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KENDİ E LYAZISI HATIRATINA GÖRE 
NİYAZİ-İ MISRİ'NİN BAZI MİSTİK GÖRÜŞLERİ 

ABDÜLKADiR KARAHAN 

Osmanlı Deyletinin hakim olduğu topraklarda, bilhassa Anadolu'da 
hayli yaygın ve Sünni tarikatlar arasında en çok şubesi bulunan tarikat
lerden biri olan Halvetiliğin, çoğu zaman Mısriyye ve bazan da '!'/iyaziye 
adı . verilen kolunun kurucusu olan N i y az i - i Mı s r i (8 Şubat 1618 -
.16 Mart 1694 = 12 Rebiulevvel 1027 - 20 Recep 1105) : XVII. yü~yıl Türk 
tasavvuf edebiyatının ve tekke şeyhliğinin dikkate değer, atak ve şöhreti 
zamanımıza kadar gelen simalarındandır. Daha doğum yeri olan Malat
ya'da· öğrenim çağırida iken Halveti şeyhi Malatya•J!'ı Hü
s e y i n ' e mürid olmakla başlayan tarikat intisabı, M e h m e· d N i -
·Ya :Z i 'de uzun seyahatlerden sonra (Diyarbakır, Mardin, Bağd~t, Kerbe
la, Mısır, 1Stanbul ve Anadolu'nun Bursa başta olmak üzere Uşak, Kütah
ya ve Elmalı şehirleri) hayatınin vazgeçilmez bir bağlantısı olmuş ve bu 
zat nihayet kendisi de bağlı olduğu tarikatin bir şubesini tesis ederek şöh
retli Türk şeyhleri arasında yer almıştır. 

Kahire' de Camiü'l-Ezlıer'de ilim tahsilini kemale erdirdikten ve · tari
kat erkan ve. adabinda ilerledikten sonra bir rüya üzerine· İstanbul'a ge
len ve dört yıl Mısır'da ikamet eylediği cihetle-de Mısri diye de anılan 
M eh m e d N i ya ·z i, · irşada : İstanbul' da Sokullu Mehmed Paşa Med
resesi'nde bir hücrede başlamış, son ve e:µ tesirli şeyhi Ü m m'i Sinan'
dan, bilahere Batı Aiıadolu'da aldığı feyz de olgunlaşmasına yardımcı ol
duktan· sonra Bursa'da' asıl hüviyet ve kemalini bulmuştur. KohumU:ZU 
teşkil eden ve bir nevi hatırat, hiciv, günlük olaylar, dini ve tasavvufi duy
gular halitası karakterinde olan ve kendi elyazısı ile yazılmış tek nüshası 
bulunan eser de, değişik fasılalarla, dağınık notlar şeklinde vücuda geti

. rilmiştir: .Bursa Merkez İl Halk Kütüphanesi'ne bağlı Orhan Gazi bölü-
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münde 690 numarada kayıtlı bulunan bu -iç kapağındaki işarete göre
«M ecmu·a-i kelimat-i kudsiyye-i Hazret-i Mısri», 105+11 yapraktan iba
rettir. Niyazi'nin bu dağınık ve karışık notları «65 yaşlarında iken kaleme 
aldığı» anlaşılıyor. 43. yaprağın «a» yüzünde : «Mısri'nin sinni şimdi alt
mış beştedir» diyor ki, hicretin 1027. yılında doğduğuna göre bu kısım
ları 1092 sıralarında yazmış olacaktır. Yazı, umumiyetle «nesih» yazı çe
şidi iledir. O kadar işlek bir yazı sayılmaz. Sayfaların yüz ölçüsü : 190x138 
(170xl25) mm. dir. Her sayfadaki satır adedi birbirini tutmaz. Eserin 
kabı eskimiş meşindir. Bu eser «Meclis-i idare kararı ile -vaktiyle- Ah
med Gazi Dergahı'ndan» getirilmiştir. 

\ 

Bu hatırat, vakalar, notlar mecmuasında yazar, yer yer kendi haya
tı hakkında işaretlerde buluntir. Bir örnek olmak üzre 9. yaprağın «b» 
yüzünde «Fakiyr bin yirmi yedinci senesinde dünyaya gelmişim» demekle 
doğum tarihini göstermesini, Van i M eh m e <l Efendi 'ye (ölümü 
1096/1(:}85) ve devrinin bazı devlet ricaline olan kızgınlığını belirtmesini, 
(Hamzaviyye tarikatı mensuplarına şiddetle çatışlarını), bazı .rahatsız

lıkları, vehimleri ve başka şeyleri bahis konusu edişini {yaprak 8b, 12a, 
38" ve daha' başka yerler) zikredebiliriz. Ancak yazımızın esası bunlar ol
madığından asıl N i y a z i - i M ı s r i 'nin mistik görüşlerine geçmeği ge
rekli bulmaktayız. 

Aklına her esenin yazılı bulundµğu, eskilerin çok uğraşıp halledeme
diği meseleleri kurcaladığı, b~zı ayetlerin tefsirinden «llm-i cifr»e kadar 
bir çok birbiri .ile ilgili ve ilgisiz konular.ın yer aldığı bu hatırat, varidat, 
. veki_i.y~ ve notlar» yığınında N i y a z i 'nin mistik şahsiyetini aksettiren 
ve onun dini-tasavvufi gör~şünün izlerin~ taşıyan sayfalar da haylice bir 

.yekfuı tutar. Niyazi evv~la, göze çarptığın,a göre, kendisini bazan bir 
«hatmü'l evliya» hazan da hatta bir -peygamber gibi görmektedir. Daha, 
mecmuasının başlarında (yaprak 6") şöyle demektedir: 

«Her vakitte hatmü'Z-evliya birdir». «Bu vakitte .Azzah Subhanehu ve 
Taaıa hatmü'l-evliya olmağı Mısri'ye verdi» dedikten sonra : «Benim is

· tediğim, Allah'ın isteğidir» demekten çekinmemektedir. Böylece kendisini 
·zamanının kutbu, maneviyat dünyasının adeta hakimi zannetmek vehmine 
- kapıldığı açıkça hissolunmaktadır. Bu kadarla da yetinmeyen Niyaz i - i 
M ı s r i , bazan adeta peygamberlik iddiasına da kalkışmaktadır. 15. yap
rağın «a» yüzünde bir ayet dolayısiyle de şunları yazar : «Bu gün salat-ı 
asırda .bu ayet vahy oldu. Manası ile maan. Ol mana ki müçtehidler aciz
·dirler. Niçin,.zira onlar içtihadları, emekleri mukabilinde birer mana bu~ 
lurlar. Kimi nakil .ile, kimi rey ile. Enbiyaya doğan mana vahy ile doğar». 
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Sonra 34. yapı:ağın «b» yüzünde de aynen şunlar vardır : «Büal, ey Mısri, 
sen peygamberim çlersin. feygamberlerin kanguıı senin gibi şatm etti 
(söğif,ü). Oemi,-i erazilin şütumu (söğüp saymaları) sende hatm olmU§ ... 
Oevab : sair enbiya (peygamberler) benim evladımdır». Bu sayfanın so
nunda, kendisi de her halde biraz deliliğe kadar vardığını sezmiş olmalı

dır ki, şunları . yazar: «Bu hal bize mahsustur. Biz divaneyüz . .Akil olana 
cdiz değildir». Bu gibi · ·aşırılıklar, hatta müslümanlıkla bağciaşt~rılniası 
mümkün görUlmeyecek olan cümleler yer yer göze çarpmaktadır. Mesela, 
bir ara, 35. yaprağın «a» yüzünde şöyle sözler harcamaktan çe~mez ~: 
«Allah Subhdnehu ve. Teala dü§manlara rağmen beni kendi beytine saliib--i 
Mne kıldı. Ben evvel hacc niyyetine çıkmış idim. Hace edeyim deyü, ol za
limler mani oldular. Şimdi Kabe, her sabah ·ve akşam topuklarım . tavaf 
eder, ayağıma yüz sürer». Niyazi kendisine C ~ b r a i 1 'in geldiğini 
de yazıyor. Bir papuç meselesi dolayısiyle diyor ki : «Akabince Oibril--i 
Emin geldi . Haber verdi ·ki ol papuç Musahib Mustafa Paşa'nındır. (Yap
rak 428

) ». Başka yerlerde de böylece kendisini peygamber sanmak. veh
mine kaptırdığını gösteren sözlere rastlanır. (Mesela yaprak 42b, 43• ve 
başka yerler) . 

N i y a z i - i Mı s r i , kıyamet alametleri (Aşratü's-saa) ve Hazret-i 
İsa hakkında da içine doğanları, aklına gelenleri not etmektedir. Bu hu
susta da misal olmak üzere evvela şu pasajı alacağız : «Nüzul--i ! sa Aley
hisseldm Eşrat-i saadettendir. (Yani kıyamet alametlerindendir.) .Anı~ 
için dyinedir. Her kes ahirette ne suret ile haşr olacak ise onu gördüğü 
gibi sıfatı bı-ihtiyar zahir olur. Kimi lsd'yı görünce imanı ve islamı(nın) 
nııru ziyade olur. insaniyet sıfatı ile görünür. Kimi görünce lıınzir sıfa
tiyle hortlar: Ya sa:leb (tilki) gibi, ya maymun gibi hareket eder. ! sa 
aliyhisselam'ın mucizatındandır . .Ayineye ol sıfatlar ki onlar da Isa aley
lıisselam'ı görünce '(JUlıur eder. -Isa ayinedir. O'ndan bir noksan gelmez. 
Mir'at(ayna) içinde yüz bin SU.ret gelir geçer. Mir'ata(aynaya) birisi ya
pışıp kalmaz. Velakin ol sıfatlar ·sahibinden değme rrıücahede ve riyazet 
ile gitmez (yaprak 86

) ». 

Bu gibi sqzlerin açıklanabilmesi ve İslam dini ve akıl esasları ile bun
ların uyuşturulması gerçekten güçtür. Bunları yazanın içine doğanlar, ha
yalinden geçenlerin bir takım vehimler olması, ya da tasavvufi görüşleri 
son hududlarma vardırarak bazı sembollerle normal akıl ve idrakiı:niZle 
kavramaniız mümkün olmayan bazı sezişlerin tesiri altında· kalmış olma
sı mtilıtemeldir. İnsanı bilinmeyen; görünmeyen şeyleri bilip görmeye va
kıf duruma yükselttiği boş inancına kapılıp «ilm--i cifr» denilen ve sonra
~an harflere adedi kıymetler .atfetmek stıretiyle (ebcet hesabı) istikbal-
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den ·haber· verdiği zannına götüren mevhum iime, N i y a z i - i · M ı s r i 
de kendisini çok kaptırmış gözükmektedir. Bu hatırat ve varidat notla
rında sık sık Niyazi-i Mısri'nin cifr'e .. (aslında doğru arapçası cafr'dır) ka
fa yorarak ahkam çıkardığı görülmektedir. Kendisi bu sözde ilmi nasıl ta
bii bir ilhamla tasarruf · ettiğini .şoylece belirtir : 

. «Ey zalimler, Mısri ne cifr bilirdim, ne ilm-i esma-i huruf bilirdim. 
Siz beni hapsedip Boğazhisar'a gelince bir hal galebesiyle kitapları yırt
·nıış, atmışım. Kuşluktan valct-i asr olunca, aklım başıma gelince gördüm; 
boğazımda yine zincir, ayağımda yine bukağı. Bu halde iken esma-i hu
rilf ve kavaid-i cifr'in bazısı fetholdu. Elhamdü lillahi Teala ol günden bu 
güne gelince yevrnen fe yevmin (yani günden güne) ziyade 'olmaktadır. 
Hatta bazı ıstılahı cifr'e, Allah Sübhanehu ve Teala vazı-i evvel kıldı. 
(yaprak 35b) ». 

Onun bu cifr ile uğraşmalara, biraz da, sürgün ve ıztırab günlerinde 
·zihni bir meşgale olarak kendisini kaptırdığı ve giderek bu ilmin gerçek
leri bulmasında ve geleceğe dair bilinmeyenleri sezişinde yol gösterici ni
telikte bulunduğuna inandığı anlaşılmaktadır. 

N·i yaz i -Mı s r i 'nin bu bir «melange» niteliğindeki «autogr'aphe»ı 
ontın kişiliğini iyice tanımak için daha esaslı surette tedkiki gereken bir 
eserdir. Mı s r i 'nin bu notlarını kaleme aldığı sıralarda en çok varlık 
birliği (Vahdet-i VücUd) nazariyesinin en güçlü temsilcileri başında ge
len Şeyh-i Ekber ünvanı ile vasıflandırılan M u h y i d d i n · b i n e 1 -
Arabi (1165/1240) 'nin te'siri altında kaldığı hissolunmaktadır. Zaman 
zamari onun «Anka-i mağrib» eserini eline aldığından bahsetmekte olma
·sı da bunu göste.rmektedir. Ama 111' i y a z i 'nin kendini bazan İ s a , ha
zan M e h d i sanması lier halde, daha çok çağdaşı N a z m i M e hm e d ' -
in ·de işaret ettiği gibi cifr kitaplan okuya okuya ve bunlardan kendine 
göre deliller çıkara çıkara bir nevi yarı delilik veya cezbe durumuna gel

' ıniş olması dolayısiyle olacaktır (Hidayetü'l-lhvan, İstanbul Üniversitesi 
Kütüphanesi TY. nr. 1604, 8P). Niyazi'nin şiirlerinde' ve diğer eserlerinde 
tesadüf edilen «Al-i aba» sevgisi ve bilhassa H a z r e t - i A l i ile 

··~.a .zr~. t- ·i Hasan ve Hazret-'i Hüs~yn'e olan son~uz aşk 
. ve. bağlılık, sırası geldikçe, bu yazarın kendi el .yazısı notlarında da yer 
almaktadır. 

Esere vakit vakit başkaları tarafından yazılmış notların, şiirlerin gir
miş olması, onun bir çok elden geçtiğini ve sonraki malikleri taraf mdan 
boş yerlere ar.zlilarıria göre, eklentiler yapıldığıni göstermektedir. Buıiıni
la beraber bilhassa şiirler, tasavvufidir. N i yaz i 'nin bağlı buluiıduğu 
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mistik fikirlerle muayyen bakımlardan karakter · yakınlığı taşırlar (Me.
seıa, ' ·Eşref o ğ 1 u · R fı mi 'nin gazeli (33ıı.). A gaza de 'nin gazeline 
P arsa 'nın tahmis"i.(55•) ve başkaları gibi). Niyazi bu otografında 
hazan kendi şiirlerini de ve onları ne vakit söylecİiğini de hatı.rlar. Ta 
Uşak'ta iken yazdığı 5 beyitlik ve "Bulan cemiyet-i kübra olur saf-Vüc'lldu 
olıır anın 'h' ile 'kaf'" mat!a·Iı gazeli bunlardandır (59•). 

Niyazi 'nin mistik . görüşleri bakımından ve güzele .. bakmanın ma
nasını açıklamak yönünden dikkate değer ·bulduğum şu cümlelerini de ,bu 
.yazımızın sonlarına almak yerinde olacaktır : «H alk-i alem sanırlar ki en
biya ve evliya güzel sevmezler. Güzeli bunlar severler. Sizinle enbiya. ve 
evliyanın gözle bakmakta farkı Kur'an'a bakmak gib~dir. S,iz Kui'an'a ba~ 
kınca kelimesini, i:rabını, manası~ı, hakikat'ini, mecazını müta:ıaa _edersiz. 
Enbiya ve evliya hakayıkını (hakikatlerini), esrarım, rumuzunu; {§arat~
nı, tevarihini gözlerler. Kezalik gözle de baktıkça siz §ehavatla bakarsız. 
Enbiya ve evliya hak i~e bakarlar (64•) ». 

Eserin 82. yaprağının «a» yüzünden itibaren N i y az i - i Mı s r i 
bazı şiirlerini de hatıratına almış bulunmaktadır. Bunlarda da Niyazi'nin 
kişiliğini tasavvufi görüşlerini aksettiren mısralar az değildir. Birkaçını 
burada tekrarlamak faydasız olmayacaktır : 

Kasap elinde koyunum - Ya o beni ya ben onu 
Cellad önünde boyunum - Ya o beni ya ben onu 

...... Habsim bu gün kırk erbain - Oldu tamam Deccal lain 
Kıldı beni Rabbim emin - Ya sen beni ya beİı seni 

...... Mehdi benim adlimdürür - İsa benim fazlimdürür 
Ahir amel katlimdürür - Ya sen beni ya ben seni... (83•) 

Yukarda üç kıtasını aldığımız «İlahi»nin hemen arkasından gelen 
«gazel»in «makta'» beytinde cie, daha yukarda bahis konusu ettiğimiz, 
M: ı s r i - İ s a münasebetini şöylece ifadelendirmiştir : 

Halk-ı alem dediler «İsa»ya «Mısri» bir zaman 
Dahi bundan özge «ma evhh dedi Kur'an bana. (84ıı.) 

Bazı şiirlerin altındaki tarihler ve hatta yer adları bunların daha ön
celeri de temas ettiğimiz şekilde +092'den az önce veya sonra yazıldığını , 
isbat etmektedir. (Mesela 85.'deki gazelin alt sol yanında Şevval 1091'de 
86b'deki gazelin altındaki notta da Muharrem 1093'te bunların gönlüne 
doğduklarını işarette bulunmuştur). O, bu şiirlerinde de garipsenen gö
rüşlerini terennüm eylemektedir. Şu beyit bunun delilidir : 

TUrkiyat Mecmuası XIX 7 
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Sırr· ile bana içimden söylenir 
· ,. Mısri'ye ben doğmazam, ·ben. ölmezem. ( 86b). 

,• ı• • • • 

Bu .. şiirlerinden seçmeler : onun · büyük şair F u·z u 1 i 'İlin (1408 ?-
1556) ilk.gazelinden .vücu.da getirdiği tahmis ile son~ ~rmektedir (y~prak 
89b). . . . . . . 

. ; , . -~ 

. Hülasa, Niyazi-i Mısri: Yunus Emre (ölümü 1320), 
ı're· s' i mi '(ölUınü' 15. yüzyıl başları) ve F uzu ı i (Ôlümü 1556) gibi ön 
plandaki mutasawıf Tü'rk şairlerinin geniş etkisi aitında ve M u h y i d -
di'ıi · üfn aJ-Arabi (1165-1240) misali büyük ·sfifi miitefekkfrlerin: 
eserleriri.dej>. "eÇi~hdiği manevi tecrübe ile kendi"yaratılışnia da uygun ola
rak -'l::ru· nesir:-rı.azım karış.ık · ve esası nesirden ibaret olan mecmuasınd~ iç 
dühyiı:ş'ı; ·dttygu · ı;~ - düŞüncelerihi de dile getirebilmiştir. · 
·: -= .· . ·... ... . . 

' .: .. 

.. ' 

.. ·~ . . 

.• 
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