B~dbui(Bülbül) (Ölen o~lu için ~ark~lar)

Chokher Chatak
Chakrabak (Ku~u) (Tatl~~ Sesli ~ark~lar)
17 Sandhya (Ak~am Vakti)
Pralay Shikha (Zulmün Alevi)
Chandra Bindu
Nazn2/ Geetika (Nazrül ~ark~-Demeti)
Sur-Sa/d (~ark~lar)
Zulfikar (Hz. Ali'nin K~l~c~)
Bonogeeti (~ark~lar)
Gul-Bagicha (Gül-Bahçesi)
Geeti Shatadal (~ark~lar)
Caner Mala (~ark~lar)
Niqihar- Bas~lm~~, fakat piyasaya ç~kmam~~ t~ r.
Natun Chand (Yeni Do~an Ay)
Maru Vaskar (Çöl-Güne~)
Bülbii1(2. Bölüm)
Zülfikar (2. bölüm) ... (Bas~l~~~tarihi yok)
Shesh Saogat (Son Arma~an)
Zhar (F~ rt~ na)
Ghum jagano Pakhi
Ranga jaba
Sanchita
37 Nazrül rachanabali ( ~~ . Cild) Abdul Kadir taraf~ ndan topland~ , Bangla Unnayan Board taraf~ ndan bas~ ld~~
,,
"
"
(2. Cild)
"
"
(3. Cild)
"
,,
«,
(4. Cild) Banglade~~Akademisi ,,
Nazrûl Rachanabali (1. Cild) Haz~ rlayan: A. Kadir
"
"
(2-7. Cild) Haz~ rlayan: Abdul Aziz-AlAman
Nazrül ~slâm: ~sldmi Gaan (~slami ~ark~ lar) Banglade~~~slam Vakf~~ Yay~ n~~

1926

1926
Temmuz 1926
1927
1928
Eylül 1928

Kas~ m 1929
1929
1929
1930

1930
Temmuz 1930
Temmuz 1932
A~ustos 1932
Eylül 1932
Haziran 1933
May~s 1934
Eylül 1934
1938
1945
~~95o
1951
1951
May~s 1958
Kas~ m 1960

1964
May~s 1966
1968
May~s 1966
Aral~ k 1967
~ubat 1970
May~s 1977
1961
1970-79
1980
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Nazrill ~slâm: ~slâmi Kabita (~slami ~iirler)

Banglade~~islam Vakf~~ Yay~ n~~
Nazrûl Geeti (5. Cild) Nazrill Akademisi Yay~n~~
Nazrûl Geeti (Akhanda)
Sunirbachita Nazrûl Geeti
Sunirbachita Nazrül Geeti Guchchha
Sunirbachita Nazrûl Geeti Malancha
Sanchayan

1982
1971-73
Eylül 1978
Kas~m 1972

May~s 1973
Kas~ m 1975

Dram Eserleri
Kas~m 1930
Akya
Madhumala
Debistuly

Aral~ k 1931
Kas~ m 1937
1967
Pk-k için Temsil/er

Bidyapati
Biyebari
SnManta
Eid-ul Fitr (Id-ul-F~ tr-Ramazan Bayram~)
Priti Upahar
Baner Bedey

~iir Tercemeleri
Rubâiydt-i H4fzz
Kabya Ampara (Kur'ân-~~ Kerim'den)
Rubdiyat-z Ömer Hayydm

Haziran 1930
Kas~ m 1933
Aral~ k 1959

Çocuklar ~çin Piyesler
Sat Bhai Champa
Putuler Biye
Piley Patka
Hikdyeler
Bandhan Hara
Mrityu Kshudha (Ölümün Açl~~~)
Kuhelika

1938
1938
1963

Temmuz 1927
May~s 1930
1931
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K~sa Hikdyeler
Byether Daan (Üzüntünün Arma~an~)
Rikter Bedan (Garibin Üzüntüsü)
Shiuli Mala

~ubat 1922
Ekim 1931
Ekim 1931

Makaleler-Edebi Denemekr
jugo-Bani (Ça~~ n Mesaj~)
Durdiner jatri (Garib Yolcu)
Rudra Mongol
Nazrül Patrabali

Ekim 1922
1922
1922-1923
1970

Savunma
1. Rajbandir jabanbandi (Mahkûmun Savunmas~ )

1922

Eserleri Üzerinde incelemeler..
Bu Türk ve Atatürk tutkunu de~erli, verimli Müslüman ~airin 77 eserinin adlar~ n~~ aç~ klad~ ktan sonra, eserleri üzerinde k~ saca bilgi verme~i yararl~~ ve zorunlu bulmaktay~z.
Nazrül islam, kendilerine "medeni" diyen Avrupa'n~ n sömürücüleri,
Hindistan'daki insanlar~ n hak ve hukuklann~~ çald~ klar~ ; maddi-manevi varl~ klar~ n~~ yok ettikleri bir dönemde meydana ç~ km~~t~ r.
Asya'n~ n göklerini Avrupa'n~ n kara bulutlar~~ kaplad~~~~o karanl~ k
günlerde, Bengal semas~ n~~ bu Kuyrukluy~ld~z ~~~ tm~~ t~ r. Bu yüzdendir ki,
Nazrül Islam üzerinde inceleme yapan ara~t~ nc~ lar O'nun için "Zaman~ n~ n
~airi" demektedirler.
Nazrül Islam'~ n edebiyattaki yeri kadar, sömürgecili~e kar~~~verilen
özgürlük sava~~ndaki de~erini de noksans~ z belirtebilmek için Bengal'in o
tarihlerdeki sosyal durumunu ve özellikle Müslümanlar~ n içinde
bulunduklar~~ ~artlar~~ bilmek gerektir. Ali Asgar Khan bu konuda özetle
~unlar~~ yazmaktad~ r: " Arazr~ll ~slam ortaya ç~kt~~~~zaman, bütün ülke ezici bir
~ngiliz idaresi alt~ nda idi. Esdret belas~ , ekonomik-sosyal ve entellektüel birçok
musibetlerin ortaya ç~kmas~ na sebeb olmu~tu. Siyast hayattaki yozla~ma, halktaki
dü~ünme insiyatifini ve hürriyetini de al~ p götürmü~tü."
"...~airin edebt hayat~ , iki Dünya Harbi'ni içine alan 1914-1918 ve 1939-1945
y~llar~na rastlamaktad~r.. ~~
airâne hayat~n~n yak~n bir k~sm~nda ~air, en az~ndan edebt bir
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f~rt~nad~r. Edebi hayât~n~n ilk zamanlar~nda Mustafa Kemâl'in izindeydi. ~âire göre,
memleketin muhtâriyete ula~abilmesi için en iyisi, Mustafa Kemâl'in disiplinli, fakat
mücâdeleci yoluydu. Mustafa Kemâl için yaz~n~~~ oldu~u bir f~kras~nda ondan ~öyle
bahsediyordu: Müslüman Mustafa Kemâl, Halffeli~in ve ülkenin tekrar düzeltilmesi
için tek çârenin kuvvet oldu~unu anlam~~t~... Sava~~ça~ns~ndan ba~ka hiçbir ~ey
islâmiyete yard~m edemiyecektir... Silâh, islâm~n vasf~d~r" 8.
Gazi Nazrûl ~slam, Karaçi'de edebi hayta at~l~ p h~zla parlamaya
ba~lad~~~~ s~ rada, Nobel Edebiyat Ödülü'nü ta 1913'de kazanm~~~olan
Bengal'in büyük ~iiri Rabindranath Tagore'un ünü, bütün dünyay~~ çoktan
kaplam~~~bulunuyordu.
Birçok ara~t~r~c~lar, do~um y~llar~~ aras~nda epeyce büyük aral~kar
bulunan Rabindranath Tagore ( ~~86 ~~ - 941), Allâme Muhammed ~ kbal
(1873 veya 1876-1938) ve Seyyid Abu Muhammed ~smail Hüseyin Sirazi
(1880-17 Temmuz 1931) ile Gazi Nazrûl ~slam (1899-1976)'~ n eser ve
~ahsiyetlerini kar~~la~t~ rmaktad~ rlar.
20 ya~~nda genç bir ~air bulundu~um y~llarda, ~ahsen tan~ mak, hasta
yata~~nda ba~ucunda bulunup ona hizmet etmek mutlulu~una erdi~im
büyük istiklal Sairimiz Mehmed Akif Ersoy'dan ~ kbal ve Tagore hakk~nda
çok takdir edici sözler duymu~ tum.
22 ya~~ nda genç bir ~air ve yazar iken, hayat~~ve eserleri üzerindeki ilk
denememi yay~ nlad~~~m büyük Hind ~airi Rabindranath Tagore'la 9 ilk
mektupla~mam 1938 y~l~ndad~r. Benim Tagore'a yazd~~~m ve hakk~ndaki
kitab~mla kendisine gönderdi~im ilk mektubumun târihi 5 A~ustos 1938;
Tagore'dan imzal~~ bir foto~raf~~ ile birlikte ald~~~m ilk kar~~l~k mektubun
tarihi ise 2 Eylül 1938'dir
Tagore, ferdleri aras~ nda pekçok ünlü san'at adamlar~~ yeti~mi~~
kültürlü, çok varl~kl~~ bir Hindû ailenin evlad~~olarak dünyâya gelmi~; çok
uygun bir yörede büyümü~, yeti~mi~, geli~mi~~ve yurd d~~~ nda Londra'da her
türlü imkanlara sahip olarak e~itimini tamamlam~~~aristokrat bir san'at
dehas~d~ r.
Nazrûl ~slam ise, fakir bir Müslüman ailenin evlad~~ olarak do~mu~;
küçük ya~ta yetim kalm~~ , ana-baba otoritesinden yoksun, asi yarad~l~~l~~ bir
Dr. M. Ali Asgar Khan: a.g.m., ss. 630-631.
M. Ats~zayolda~~(Fethi Teveto~lu): Tagore, Hayat~~ ve Eserleri, Acun Bas~meviIstanbul, 1 Ocak 1938.
~° Kopuz, 15 Haziran 1939, Say~: 3; Ayr~ca bk. Fethi Teveto~lu: Tagore Külliyâu I, 2.
Bas~l~~, Ikbal Kitabevi, Istanbul, 5 Kas~m 1939; Dr. Fethi Teveto~lu: Hindistan'~ n De~erli
Evlad~~ Rabindranath Tagore, Hayat Târih Mecmuas~, 1 Ekim 1971, Say~: 9 (8~ ), ss. 8-to.
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çocuktur. Her türlü e~itim imkanlar~ndan yoksun bir, çevrede a~~r geçim
zorluklar~~ içinde kendisini yeti~tirmi~~üstün yetenekli bir Halk ~iiri ve
san'atç~s~d~ r. Arapça, Farsça, Urduca ve Ingilizceyi kendi çabas~yla
ö~renmi~tir. Yurt d~~~ nda e~itim görmemi~; yurt içinde de düzenli ve yeterli
bir tahsil yapamam~~t~ r. Bir halk çocu~u olarak halk~ n içinde yeti~en Nazrûl
Islam'~n, Halk San'atç~s~, "Ihtilal ~iiri" olarak k~sa zamanda bütün
Hindistan'da büyük ün ve sevgi kazanmas~ , O'nun sömürgeci Ingilizlere
kar~~~kalemi ve eserleriyle açt~~~~cesurca, korkusuz mücadelenin sonucudur.
ngilizlere hiçbir zaman yana~mam~~ , yaltaklanmam~~, boyun
e~memi~tir. Aksine, kar~~~ç~km~~, kafa tutmu~~ve onlara sald~ rm~~t~r. Iyi bir
Müslüman ve pervas~ z, korkusuz bir hürriyet ve istiklal mücâdelecisi
bulunu~u, O'na di~er san'atç~lann ve sömürgecili~e kar~~~gelenlerin
hiçbirine nasib olmam~~~bir sevgi ve sayg~~ kazand~ rm~~t~r.
Nazrûl Islam, sömürgecilere kar~~~halk~n~, Müslüman karde~lerini
uyarmak ve ayakland~rmak yolunda örnek verdi~i kahramanlar~n~~ hep
Islam tarihinden, Islam aleminden ve özellikle H~ristiyanlara kar~~~yüzy~llar
boyu Islam~n koruyucusu, savunucusu olmu~~Türklerden seçmi~tir.
Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed (S.A.) ba~da, Hazret-i
Ömer, Hazret-i Ali, Hâlid ~ bn-i Velid gibi dinimizin ulu kahramanlar' ile
Kur'an-~ -Kerim, Kerbelâ, Kurban, Muharrem, Iyd-i Mübârek gibi dini
konular ve Enver Pa~a, Kemal Pa~a, Zaglul Pa~a, Abdul Kerim, Amanullah
Han, R~za ~ah ve ~ bn-i Sa'ûd (Abdulaziz) gibi Islam dünyas~n~n ünlü askeri
ve siyasi ~ahsiyetleri, Nazrûl Islam'~n ~iirlerinde i~lenmi~ler, konu
edinmi~lerdir.
Bu ~ iirler içinde en ünlüsü, Tagore, Gandhi, Nehrü, Naidu ve Ikbal
ba~da, bütün Hindistan'daki mücâdelecilerde te'sir b~ rakan~, örnek olan~ , o
y~llarda ba~da Ingilizlerin ve Frans~zlar~ n bulundu~u Avrupal~~ sömürgecilere kar~~~ büyük askeri ba~ar~lar~ yla , Anafartalar'da ve Anadolu'da
destanla~an ( KEMA-L PA~A) üzerine olan~d~ r.
( MUSTAFA KEMAL PA~A)'y~~ (SEMBOL KAHRAMAN) diye Hind
özgürlük mücâdelecilerine ilk tan~ tan ve sevdiren ~air, bizzat Cevahir-i-lal
Nehrû'dan ö~rendi~im bilgiye göre Nazrûl Islam olmu~ tur. Bu yüzdendir
ki, Milli Mücadele y~ llannda Mustafa Kemal Pa~a'n~n ~ahs~nda Türkleri
destekleyen Tagore, Gandhi, Nehr~l, Ikbal, Cinnah ve ünlü kad~n ~air
Sarojini Naidu, Nazrûl Islâm'a ~ükran duymu~lard~r.
Nitekim, 14 Kas~m 1963 Per~embe sabah~~ kendisiyle tan~~mak
mutlulu~una eri~ti~im Hindistan Ba~bakan~~Nehrû, bana, kendilerine
(SEMBOL KAHRAMAN) seçtikleri Kemal Pa~a'r, yazd~~~~en güzel ~iir ve
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yaz~lanyla tan~ tan ve sevdiren Nazrûl Islam hastalan~nca, tedavisi için her
çabay~~harcad~~~n~~ve O'nu Londra'ya-Viyana'ya gönderdi~ini anlatm~~t~r.
~airin iyile~meyece~i anla~~l~nca da, O'nu nas~l bir dikkat ve titizlikle
bakt~rmakda oldu~unu ve bütün bu ilgiyi bilhassa Atatürk'e olan
sevgisinden ve Nazrûl Islam'~n kendilerinde Kemal Pa~a hayranl~~~m
yaratt~~~ ndan ötürü gösterdi~ini belirtmi~ti l 1.
Bu arada, dört gün önce, n~~Kas~m'da Atatürk'ün 25. Ölüm
y~ldönümünde yapt~~~~radyo konu~mas~n~~teyipten birlikde dinlemi~dik.
Konu~mas~~aynen ~öyleydi:
"Kemal Atatürk, veya bizim O'nu o zamanlar tan~d~~~ m~z ad~yla Kemal
Pa~a, gençlik günlerimizde, benim sembol kahraman~n:d:. Biz o tarihlerde kendi
ba~~ms~zl~k hareketimizle son derece me~guldük. Ve ben, di~er birçok kimselerle birlikte
hapishane hayat~ma ba~lam~~t~m. Kemal Pa~a'n~n Türkiye'yi yabanc~~ hâkimiyeti ve
nüfuzundan kurtarmak yolundaki faaliyetleri ve mücadelesine dair haberleri hapishanede
dahi büyük bir ilgi ve heyecanla tâkib etmekte idik.
Anadolu'da Yunanl~lar' a kar~~~kazan~lan büyük zaferin haberi hapishânede bize
geldi~i zaman, bundan ne büyük bir memnunluk duydu~umuzu ve bunu hapishanede dahi
nas~l kutlad~k~m~z~, çok iyi hat~rl~yorum.
Uzun y~ llar sonra, zannedersem 1938 y~l~nda, O'nu ziyaret etmek istedim. O
tarihde Avrupa'da idim ve Türkiye yoluyla dönmeye niyetkniyordum. Ne yaz~k ki,
sonunda kendisinin ebediyete intikaline sebep olan bir hastal~ktan dolay~~çok muztaribdi;
bu yüzden O'nu ziyaret fikrimden vazgeçtim; fakat bu büyük adam~~ziyaret etmek ve
O'na sayg~lar~m~~ve takdir hislerimi sunmak f~rsat~na sahip olamad~~~mdan ötürü dâima
üzüntü duydum. O , Do~~u' da modern ça~~n yap~c~lar~ndan biridir. O'nun en büyük
hayranlar~~ aras~nda bulunmakta devam ediyorum."
Ku~kusuz bu samimi iradelerde, Nehrû'nun bizzat belirtti~i gibi, ~air
Nazrûl Islam'~ n te'siri ve pay~~ vard~.
Yine Ingilizlere kar~~~Hind ayaklanmas~ n~n sab~ rl~, bar~~ç~~ büyük
direni~çisi ve milyonlar~n aziz (Mahatma)'i Gandhi, genç Müslüman ~air ve
ihtilalci Nazrûl Islam'~ n Türkler ve Mustafa Kemal Pa~a hakk~ ndaki görü~~
ve telkinlerini kendi politikas~na temel edinmi~tir.
Müslüman-Hindû fark~~ gözetilmeden Hindistan'da ba~lat~lan Türk
Milli Mücâdelesi'ni Destekleme Kampanyas~ 'na paralel olarak Gandhi'nin
Yunanl~lar~~ Izmir'e sald~ rtan Ingilizlere kar~~~açt~~~~protesto faaliyeti, aynen
Nazrûl Islam'~ n görü~~ve politikas~ndan kaynaklan~yordu.
11
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16 Mart ~~92 ~~ 'de Gandhi, The Daily Herald gazetesine, Sevr paçavras~n~~
~iddetle k~nayan ~u demeci vermi~ ti:
"Islam'~n tibdr~, Izmir ve Trakya'n~n Türklere b~rak~lmas~n~~ ve Istanbul'un
P tildf Devletleri'nce bo~alt~lmas~n~~gerektirmektedir. Fakat ~slâmm-varl~~~, Ingiliz ve
Frans~zlarca kurulmu~~bütün mandayönetimlerinin kald~r~lmas~n~~zorunlu k~lmaktad~r.
Islâm~n kutsal yerleri üzerine dolayl~~veya dolays~z hiçbir te' sir Hind Müslümanlar~ nca
ho~~görülmeyecektir."
Gandhi, bununla da yetinmeyerek, kendi gazetesi roung India'da
cesaretle yay~nlad~~~~ ( Türk Meselesi) ba~l~kl~~makalesinde Ingiltere'yi Türk
dü~manl~~~~tutumundan ötürü sert bir dille aç~ kca k~nam~~; bütün
Hindlileri, Türkiye'yi Ingiltere'nin düzenledi~i felaketten kurtarmaya
ça~~rm~~t~r:
"Biz gerçekten Müslüman karde~lerimizle birlik oldu~umuz kan~s~ndaysak, Türk
Milliyetçili~i'ni y~kmak için Avrupa'da sürdürülen harekete kar~~~onlar~n duygular~na
sevgi duymal~y~ z. raz~klar olsun ki, bu harekete gizli veyd aç~ k olarak Ingiliz Hükâmeti
önderlik etmektedir. Hincl~2lar,, Pan-~slâmizm' den korkmamal~ chrlar. Bu, Hindistan' a
kar~~~veyâ Hindillara kar~~~olmak demek de~ildir. Müslümanlar, her Müslüman devlete
yak~nl~k duymal~~ve hattd bu devletler haks~z bir davran~~a u~~ruyorlarsa, onlara yard~m
etmeli, onlar~~desteklemelidirler. Hinddlar,, Müslümanlar~n gerçek dostlarlysalar,
onlar~n duygular~n~~payla~madan edemezler. Bu sebeble Müslüman karde~lerimizle,
Avrupa'daki Türk ~mparatorlu~u'nun yok edilmekten kurtar~ lmas~~ yolundaki
çabalarda, i~birli~i yapmal~y~z. Böyle oldu~u takdirde Hindillar,, Ankara'daki Türk
Hükiimeti'ne kar~~, Ingiliz Hiikâmeti'nin aç~kça runanl~larla birle~ebilece~~ini gösteren
en ufak bir belirti görürler de, Müslümanlar alarma geçerlerse, onlar~~
k~namamal~d~ rlar. Ingiltere böyle bir ç~lg~nl~ k yaparsa, Hindistan'~ n Türkiye üzerinde
böyle bir tasar~y~~desteklemesine imkân yoktur. Bu, islâm Dünyas~~ile bir sava~a yol
açar."
"Hiçbir ku~kuya yer vermeyecek biçimde Ingiltere'nin Türkiye'yi yok etmeye
u~ra~t~~~~meydana ç~karsa, Hindistan'~n tek alternatiji ba~~
~ms~zl~kt~r. Hind~llar~n
görevi de daha az aç~k de~ildir. TÜRKIYE'YI YOK OLMAKTAN
KURTARMAK ~ÇIN ELIMIZDEN GELENI rAPMALIYIZ."
Türk-Yunan Sava~~ 'ndaki Ingiliz tutumu üzerine Gandhi' nin, Ingiliz
Hükümeti'yle asker-sivil her Hindlinin ilgisini kesmesi yolundaki at~l~ mlar~~
ve 14 Ekim 1921 Sal~~ günü, ülkenin 50 kadar Müslüman-Hindû en güçlü
önderlerinin imzalarryla bu konuda yay~nlad~~~~bildiri, Ingilizleri çok
sarsm~~ ; Türk cephesine Hindli hürriyetseverlerin yapt~~~~maddi yard~ m~n
yüz misli bir manevi destek olmu~tu. Alt~ ndaki, Mahatma K. Gandhi ile
ba~layan imzalar~ n hepsi, Müslüman Türk'den yana olan Nazrûl Islam'~n
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hayranlar~ndan ve izinde yürüyenlerden olu~an bu tarihi belge aynen
~öyledir:
" 15 Eylül 192 i'deki Bombay Hükümeti bildirisinde aç~klanan sebeplerle Ali
Karde~ler (Mevlana Muhammed ve ~evket Ali) veya benzerlerinin davran~~lar~~
kar~~s~nda biz, a~a~~da imzas~~bulunanlar, ki~iselyetkilerimiz ölçüsünde ~unu belirtmek
ve aç~klamak isteriz: Askeri veya sivil hükümet görevlerinde bulunan veya yeniden
hizmete giren bütün Hindli yurdda~lar, yukanda belirtti~imiz konudaki dü~üncelerini
hiçbir k~s~nt~~ ve s~n~rlamaya ba~l~~olmaks~z~n aç~klayabilmek vazgeçilmez hakk~na
sahiptirler. Bizim dü~üncemize göre, herhangi bir Hindli için Hindistan'~n ekonomik ve
politik çözülü~ünü haz~rlayan, ordusunu ve polisini millf duygulanm~z~~sindirmek ve
bask~~alt~nda tutmak için kullanan, görevlendiren ve askerlerimizi, Hindistan'a hiçbir
zararlar~~dokunmam~~~olan Araplar~n, M~s~rl~lann, Türklerin ve benzeri milletlerin
istikMllerini ellerinden almak için kullanan böyle bir hükümete sivil ve hele asker olarak
hizmet etmek, milli~eref ve vakanm~za ayk~r~d~r. Yine inanc~m~z ~udur ki, bu hükümetle
her türlü ili~kiyi kesmek ve kendilerine ba~ka geçim yolu bulmak, sivil-asker her
Hindlinin görevidir."
Gandhi, tutuklanmas~ndan sonra da, Müslümanlar ba~ta bütün Hind
halk~na, Mustafa Kemal Pa~a önderli~indeki Türk Davas~~yolunda yapt~~~~
sesleni~i korkmadan, çekinmeden sürdürmü~tür:
"Siz hiçbir &day~~veya yanl~~~iddreyi düzeltmek için mücadele etmiyorsunuz. Siz,
Avrupa'da centilmenli~i temsil etti~i için Türkleri destekliyorsunuz ve Avrupal~lar,
özellikle ~ngiltere, onlara kar~~~öbür insanlardan daha kötü olduklar~~için de~il, fakat
Müslüman olduklar~, sömürgecili~in modern yollanna uymadtklan, zay~f insanlar~n ve
ülkelerinin sömürülmesine gözyummad~klan için ön-yargth olduklar~ndan ötürü onlara
kar~~~ç~k~yorsunuz. Siz, Türkler için mücadele ederken, kendi imantn~z~n safl~~~n~~ve
vakann~~yüceltmek için de mücadele ediyorsunuz."
Kendi halk~n~n güçsüzlü~ünü bilen Gandhi: "Biz ~iddet yolunu, hattâ
Gazi Mustafa Kemâl Pa,sa'mn yolunu bile izleyerneyiz. Çünkü biz hiçbir zaman
bir imparatorlu~u fizik kuvveti yoluyla yönetebilecek giiçte de~ilizi Hindistan bar:~u: cipin& ve bar~~~yolunu binlerce y~ld~r izlemi~tir" dedikten sonra, Türkler ve
onlar~n k~l~ç gücüyle sömürgecileri ma~lup eden önderleri Kemal Pa~a
hakk~nda ~u de~erlendirmeyi yapm~~t~r:
"~u anda dünyada hiçbir devlet veya ülke, fizik gücü bak~m~ndan Hindistan'dan
daha zay~f de~ildir. Küçük Afganistan bile onu yutabilir. Öte yandan Mustafa Kemal
Pa~a, k~l~c~yla galip gelmi~tir. Çünkü Türklerin her hücresi cengdverlikle
yo~urulmu~lur. Türkler, yüzy~llard~r iyi sava~ç~~olmakla tan~nm~~lard~r" 12
12 R.

134.
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Yaln~z Nehrû ve Gandhi'de de~il, Nazrûl Islam'~n tan~ tt~~~~ ve
sevdirdi~i Mustafa Kemal'i takdir edip izleyen birçok Hindistanl~~
milliyetçide Nazrûl'dan kazan~lm~~~izlenimler a~ikard~ . Bunlardan bir tipik
örnek, Nazrûl Islam'~ n izinde yürüyenlerden, Mustafa Kemal Pa~a'y~~örnek
edinen ünlü milliyetçi ve ihtilâlci önder, Hindistan için Atatürk Türkiyesi'ni
model dü~ünen Subba~~Çandra Bose (1897- 945)'dir.
Bunlardan di~er bir ünlüsü de, ~~ 3 Kas~m 1963 Çar~ amba günü beni
makam~ na davet eden Kalküta Valisi Bayan Padmaja Naidu'nun annesi
ünlü kad~n ~air Sarojini Naidu'dur. K~ z~n~n bana anlatt~klar~na göre
Sarojini, Ankara'ya Yard~ m Kampanyas~ 'm yürüten kad~nlar~ n bayraktar~~
olmu~; 2 ~~ A~ustos 1922 Pazartesi günü Bombay'da Muzafferabad
Salonu'nda düzenlenen toplant~da, kendisi Hinclû oldu~ u halde, Müslüman
ve Türkiyeli Atiye Fevzi Begüm ile birlikte ate~li konu~malar yapm~~t~ r 13 .
Nazrûl Islâm'~~takdir edip izleyen Sarojini de, hapislere girmek bahas~na,
Mustafa Kemal'in önderlik etti~i Milli Mücadele Hareketi'ni
desteklemi~tir.
Son olarak da, Nazrûl Islam'~~ seven ve takdir eden, Kemal Pa~a'ya
bak~~~aç~s~ ndan onun paralelinde bulunan, Bengal'in yeti~tirdi~i en büyük
Hind san'atç~s~~ Rabindranath Tagore'un de~erlendirmesini sunmak
istiyoruz:
" ...Kemâl, gelip-geçmi~inin ~anl~~hât~ralar~n~~yeniden ya~at~rcas~na, önümüze
yeni bir Asya Modeli koyuncaya kadar, Türkiye'ye Avrupa'n~n Hasta Adam'~~denirdi.
Fakat, Kemâl'in gerçekle~tirdi~i buyeni Asya Modeli, ülkeleri içinyeni bir hayat ümidi
olmu~tur. Bu bak~ mdan, Kemâl'in getirdi~i dili, en yüksek sayg~ya ve takdire
lâyiktir" 14.
Nazrûl Islam'~ n Hindistan'~ n Ingiliz sömürgecili~inden kurtulmas~ nda
ve bugünkü Hindistan, Pakistan ve Banglade~~devletlerinin kurulu~lar~ nda
emekleri geçen liderler, mücâdeleciler üzerindeki tesiri çok büyük ve
yayg~nd~r.
( YANIK KAVAL) veya (ATE~TEN FLCT) ad~n~~ ta~~yan ve
kendisine en çok ün kazand~ ran eseri, 970'de Kalküta'da 21. bask~s~~
yap~lan, Türkler'le ilgili ~iirlerinin topland~~~~~iir mecmuas~d~r. içinde ~~2 ~iir
bulunan bu kitabdaki parçalar s~ ra ile ~unlard~r:
13
14

Souvenir d'Anatolie (Anadolu Hediyesi), Ankara 1922, No. 5.
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2. isyanc~; 3. Ate~ten Gömlekli Ana; 4. Haberci;
I Feveran;
5. Kuyrukluy~ld~z; 6. Kemal Pa~a; 7. Enver Pa~a; 8. Sava~~Türküsü; 9. ~at-tül
Arab; 1o. Suat Köprüsü'nden Geçi~; ii. Kurban; 12. Muharrem.

Ku~kusuz, bütün özelli~i ve güzelli~i ~airin kendi anadili Bengalcada
olan Nazrül Islam'~n ~iirleri ba~ka bir yabanc~~dile çevrilemez. Çevrilirse,
bütün yerli özelli~ini, güzelli~ini yitirir, bozulur ve mahvolur. Mizanur
Rahman, Kabir Chowdhury ve Syed Mujibul Huq gibi, Gazi Nazrül
Islam'~n ~iirlerini Ingilizceye çevirenler, hep ayn~~zorlu~u belirtmektedirler.
Biz burada, Nazrül Islam'~n ( Kemâl Pa~a) ve ( Sava~~Türküsü) adl~~en
ünlü ve Türklerle ilgili iki ~iirinin kelime-kelime Ingilizceden tercemesini
aktarmakla yetinece~iz. E~er ~iirlerin as~ llannda nelerden, nas~ l bahsedildi~ini olsun ortaya koyabilirsek, yine de bir küçük hizmet gördü~ümüze
sevinece~iz.
KEMAL PA~A
ile yay~nland~. Bu, daha sonra Kemâl
Kemâl Pa~a, ilk defa 1921'de V~DROH~~
Atatürk ad~n~~ alan Mustafa Ke~nâl'in komutas~ nda, runanl~lara kar~~~
kazand~klar~~parlak zaferden sonra kamplar~na dönen Türk Kuvvetleri'nin zafer
sahnelerini dramatize etmektedir. Bu zafer, L Dünyâ Harbi'nden sonra Türkiye'yi
parçalanmaktan kurtarmz~~sava~~n destan~d~r. Kemâl, Ba~komutan olarak, çevresi
k~r~lm~~~k~ltçlara çekilmi~~bayraklarla donat~lm~~~uydurma bir a~aç tribün üzerinde
oturmaktad~r. Eser, manzr~z bir ~ekilde kaleme al~nm~~~olup Binba~~~( Havildar)
komutas~ nda geçmekte olan kahraman erlerin duygular~n~~dile getirmektedir. Erler, mar~~
söyleyerek yürümektedirler. Tercüme edildi~inde mar~~n nakarât~~ ~u mânây~~
vermektedir:
"Karde~~Kemâl! Omidini yitirmi~~anavatan~mtz~ n sevgilisi, co~ku dolu bir hâlde
sefere ç~km~~t~ r. Bundan ötürü de dü~man karargdhznda kendi kendini korumakta ~zt~rap
çekmektedir. Karde~~Kemâl, sen macizeler yaratan! Evet karde~~Kemâl, sen gerçekten
mdcizeler yaratt~n!"
Eser, Binba~~'n~n h~zl~~bir komutu ile ba~lamakta: Sol-Sa~-Sol, Sol-Sa~-Sol! Ve
erler de nakaratt ~u ~ekilde söylemektedirler:
Aferin, Karde~! Aferin, âferin sizlerin keskin k~l~c~n~ za! Tek bir taramada, siz
tüm dü~man~~ölüm topra~~na gönderdiniz! Söyle bize karde~, gerçe~i söyle! Türkün
keskin k~l~c~ ndan dünyâda korkmayan var m~? Sol-Sa~-Sol! ~yi becerdiniz, karde~,
mükemmel becerdiniz!
Korkak dü~man tamamiyle yenik. Aferin karde~, dferin! Hurrâ!
Çapulcu neslini kontrol alt~ na almak için senin gibi atak, yürekli, yi~it Kern& 'e
ihtiyaç vard~. Sen milcizeler yaratt~n, Kemâl, gerçekten macizeler yaratt~n!
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Binba~~ : Aferin, Hindli asker! Sol-Sa~!
Tepeden t~rna,~a kana bulanm~~~vücudlar~m~zla, sava~maktan korkanlann bar~~~
mesaj~ na nas~ l inanzr, onlara nas~ l kulak verebiliriz? Kan ile k~zzlla~m~~~ye~il kabzal~~
keskin k~l~çlar~ m~z dü~manzn kalbini parçalamaya haz~rd~ r! Biz, sizlerden iyice
intikam~ m~z~~ ald~k.
O , k~skanç dü~man sürüleri! Aferin! Hind askerleri! Aferin! Onlar~~ böyle
ayaklann~z~n alt~ na alarak var kuvvetini zle çi~~nemeli siniz! ~imdi, gökyüzünün ötesinde
batmakta olan güne~in o koyu k~ rm~z~~ ~~~ n demetlerine bir göz at~n~z!
Bravo! Hind askerleri! Bravo! Sol-Sa~-Sol!
Bu k~skanç yarat~ klar gerçekten askerlerin ~erefli adlar~n~~suda bo~dular; böylece
onlar ölup gittiler, bizler ise mücâdele için hiç de fena durumda say~lmayzz. Onlar
h~rs~zlardan farks~ z idiler, çünkü ba~kalar~ na âit topraklan ya~ma etmeye gelmi~lerdi.
Bu ~ekilde, darbe üzerine dal `,e yediler ve bu darbelere de müstahak idiler. Ne dersiniz,
karde~ler? Hurra! Hurra! Böyle ~eytanca hareket eden bir çeteyi ezmek için, KEMAL
gibi birine ihtiyaç vard~ . KEMAL! Sen hârikalar yaratt~ n! Hurra! Gerçek hârikalar
yaratt~n!
Binba~~: Sa~a çark, Sol-Sa~! Erler sa~a çark ettiler.
Bir an için, hür bir halka boyun e~dirmekle, hür bir topra~~~zaptetmekle ve bütün
bir ülkeyi tepelemekle kuvvet gösterisinde bulundular. Fakat sonunda ellerimiz aras~nda
Türk Oyunu ( Dans~~) oynamak zorunda kald~lar. Hurra! Hurra! ~anss~zlann bahtlan
gerçekten kara idi! i~te bu bak~ mdan Allah onlar~~bizimle pençele~mek zorunlu~una
dü~ürdü, bu ç~lg~ n toplulu~u, evet bu deliler çetesini! Hurra! Hurra! Büyük Allah da
onlar~ n kaba kafalanndan nefret etmektedir. Yaygara! Yaygara! i~te onlar~n de~eri!
Onlar~n, ah~r kap~lar~ nda pinekleyen cüce ku~lar kadar, virâne bayku~lan kadar bile
kuvvetleri yoktur. Buna ra~men Türk at~ n' cüretle kar~~ lamak dü~üncesizli~ini
göstermektedir! Kahkahalar solu~umu kesmekte! Ha, Ha, Hal..
Binba~~ : Aferin Hindli askerler! Aferin! Sol-Sa~-Sol! Aferin askerler! Tekrar
mar~~söyleyin!
Karde~~Kemâl, ümidini yitirmi~~anavatan~m~z~ n sevgilisi, co~ku dolu bir ~ekilde
sefere ç~km~~t~ r. Bundan ötürü de dü~man, kendi kamp~ nda, kendi kendini korumakta
~zt~ rap çekmektedir. Karde~~Kemâl! Sen gerçekten hârikalar yaratt~n!
Binba~~: Sola çark! ~leri! Sol-Sa~-Sol! ~imdi, erlerin gözlerini kama~tzran
renklerin hârika gösterisi.
Nereye bak~yorsunuz, dostlar? Biraz dalg~ n, fakat dikkat kesilen gözlerle? Evet,
bu Havva, gerçekten bir askerin gelinine benziyor. Kahraman bir ~ehidin küçük gelini;
kan k~ rm~z~~ bir fistan giym~~
olarak, yeni dikilmi~, fakat kocas~n~n kan~~ ile k~rm~z~ya
boyanm~~~fistan! Hattâ, genç askerlerin parça parça kesilmi~~kalplerinin kanlar~yla
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boyal~! Bunu dü~ünmü~~olmak bile tüyler ürperticidir! Fakat duâ ediniz! Gökyüzünün
kap~s~na bu yürek parçalar~n~~asan hangi kasapt~r? E~er onu bulursak, hemen bir süngü
darbesiyle kafas~n~~koparaca~~ z. Böyle ümidsi z bir öfke ân~ nda bundan ba~ka bir ~ey
dü~ünmek mümkün mü?
Binba~~: Aferin, Hindli askerler! Sol-Sa~-Sol! Erler bir da~~nyamac~ndan a~a~~~
inmeye ba~lad~lar. S~rtlar~nda ve kucaklannda ölü ve yaral~~arkada~lar~n~~ ta~~yorlard~.
Vah bizim ~efkatli karde~lerimiz! Sizin vücutlar~n~z~~bu ~ekilde kur~unlarla delik
de~ik eden bu ac~mas~ z kasaplar kimlerdir? Vah bizim ~eflcatli karde~lerimiz?
Kar~~daki vddiyi gören Binba~~, ~u komutu verir: Sola dön! Erler sola dönerler.
Binba~~: ileri! Sol-Sa~-Sol!
Gökyüzünün ötesi, sava~~n kanlar~~ ile parlak bir k~zda boyanm~~! Borazanlar
yüksek sesle ve derinden çals~n! Buras~~Kerbeld Meydan~~olsa da ald~rma! Buras~~
K erbelâ Meydan~~ olsa da biz gerçe~in türküsünü söyleriz! Hurra! Hurra!
Önümüzdeki da~~geçidi, bulundu~umuz yerden çok uzak olmamas~na ra~men,
sanki kaybolmu~~gibi idi. Binba~~„yolun izini bulmak maksadi ile ileriye do~ru yürüdü
ve erlerine ~u emri verdi: Saati tespit edin!
Bunun üzerine askerler zemini ( topra~~) çi~nemeye ba~lad~lar. Davullar vurdu!
Sol-Sa~-Sol! Rap, rap, rap!
Gökyüzünde iki renkli, iki büyük küre görülmektedir. Bunlardan biri koyu mavisiyah renkte; di~eri ise koyu k~rm~z~~renktedir. Mavi-siyah renkli küre, hiçbir iyi ~ey
dü~ünemiyen dü~man~~temsil etmekte olup, damarlanndan ayn~~renkte mavi-siyah renkte
kan akmaktad~ r. Bunlar, azg~ n canavarlar sürüsüdür; kötü niyetli ve kötü maksatl~~
~eytanlard~r. Azg~n, haysiyet dü~man: canavarlar çetesidir. Askeri iiniformayt rezil bir
duruma dü~üren onlard~r. Dolay~s~~ile,yüzleri kara, damarlar~ndaki kan mavidir. Onlar
bir canavarlar çetesidir,, evet bir canavarlar çetesi!..
Binba~~,yolun izini buldu, erlere "ILERI" komutunu verdi. Sola çark! Erler bu
kumanda üzerine ilerlemeye devam ettiler: Sol-Sa~-So!
Gerçekten askerler ~imdi ~ehiddirler! Onlar, sizler gibi arkalar~na dönmediler.
~imdi ~ehid oldular. Sizin s~rtlar~ n~z ise dayaktan bükülmü~~durumdad~r! Öyle de~il
mi? S~nlann~z m~ zrak yiyerek delinmi~~durumdad~ r. Siz bu denli kahramansm~z!
Hayatta ölü gibi, fakat sava~maya gelmi~. Cehennem olun!.. Oh, evet! Siz
kahramanlann kan~n~~acaba gördünüz mü? Bu kan~ n ne kadar k~rm~z~~ve s~cak oldu~unu
görünüz, duyunuz• I • •
Bunlar~~söylerken, askerler kasatura ile bileklerini çizerek kanlann~~gösterdiler.
Cehennem olun, siz ölüler!.. Buna ra~men onlar Kral olmay~~sayiklamaktad~rlar.
Cehennem olun!.. Dolay~s~yla Anavatan'~ n kuvvetli ve metin evldd~~karde~~Kerndl'den
haketti~iniz cezaya çarpt~r~ld~ niz•
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Binba~~: Aferin, Hindli askerler, 4/erin!..
Böyledir i~te, böyledir! Hür isek ya~ar~z, de~ilsek, ölür gideriz.
Baz~~kimseler ko~arak bu sahneyi ya~l~~gözlerle görmeye geldiler. Onlar~n bu hâli,
erleri daha da heyecanland~rd~. ~öyle seslendiler: Becerdik karde~ler, becerdik!..
Dü~man bozguna u~rad~, kalesi zaptedildi! Kay~plar~m~za ald~rmayal~m. Giden gitti,
ama kaleyi zaptettik ya! Hurra, Hurra!
Binba~~: Aferin, Hindli askerler! Sol-Sa~!..
Düzenli ad~mlarla çabuk hareket edelim, e~ilerek ve ellerimizi sallayarak!
DADRA havas~na uyarak ilerleyelim! Denizin dalgalar~~gibi ve ad~mlar~m~z~~bir, iki,
üç temposu ile atarak yürüyelim.
~imdi ülkemiz ba~~ms~z bir ülkedir. ~imdi hür oldu~umuz sürece, Cennetin
hasretini bile çekmemeliyiz; evet, Cennetin hasretini bile!..
Binba~~: Aferin, Hindli askerler, nakarat~~tekrarlay~n~z! Askerler buna uyarlar.
Birlik, ~imdi bir kasabadan geçmi~tir. Ba~örtülü kad~nlar da bu manzaray~~seyretti/er.
Gözleri sevinç göz-ya~lar~~ile dolu dolu idi. Yeni evli gelinler bile ba~örtülerini atarak ve
erlere çiçek serperek, "Ho~~geldiniz!" diyorlard~. Askerler ise ~öyle sesleniyorlard~:
Genç k~zlar soruyorlard~: "Sen kimsin, kahraman? O'nu tan~yor musun? O,
Kemâl'dir! O, Kemâl'dir! Gururdan ta~an annenen ciir'etli sevgilisi! Hepimizin
karde~i!.. Bu muhte~em simd, ba~ka kimden olabilirdi ki! O, Kemâl'dir!.. O, Kemal'dir!..
~imdi de dile oca~~n~za ve evinize özen gösteriniz! Biz belki oca~~n~z~~ yakar
veyâ ykabiliriz! ilik oca~~n~za ve âilenize özen gösteriniz ve onlar~~iyi koruyunuz!
Çünkü biz ~uurumuzu yeniden kazand~k ve heyecanla dolup ta~t~k. Bizden uzak
durunuz! Çünkü bu bizim gala gecemizdir. Bütün evler ~~~klarla donans~n! Bizden
uzak durunuz ve bu gece her bir ev ~~~ k saçs~n!..
Binba~~: solda toplan! Sol-Sa~-Sol! ~leri!.. Birlik, sola çark etti, çok yak~nlarda kokmu~~cesetkrle dolu hendek/er bulunuyordu. &izi sivil halk~n bunlar~n üzerinden a~~r~~i'tina (özen) ile yürüdiikleri görülüyordu. Bu hendekdekiler, ölmü~~evlerin cesetleri idi.
Siz asker cesedini veyi can çeki~en, ölüm hcilindeki bir askere basmamak için
son derece dikkat ile ad~ m atan bu arkada~lar~~gördünüz mü? Onlar, ölü görünce
titriyorkr m~? Bu husus, daha çok gilli~~memizi tahrik etmektedir. Öknler ölmü~,
yaln~z kurtulankr sa~~kalm~~lar ve ya~amaktad~rlar! Bu bilinen basit bir hesapt~r.
Bunda tizülecek ne var? Ölülerin varl~~~~onlar~~ korkutuyor mu? Ölümden niyçiin
korku/ur? Ha, ha, hal..
Önümüzde k~r~k bir köprü. vard~. Binba~~~komut verdi: Tek s~ra ol!.. Askerler,
ölü ve yaral~lar s~rtlar~na, kucaklanna alarak a~~r ad~ mlarla ve dikkatle köprüden
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geçme~e ba~lad~lar. Fakat biz, ba~r~ m~ za bast~~~ m~z bu arkada~lanm~za bak ~ kça,
ytireklerimiz meçhul bir ac~~ ve kederle kan a~lamaktad~r. Ruhlanm~z, sanki demir
bir pençe ile szk~~t~r~ lmaktad~ r. Biz, binlerce yaram~ z~~ unutarak, sesli bir ~ekilde
a~lamaktay~z. Evet, ruhlanm~ z meçhul eller taraf~ ndan s~ k~~t~nlmakta ve a~z~ m~zdan ~u sözler ç~ kmaktad~r: Uyuyun karde~ler, s~rt~ m~zda ve ba~nm~zda, uyuyun!
Sizi ne kadar övsek de, kalplerimiz ac~~ ile doludur. Of!.. Ölüm vddis
. indeki karde~lerimiz, uyuyun!.. Uyuyun!.. Sizin hedefiniz çok uzaklarda, batan güne~in de ötesinde!.. ~imdi uyuyun, bizim küçük karde~lerimiz! Uyuyun, uyuyun!.. Siz ölüm
gelininin k~ rm~ z~~ kostümlü güveyileri! Ne yaz~ k ki, ölümün:iz arefesinde sizin aya
benzer yüzüm-zil oPecek kimse bulunmad~. Of!.. Tdlihten yoksun kimseler!
Öltimde de siz arkan~zda buyuk bir bo~luk b~ rakt~ n~z. Sevgililerinizi, bir tek gece
de olsa, ba~nn~za basamadan hayât~ n~zi kaybetmi~~bulunuyorsunuz! Ey, söz gencecik giden kanl~~ ~ehidler! Ölümünüzle de geride bir bu..y~lk bo~luk b~ rakt~ n iz, siz
talihsiz ki~iler!
Bu bak~ mdan, askerler hakk~nda bir tek sat~ rda ~u kitdbe göze çarpmaktad~ r:
"On binler hayatlann~~ kaybetmi~lerdir!.."
Onlann, dü~manlann davran~~lar~ na ben ancak gülerim. Onlar~n bir köpekleri
ölse, ac~ kl~~ bir a~~t yaz ~ lmaktad~r. Günlük gazeteler bu haberi parlak bir man~et
hdlinde vermektedir. Fakat askerlere gelince, en çok ~u tek sat~r: "Onbinler hayatlann~~ kaybetmi~lerdir!" Bu onbinlere varan ölülerden hiçbiri, arkalar~ ndan bir çift
' or ve kokuyorlar.
kara gözürz gözya~~~döktü~iinü bilmiyordu. Onlar hendeklerde ölü"?
orlar:
Aferin!
Acaba bu hususta
~Oy
.
le
seslen~y
Onlar~n anneleri ile k~zkarde~leri dahi
~!
askerleri gerçek sempati ile anan hiç kimse yok mu? Eh! Arkada ~~te senin e~in
HAVVA, koyu k~ rm~ z~~ kâkülleri ile. O, yak~ nda koyu renkli san 'sine sannarak zifaf odas~~ niyetine, senin mezanna, koynuna girecektir. Kabrinin tozu, senin yüzünü
nas~ l tozla karartacakt~r? Of, sevgili arkada~~ m~z!.. Bizi ebedzy yen terketmeden
önce, bize bir öpücük bakset!.. Ah, bizim ih~ndl edilmi~~arkada~~ m~z!.. ~imdi sen
anavatan~n tozlu kuca~~nda uyumaktasin!.. Askerler, ölü arkada~lar~n~~ yere b~rak~p, köpni y ü geçtikten sonra heyevanland~lar ve ~o. y le seslendiler: ~yi konu~tun, dos. çün
tum, sen gerçe~i dile getirdin! Elini OPmeme izin ver! Onlar ölümü seçtiler, n~y
gözya~~~dökülsün! Onlar ölümü seçtiler, nzy çzin gözya~~~dökülsün? Onlar testiden
. tikten sonra Zemzen Suyu getirdiler. Ölem kim? JV~yçi~n a~lans~ n! Onlar
zehir ~ç
yurtlannt kurtarmak maksad~~ ile hayatlar~n~~ kaybettiler ve en iyi ~eyi yapt~ lar. Onlar gerçek ~ehittirler! Onlar kahramanlar gibi hayatlar~n~~ verdiler. Onlar~ n kanlar~~
gerçekten sicakt~ r. Onlar gerçek ~ehirlerdir!..
~imdi karargdh görünmü~tür. Bu yüzden erler çok daha h~zl~~ ad~ mlarla
yürü. ü~e geçmi~~lerdir. Ayn~~ anda, ba~ta ünlü kahraman Enver Pa~a oldu~u hdlde,
silah kuvvetlerle onlar~ n yak~n akrabalar~ ndan olu~an bu. Y ilk bir kalabal~k onlar~~
kar~~lamak üzere ilerlemektedir.
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Hurral.. Hurral.. Çekilin karde~ler, çekilin!.. Kendinizi uzak tutun! Hurral..
Bu arada askerler KEMÂL PA~A ile kol kola dansetmeye ba~lad~ lar. Hu,
Hu!.. Ta, ya, ya, ~a, ~a ~a, Kemâl Pa~a çok ya~al.. Buraya kim gelmektedir?
Enver Bey, Enver Bey! Canavarlar tükendiler, gururla dansedin!.. Tekrar dansedin!..
Kendinizi uzakta tutun! Hurra, Hurral.. Biz deliler gibi sevinçliyiz! Çünkü
harbi kazanchk. Cümkye sekimlar!..
Dans: durdurun, yaral~~ arkada~lar: usulca yere koyun! (rarahlar yere indirilirken) Orada kim konu~uyor? Evet, konu~an KEMA. L 'dir, Ba~komutan KEMÂL,
O'nun emri geldi: Aferin, Ho, Ho!.. K~ t'a dur, bir, iki!
Bir anda, bütün bu gürültü kesilmi~, yerini derin bir sessizlik alm~~t~ !.. raln~z nakarat~ n sesi göklere yükseliyor ve uzay~n geni~~mavisinde kaybolup gidiyordu!..
Türk ~stiklal Sava~~~ s~ ras~nda, 1921 y~ l~~ sonlar~ nda, Hind Hilafet Komite ve Kongrelerinin, Mustafa Kemal Pa~a kuvvetlerini desteklemek amac~yla Gönüllü K~t'alar~~ te~ kili ve gönderilmesi karar~ , Nazrül ~slam'~~ çok
sevindirmi~~ve ço~turmu~tur.
Yunanl~lara kar~~~Türk cebhelerinde sava~ mak için io.000 -baz~~ kaynaklara göre 16.000 15 - gönüllü asker yollan~ lmak istenince, Nazrül ~slam, 1922 ba~lar~nda, Ranavery (SAVA~~
TÜRKÜSÜ) ba~l~ kl~~ ~u uzun ~iirini yazm~~~ve yay~mlam~~t~r:
SAVA~~
TÜRKÜSÜ
Hey... Haydi geliniz!..
~u Okyanus k~y~s~ndan sava~~n gür sesi i~itiliyor
Hey... Haydi geliniz!..
~u suda ~skimhk bo~ulmaktad~r
Bütün ~eytanlar
Bütün meydanlar
Üzerinde, kan içerek ~öyle galibiyet
türküsünü söylüyorlar. Din/e!.
Bugün içten
K~yas~ya sava~~yorlar.
15

Gail Minault: The Khilafat Movement, New York 1982; s. 163.
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Kesiyorlar ~ehidlerin ba~lar~n~~ ad~ m ad~ m
(ilerleyerek) chi~manlar
Hey... Haydi geliniz!..
Sizin can~n~z gitsin, yi~itlik ve
~erefiniz gitmesin.
Tutuyor kasirgan~ n kuvvetli topuzunu
(bu topuz) ancak Müslümanlar~ n pençesindedir.
Sizin ~erefiniz gidiyor, can~n~z gidiyor...
~u halde sava~~borazan~n~~öttiiriiniiz ve
bayrak dalgaland~r~ n~z! Korkaklar
(runanhlar) mânds~ zca korkuyorlar
Cenkçi yi~itler ise sava~~istiyorlar...
Hey... Haydi geliniz!..
~u Okyanusun k~y~s~ ndan sava~~n
gür sesi i~itiliyor.
Hey... Haydi geliniz!
~u g~imb~ir-gümbiir, giimbür-gümbür
Bom, bom, bom, bom, bom harbin
gür sesi i~itiliyor.
Ac~ kl~~gürültüleri dinleyip kimler
önleyecek?
Hey... Haydi... Haydi geliniz!
Sizin karde~iniz (TÜRKLER) çaresiz bak~yor,
(Ben) utanc~ mdan oluyorum
Hey... Her~ey gidiyor!
Buna ra~men sizin elinizde neden
k~l~ç k~p~rdam~yor?
Sava~~trampet temposu
Dinleyerek kan kayn~yor.
De~il mi? Sizin gibi co~kun yi~itkrin
kanlar: kabarm~yor mu?
Hey... Haydi geliniz!
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Bir her zaman hazinz, yat~r: k~l~ç
bize yara~~ r
Onlar (Yunanl~ lar), köleler, sava~madan
esirlik zincirine boyun e~~y orlar.
Hey... Uzak durun!
Bütün köpekler
Gelerek arslana (Türkler'e) tekme
vuruyorlar. edebsizler gö~üs üzerinde
ba~da~~kuruyorlar. Fil (Türkler)
Tilkinin (runanhlann) darbes~y
. le
yarala~rir m~?
~u k~hçlann tik-tak, tik-tak, tik
sava~~gürültüsü i~itiliyor.
Haydi... Haydi geliniz!
Ça~~ r~yor dam-dam da dam-dam gür sesi
sava~~davullann~n
~u erkek arslan (Türkler) seslenzy or
Hey... Haydi geliniz!
Üzüntüyü b~ rak~n
Cesaretli olunuz
~u top tüfek sand~ klann~~ve korkulu
titrey4 len b~rak~ n
Oynayarak intikam plg~nl~klan yap~nzz
Bugün PANDOPLAR* gibi korkusuzca
yalrip y~kman~z~~istiyorum.
Hey... Haydi geliniz!
Bugün can~n~z: yürekten kurban ediniz.
Allah ad~na, Karde~!
* Pandop: Hind mitolojisinde, ölen Krahn o~ullar~ ndan birinin yliz, di~erinin be~~o~lu varm~~, Bunlar, lahl~~ ele geçirmek için sava~inca, Pandop'un be~~o~lu, di~er ytiz Amucao~lu 'nu üstün bir ba~ar~~
ile yenerek iddreyi ele al~rlar.

GAZ~~NAZRUL ~SLAM

~u din; din sesinin büyük harbi
~u dinlerin büyük sava~~sesi
bütün diinyâya yay~lm~~~
Top gülleleri
Gzirleye gürleye
. or. Bugun yenilme de~il
Mivet ed~y
renme günüdür. Vatan, ba~lar~n~zz istiyor!
Bütün ~erefleriniz gitmek üzere
Hey... Haydi geliniz!
Ça~~ r~yor, dam-dam da dam-dam
gür sesi sava~~davullann~n
Hey... Haydi geliniz!..
~u sava~~fak~n çat~rdzyor.
Sava~~urbalann~zi giyiniz!
Hey... Haydi geliniz!
rii.züntizü kapatmaktan (saklamaktan)
utanm~yor musunuz?
Hurra... Hur~a...
.Ne kadar uzak
O ülke ki (TURKITE)
Orada her gün dü~ man kanzyla
kan bayram: oluyor karde~!
O KAHRAMAN ÜLKE için
. elim.
Kahramanl~k urbalar~~ giy
Bugün ba~~ ms~z ülkeyi kurtarmaya
(Hind) esir/er gidiyor!..
Hey... Haydi geliniz!
Söyleyin, yi~it/er (TURKLER) için
Zafer muhakkakt~r.
Korkaklar her zaman ezilir!
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Kad~ nlar-muz sava~~türküsü dinleyip
kahkahayla gülüyor,
el çzrparak sava~a ko~uyorlar.
Biz sava~~istiyoruz, sava~~istiyoruz
Öyleyse harp borazanlarznz ötti~ rünüz,
kavuklannizz sann~ z,
sildhlann~z~~ pençeleyiniz
Biz do~ruluk ve insaf askerlerz:yiz.
Ate~~urbalanm~z üzerimizde!
Hey... Haydi geliniz!
~u sava~~çalg~sz çatirdzyor,
sava~~urbalarzm~z~~ gzy
. iniz!
Hey... Haydi geliniz!
Ba~bu~~(KEMAL PA~A) uyuyanlarzn
kap~s~ nda seslenerek sava~a gidiyor
Top, güm-güm diye ~ark~~ söylüyor
Hey... Haydi geliniz!
Bu szing~i sesleriyle bö~ürlere saplanip
deviny or!
(Hz.) Ali gibi ndra at~n~z
Korkmay~n~z, korkmay~ nzZ!
~u karde~lerimiz (TÜRKLER) pervdneler
gibi kanlar içerisinde dönüyorlar
Sahte devler (Tunanl~lar)
kahred~P do~rulara
Vereceksiniz galibiyet ni~antn~. böyle
ölümlerden korkmay~n iz, korkmayznzZ!
Hey... Haydi geliniz!
Biz delikanl~~ kahramanlar kan vermekten çekinmeyiniz
Verece~iz do~rulukla insafa tdc~, taht:.
Biz zdlimin kan~ n~~ dökeriZ

(;AZ~~ NAZRÜL ~SLAM

881

Biz korkusuz
A~z~ na kadar dolu kadehle ~arap
içiyoruz. A~k ~arab~n~, k~ l~m darbesini
ç~plak gb~üsle kar~~l~yoruz!
Biz alev alev birlikler,
do~ruluk için sava~~yoruz.
Biz asker, biz kahraman ~ehir! soyu
Ölüyoruz zdlimlerin darbesiyle.
Biz k~ l~ç/ar~~gö~üsleyerek; ölümü gülerek
kar~~ /ay~ p zafer türküsü sbyleriz
Hey... Haydi geliniz!
~u Okyanus k~y~s~ndan sava~~n
gür sesi geliyor!..

Nazrül ~slam, Türklere olan hayranl~ k ve ba~l~ l~~~ n~~ ~iirlerinde oldu~u
gibi, müsild eserlerinde de göstermi~tir. Nazrül ~slam, Bengal müzi~ine
yeni unsurlar getirmek istiyordu. Eski ~ekilleri y~ karak, yeniyle eskiyi kaynat~r~ p, d~~ar~ dan ritm ve melodiler alarak tecrübeler yapm~~~ve bu alanda da ola~anüstü ba~ar~~ ve ün kazanm~~t~ r. Nazrül ~slam, müzik yoluyla
Ortado~u ~slam Ülkeleri ve Bengal aras~ nda ilk kültür kayna~mas~ n~~ gerçekle~tirmi~~bir san'atç~d~r. O, Ortado~u'daki ülkelerin zengin müzik gelene~ine dikkatleri çeken ilk Do~ulu, müzisyendir. Türkçe, Arapça ve Farsça ritmlerin benzerlerini Bengalce'ye getirmi~, uygulam~~t~ r. Nazrül ~slam,
Türklerin çok sevilen dünyâca ünlü (Üsküdar'a gider iken) ~arlos~ n~ n melodisini kopya edip, BENGAL MAR~I'na çevirmi~tir.
Bu büyük Türk ve Atatürk hayran~~ Müslüman ~air (Gazi Nazrûl ~sldm) hakk~ndaki tan~tma yaz~ m~za Samsun, Ankara, ~stanbul ve Konya
Belediye Ba~ kanlan'ndan bir dilekle bitirece~im: GAZ~~NAZRÜL ~SLAM
ad~ , büyük caddelerimizden birine verilecek bu Türk ve Atatürk dostunun
aziz hat~ ras~~ yurdumuzda an~ lmal~ d~ r. Bu kadirbilir davran~~~ m~zdan, Banglade~'li karde~ler ba~ta, bütün Do~u'daki dost ve Müslüman karde~ lerimiz de mutluluk ve ~ükran duyacaldard~r.
Belleten C. LIII, 56
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