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SUNUŞ 

 
 
 
 
 
 
Bursa bir tȃrih şehridir. Bir büyüğümüzün ifȃdesi ile “Osmanlı Medeni-

yetinin ‘kozmik odasıdır’ Bursa. Zengin tarihî birikime sahip bir kentimiz. 
Öncelikle kentin tarihinin çok eski ve zengin olduğu düşüncesini dile geti-
riyoruz tarihi birikim derken.. Bursa’nın çok eski zamanlarda kurulduğu 
söylenir. Örneğin ünlü seyyahımız Evliya Çelebi’nin şehrin kuruluşuna dair 
naklettiği efsaneye göre, şehri Hz. Süleyman kurmuştur. Bir kutsal şahsiye-
tin, ulu kişinin kurduğu “ruhaniyetli” ve “ulu şehir.” Bu şehre nice medhiye-
ler yazılmış, şehri anlatan şehrengizler kaleme alınmıştır.   

Kentin tarihî birikimi, sadece şehrin tarihi değil, aynı zamanda daha ev-
vel yaşayanlardan geriye kalan tarihî malzemeyi de ifade eder. Bu açıdan 
Bursa’ya baktığımızda, antik devirlerden başlayarak günümüze değin pek 
çok eser, bilhassa Osmanlı dönemine dair fevkalade önemli yapıların kaldı-
ğına tanık oluruz. Bursa bir bakıma açık hava müzesi gibidir. Burada Or-
han’dan başlayarak hemen her padişaha ait bir eser bulmak imkân dâhilin-
dedir. Dolayısıyla Bursa, tarihî birikimi olan bir kentimizdir.  

Bursa’nın tarihî bir kent olmasının başka bir sebebi de, burada tâ başlan-
gıcından beri ilim, düşünce ve sanata dair nadide eserlerin yazılmış olması-
dır. Türk kültürü, edebiyatı, irfȃnı ve sanatını besleyen bir kenttir Bursa. 
Emir Sultan başta olmak üzere, Molla Fenârî, Kadızâde-i Rûmî, Süleyman 
Çelebi, Ahmed Paşa, Mehmet Muhyiddin Üftade, Lâmiî Çelebi, Aşık Yunus, 
Mehmet Şemseddin Ulusoy ve daha niceleri bu kentte yetişen değerler, bu 
şehrin bilgeleridir. Camileri, medreseleri, tekkeleri, kitapçı dükkânları ve 
hanlarıyla tarihte ilim ve sanat insanlarının sığınağı olan kent, günümüzde 
de üniversiteleri, kütüphaneleri, kitapçı dükkânları ve kültür merkezleriyle 
bu görevini sürdürmeye devam ediyor.  

Bursa’nın bir başka özelliği de Osmanlı hanedan ailesinin burayla kur-
duğu derin ilişkide saklıdır. O vakit hasta yatağında olan Osman Gazi, as-
kerlerin başında Bursa’yı muhasara eden oğlu Orhan’a, kenti fethettiğinde 
kendisini Gümüşlü Kümbet’in olduğu yere defnetmesini vasiyet etmiştir. 
Orhan Gazi bu vasiyeti yerine getirmiş; Gümüşlü Kümbet’in olduğu yere 
Ulu Hakan Osman Gazi defnedilmiştir. Daha sonra Orhan Gazi de oraya 



NİYÂZÎ-İ MISRÎ -DÖNEMİ VE TESİRLERİ- 8 

defnedilecektir. Bu anlayış, daha sonraki dönemlerde devam etmiştir. Mu-
rad-ı Sânî, Edirne’yi almış, başkent yapmış, kenti yeniden imar etmiş; ama 
öldüğü vakit Bursa’ya, atalarının şehrine getirilmesini de emretmiştir. II. 
Murad, Bursa’da kıyamete kadar misafir olacaktır. Ondan sonra sultanlar 
gelememiş; İstanbul’da kalmışlar. Fakat taht kavgasını kaybeden şehzade-
ler, saraylı hanımlar ve gözden düşüp sürgüne gönderilen paşalar Bursa’da, 
Osman Gazi’nin ve Orhan Gazi’nin yakınında kıyamet saatini beklemek is-
temişlerdir. Bunların ekseriyeti Muradiye’de, Fatih’in babası Murad-ı 
Sâni’nin inşa ettirdiği Cami’nin haziresinde sırlanmıştır.  

Bursa’da yetişmiş bir başka önemli bilge şahsiyetlerden biri de Niyȃzi-i 
Mısrȋ’dir. Niyȃzi-i Mısrȋ bir mutasavvıf olarak bu şehrin manevi imarında en 
önde gelen isimlerden biridir.  Yazdığı ilȃhileri bugün de hȃla en çok oku-
nan ve dinlenen eserler arasındadır. O, dün olduğu gibi bugün de hȃla bu 
şehrin maneviyatına yön veren bir ulu bilgedir. Onun bu yönünü ortaya çı-
karmak amacıyla düzenlenen Niyȃzi-i Mısrȋ ve Dönemi Sempozyumu’nda 
sunulan tebliğler, burada bir kitap hâlinde ilim dünyamızın dikkatine su-
nulmaktadır. “Niyȃzi-i Mısri’nin Doğumunun 400. yılı” kapsamında hazır-
lanan bu güzel etkinliğe Belediye olarak bizler destek verip sempozyuma ev 
sahipliği yaptığımız gibi, yapılan çalışmaları kalıcı hâle getirmek için bu ki-
tabı da yayımlıyoruz. Bu güzel etkinlikte bize bilimsel açıdan destek veren, 
sempozyuma katılan bütün bilim adamlarına, bu konuyu bir proje olarak 
sunan Prof. Dr. Bilal Kemikli hocamıza ve öğrencilerine teşekkür borcumuz 
var. Programın hazırlık aşamasında ve koordinasyonunda aktif rol üstlenen 
Türkiye Yazarlar Birliği Genel Merkezi ve Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şu-
besi Yönetimine de şükranlarımızı sunuyoruz. Bu etkinlik hem Niyȃzi-i 
Mısrȋ’ye bir vefa, onu yeniden anma ve anlama vesilesidir; hem de kentin 
tarihî birikimini yeniden güncellemeye, söz varlığını anlamaya ve gelecek 
nesillere sunmaya dönük çok yönlü bir çabayı içerir. Umarım bu çabamız, 
niyet ettiğimiz gibi, tarihî birikimi ve söz varlığımızı daha iyi anlamamıza 
katkı sağlar. Bu niyetlerle elinizdeki kitabı bilim dünyamızın dikkatine su-
nuyor, kültür dünyamızın zenginleşmesi ve Bursa’nın tȃrihi kimliğinin or-
taya çıkarılması noktasında faydalı olmasını diliyorum.  

 
MUSTAFA DÜNDAR 

Osmangazi Belediye Başkanı  
 



 

 

TAKDİM 

 
 
 
 
 

Yine dil na’tını söyler Muhammed 
Dil ü cân mülkünü toylar Muhammed 

 
Yunus Emre’nin izinde giden şairler içinde Niyâzî-i Mısrî’nin ayrı bir yeri 

vardır. Mısrî, coşkun sesiyle devrini aşmış, sesi Anadolu’dan Rumeli’ye ka-
dar geniş bir kültür coğrafyasında etkili olmuş bir bilge şairdir. Şiirlerinden 
başka, yazdığı Türkçe ve Arapça risâleleri ile de dikkat çeken bir mütefek-
kirdir. Döneminin fikrî tartışmalarına, siyasi ve sosyal gelişmelerine bigâne 
kalmamış; ilmî birikimi ve hakîkat yolunda derin tecrübeleriyle mesele sa-
hibi bir münevver olarak doğrudan doğruya tartışmaların tarafı olmuştur. 
Bu sebepten de bir müddet ev hapsinde tutulduğu gibi, üç defa sürgüne 
gönderilmiş ve nihayet sürgünde beka semtine göçmüştür. 

Evet, Niyâzî-i Mısrî kimdir? Bilge şair, mütefekkir muharrir ve hâdiselere 
taraf olan münevver… Bu sıfatların ötesinde, o manevî yolculuğunu tamam-
lamış, mürşit olarak bir yol talim etmiş muhakkik sufidir. Halvetî gelenek 
içinde Yiğitbaşı Ahmed Şemseddin-i Marmaravî’nin bânisi olduğu irfan 
mektebinin esaslarını Elmalı’da Ümmî Sinan Hazretlerinin huzurunda tah-
sil ve tevarüs eden Mısrî, bu tecrübeyi mizacına muvafık bir ilmî telakki ile 
Ehl-i Beyt sevgisi etrafında teksif ederek Mısrî mektebini ihya ve inşa etmiş-
tir. Bursa’da ihya ve inşa ettiği bu irfan mektebi, Malatya-Kahire-Elmalı üç-
geni içerisinde teşekkül eden şahsiyetinin bereketli bir meyvesi olmuştur. 
Bu bakımdan Bursa’da kurulan bir irfan muhiti olarak Mısrîlik, Halve-
tiyye’nin Ahmediyye kolunun bir şubesi olarak kabul görmektedir. Dolayı-
sıyla Bursa, onun kurucu şahsiyetini ortaya çıkaran bir şehirdir. Nitekim 
eserlerinin birçoğunu da burada yazmıştır.  Uludağ’ın eteklerinde -ki onun 
döneminde bu dağın adı, Keşiş Dağı’dır- ve Ulucami’nin gölgesinde ilim ve 
irfan hizmetlerini sürdüren Mısrî’nin geride bıraktığı miras, söz varlığımızı 
olduğu kadar değerler manzumemizi de besleyen bir mahiyete sahiptir. Bi-
naenaleyh Mısrî geleneğin izini sürmek, bu şehrin yetiştirdiği ilim adamla-
rının tetkik etmesi gereken konuların başında gelir. Ne var ki, modernizmin 
etkisiyle ana ilkelerinden uzağa düşmeye icbar edilen şehir, diğer pek çok 
manevi mirası heba ettiği gibi Mısrî’den geriye kalan mirası da değiştirip 
dönüştürerek nisyana mahkûm etmiştir. 
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Tarih, milletlerin madde ve mânâsıyla söz varlığını ve geride bırakılan 
mirası belge ve bulgulardan yola çıkarak yeni nesillere sunma görevini ye-
rine getiren bir ilim dalıdır. Bu ilim dalı, unutulan yahut unutulmaya 
mahkûm edilen mirası, âdeta pazılın birer parçaları gibi telakki edilen işa-
retlerden yola çıkarak yenileyen (restore eden) ve hattâ yeniden inşa (re-
konstrüksiyon) eden bir iksire sahiptir. Bu bakımdan, ülkemizin önemli 
ilim, kültür ve sanat muhitlerinden biri olan TYB’nin 40. kuruluş yılında 
düzenlediği 40 etkinlikten biri olarak, Mısrî’yi 400. doğum yılında yeniden 
gündeme taşıma fikri önemlidir. TYB’nin kurucu başkanı D. Mehmet Do-
ğan, bu senenin ilk aylarında uluslararası geniş katılımlı bir bilgi şöleniyle 
Mısrî’yi anma imkânının olup olmayacağını tarafıma iletmişti. Her şey, Bur-
salı ilim adamlarının Mısrî’nin mirasına ilişkin bir zihniyete sahip olması 
arzumuzla da birleşen bu talebin neticesinde tecelli etti.  Daha evvel İstan-
bul’da başlayıp Malatya’da devam eden Mısrî Sempozyumu’nu da hatırda 
tutarak bir ön çalışma yapmıştık. Bu çalışmada yurtdışından gelecek olan 
ilim insanlarıyla ilişki kurmamızda yardımcı olan, TYB’nin talebi çerçeve-
sinde bir ortak projenin yazılmasında katkı veren Prof. Dr. Salih Çift ile bir 
mesai harcamış olduk. Ancak ülkemizin içinden geçtiği ekonomik durum, 
bu geniş katılımlı bir bilgi şölenini yapmamıza imkân vermedi. Bu sebeple 
Osmangazi Belediye Başkanımızın himayesiyle küçük ölçekli, ekseriyeti 
Bursa’dan ve yakın civardan gelen ilim erbabının katılımıyla 16-17 Kasım 
2018 tarihlerinde, geçen asırda bir Eşrefî dergâhı olarak hizmet veren Seyyid 
Usûl Kültür Merkezi’nde bir sempozyum icra edilmiş oldu.  

Elinizdeki bu kitap, sözü edilen sempozyumda sunulan tebliğlerden 
oluşmaktadır. Tebliğ metinleri kitabın insicamı içerisinde yeniden değer-
lendirilerek çalışma giriş, üç bölüm ve sonuç şeklinde tasnif edilmiştir. Gi-
rişte, açılış panelinde sunulan bildirilerden hareketle, genel olarak tasavvuf 
kültürü, Halvetîlik ve Mısrî geleneği ele alan makalelere yer alır. Birinci bö-
lümde ise, tarihî birikime yer verilmiştir. Burada Mısrî’nin yaşadığı dönemin 
Bursa’sı, dönemindeki dinî, sosyal muhitler ve tartışmalar ile biyografik bil-
gileri ihtiva eden makaleler bulunmaktadır. Kitabın ikinci bölümü, Mısrî’yi 
şair olarak bıraktığı söz mirası üzerinden inceleme konusu eden makaleler-
den oluşmaktadır. Bilhassa onun şairliği, bir roman kahramanı olarak öne 
çıkan kişiliği, dili, âsitanesi ve buradaki hazire konu edilmiştir. Üçüncü bö-
lüm, doğrudan doğruya Mısrî’ye dair değildir. Bu bölüm, onun ihya ve inşa 
ettiği yolun son temsilcilerinden birisi ve telif ettiği eserleriyle temayüz 
eden bir takipçisi olarak bilinen Şemsî-i Mısrî’ye yani Mehmed Şemseddin 
Ulusoy’a ayrılmıştır. Sonuç bölümünde, genel bir değerlendirme yapılmak-
tadır. Bilhassa Bursa’nın Mısrî mirasına sahip çıkması, bunun için de onun 
adına bir makamın inşası fikri kamuoyunun dikkatlerine sunulmuştur. 

Bu sempozyumun hazırlanması, tebliğlerin yeniden düzenlenerek bir ki-
tap hüviyetine kavuşması ve böylece Mısrî’ye olan dikkatin ilim dünyamızın 

https://eksisozluk.com/rekonstruksiyon--363169
https://eksisozluk.com/rekonstruksiyon--363169
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ıttılaına sunulması sürecinde pek çok kimsenin emeği vardır. Öncelikle bu 
konuda bir program yapma fikrini veren TYB Şeref Başkanı Sayın D. Meh-
met Doğan ve Yönetim Kurulu Üyeleri başta olmak üzere, projeyi himaye 
eden Osmangazi Belediyemizin değerli Başkanı Mustafa Dündar’ı ve pek 
çok işimizi kolaylaştıran Kültür İşleri Müdürü Kenan Kır’ı anmam icab eder. 
Bu güzel insanlara müteşekkirim. Keza hazırladıkları tebliğleri ile Mısrî 
merhumu çeşitli vecheleriyle yeniden hatırlamamızı temin eden ilim adam-
larımıza ve sempozyumu icra ettikleri konserle taçlandıran sanatkârları-
mıza minnettarlığımı belirtmek isterim; kalemleri daima iyi ve güzel olanı 
yazsın… Zira iyilik ve güzellik samimi ilim ve sanat adamlarının gayretleriyle 
ikame olunacaktır. Hususen bu faaliyeti omuzlayan ve bu kitabı yayıma ha-
zırlayan iki doktora öğrencim, Mustafa Bâki Efe ve Olcay Kocatürk’e duacı 
olduğumu beyan etmek isterim. Onlar aşkla çalışarak Niyâzî-i Mısrî’nin mi-
rasına rikkat ve dikkatle nazar etmemizi temin eden bu irfan sofrasını ha-
zırlayan hizmetkârlardır; Hak, onları ilim ve irfan yolunda daim ve kaim 
eylesin.  Bu mütevazı gayret, Hak katında makbul bir amel olarak kabul 
buyrulsun. 

 
Prof. Dr. Bilal Kemikli  

Fethiye-BURSA  
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Ey Garip Bülbül Diyarın Kandadır 
 
Ey garip bülbül diyarın kandadır 
Bir haber ver gül-‘izarın kandadır 
 
Sen bu ilde kimseye yȃr olmadın 
Var senin elbet yȃrin kandadır 
 
Arttı günden güne feryȃdın senin 
Ah ü efgȃn oldu mu’tȃdın senin 
 
Aşk içinde kimdir üstadın senin 
Bu senin sabr u kararın kandadır 
 
Bir enisin yok acep hasrettesin 
Rahatı terkeyledin mihnettesin 
 
Gece gündüz bilmeyip hayrettesin 
Ya senin leyl ü nehȃrın kandadır 
 
Ne göründü güle karşı gözüne 
Ne büründü baktığınca özüne 
 
Kimse mahrem olmadı hiç rȃzına 
Bilmediler şehsüvȃrın kandadır 
 
Gökte uçarken seni indirdiler 
Çȃr unsur bendlerine urdular 
 
Nur iken adın Niyazi kodılar 
Şol ezel ki i’tibȃrın kandadır 

 



 

 

Tasavvuf Kültürüne Genel Bir Bakış 
SÜLEYMAN ULUDAĞ* 

 
 
 
 

Giriş 

İnsanın iç dünyasıyla, ruhî ve manevî yönden kendini geliştirmesiyle il-
gili olarak Kur’ân-ı Kerîm’de, Hz. Peygamber’in hayatında ve sahih hadisle-
rinde mevcut olan bilgiler ve yönlendirmeler, ilk dönemlerden itibaren 
Müslümanların dinin daha iyi anlama ve yaşama talep ve gayretlerine itikat 
ve fıkıh cephesinden ayrı olarak tasavvuf adı altında özetlenebilecek üçüncü 
bir cephe ve zenginlik kazandırmıştır. Tasavvuf kelimesi Kur’ân’da ve ha-
dislerde geçmez. Hicri ilk iki yüzyılda kişinin kendi iç dünyasındaki derinlik 
ve zenginliği, coşkulu dindarlığını ifade için genelde zühd, rikâk-rekaik, 
takva, ibadet gibi kelimeler kullanılıyor, böyle kimselere de zâhid ve âbid 
deniliyordu. Hicrî III. Yüzyıldan sonra daha kapsamlı olarak tasavvuf, sûfî, 
sûfiyye gibi terimler kullanılmaya başlandı ve bir dönemden sonra tasavvuf 
ayrı bir ilim ve davranış biçimi olarak ortaya çıktı. 

Tasavvuf, kalp temizliğini, güzel ahlâkı ve ruh olgunluğunu konu alır. 
Amaç müminleri terbiye etmek ve manen yükseltmektir. Bu amaca ulaşmak 
için dünyadan çok âhirete önem vermek, maddî değerlerden fazla manevî 
değerlere bağlanmak, daha nitelikli ve daha çok ibadet etmek ve nefsi disip-
lin altına almak gerekir.  

 

Tasavvufî Düşüncenin Dinî ve Fikrî Temelleri 

İslâm, müminlerin dünya hayatına ve maddî zevklere dalmamalarını, 
âhirete ve manevî değerlere öncelik vermelerini ister. Yüce Allah şöyle bu-
yurur: “Azgınlaşan ve dünya hayatını tercih edenin gideceği yer cehennem-
dir” (Naziât 79/38). “Siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz ama âhiret ha-
yatı daha hayırlı ve daha kalıcıdır” (A’lâ 87/16). Tasavvufta dünya hayatına 
âhiret hayatı kadar veya daha fazla önem vermemek esastır. Bu nokta 
Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadîs-i şerîflerde de kuvvetle vurgulanmıştır. Allah 
Teâlâ buyurur: 

“Dünya hayatı aldatıcı bir metadan başka bir şey değildir” (Âl-i İmrân 

                                                        
*  Prof. Dr., Emekli Öğretim Üyesi. 
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3/185). “Doğrusu dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir” (Muhammed 
47/36). “Allah’ın vaadi haktır, sakın dünya hayatı sizi kandırmasın ve şeytan 
Allah’ın affına güvendirerek sizi aldatmasın” (Lokman 31/33). “Dünya men-
faati önemsizdir, takva sahipleri için âhiret daha hayırlıdır” (Nisâ 4/77). “Şu 
dünya hayatı sadece bir oyun ve eğlencedir, âhiret ise gerçek bir hayattır” 
(Ankebût 29/64). “Dünya hayatı sadece bir oyun, bir eğlence, bir süs, ara-
nızda bir öğünme vesilesi ve daha çok servet ve evlâda sahip olma yarışıdır” 
(Hadîd 57/20). “Mal ve evlât dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi işler 
ise hem sevap olması bakımından hem de ümit bağlanması bakımından 
Rabbinin nezdinde çok hayırlıdır” (Kehf 18/46). 

Kur’ân-ı Kerîm birkaç yerde dünya hayatını temsille anlatmıştır: “Onlara 
şunu misal ver: Dünya hayatı gökten indirdiğimiz bir yağmura benzer. Bu 
sayede yeryüzünde biten bitkiler birbirlerine karışmış,  sonra kurumuş, 
rüzgârın savurduğu çerçöp hâline gelmiştir. Allah’ın gücü her şeyin üstün-
dedir” (Kehf 18/45; Âl-i İmrân 3/117; Yûnus 10/24; Hadîd 57/20). 

Kur’ân-ı Kerîm’e göre insan dünyadan çok âhireti istemelidir: “Kim âhi-
ret yararını isterse ona bunu fazlasıyla veririz, kim dünya yararını isterse 
ona da dünyadan bir şeyler veririz, ama âhirette bir nasibi olmaz” (Şurâ 
42/20; el-Bakara 2/200; Âl-i İmrân3/145; Hûd 11/15). Kısaca servetler, kazanç-
lar, zenginlikler ve her çeşit nimetler âhirette ve Allah katında bol bol mev-
cuttur (bk. Nisâ 4/94). 

Hadîs-i şerîflerde de aynı hususların sıklıkla ifade edildiği görülür. “Dün-
yada bir garip veya yolcu gibi yaşa, kendini kabirlerde yatanlardan say” 
(Buhârî, “Rikâk”, 3; Tirmizî, “Zühd”, 25; İbn Mâce, “Zühd”, 6). “Dünyaya 
karşı soğuk olanı Allah, halkı malına göz dikmeyeni insanlar sever” (İbn 
Mâce, “Zühd”, 1). 

“Kabirleri ziyaret ediniz. Zira bu, sizi dünyadan soğutur, âhirete ısındırır” 
(İbn Mâce, “Cenâiz”, 47). Hz. Peygamber dünyanın gösteriş ve çekiciliğine 
kapılmanın muhtemel tehlikeleri konusunda ümmetini uyarmıştır (Buhârî, 
“Rikâk”, 3; Tirmizî, “Zühd”, 25). 

Hz. Peygamber şahsen yukarıda anlatılan ilkelere uygun olarak yaşamış; 
dünya malına tamah etmemiş, maddî zevkler peşinde koşmamış, daima âhi-
ret hayatına öncelik vermiş ve onu üstün tutmuştur. Şöyle buyurmuştur: 
“Uhud dağı kadar altınım olsa, borcumu ödemek için bundan ayıracağım 
miktar hariç, altınların üç günden fazla yanımda kalmasını arzu etmezdim” 
(Buhârî, “Zekât”, 4; Müslim, “Zekât”, 31). 

Hz. Peygamber vefat edince altın, gümüş miras bırakmadı. Bıraktığı mi-
ras beyaz bir katır, bir silah ve vakıf arazisinden ibaretti (Buhârî, “Vesâyâ”, 
1). 

Hz. Peygamber sade ve mütevazı bir hayat yaşamış, hiçbir zaman dünya 
nimetlerinin cazibesine kapılmamış, ganimet malları sebebiyle Müslüman-
ların elleri az çok genişlediği halde o eski yaşama biçimini sürdürmüş, öbür 
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Müslümanlar düzeyinde bir hayata kavuşmak isteyen hanımlarına küsmüş 
ve onlardan dünya ile kendisi arasında bir tercih yapmalarını istemişti (bk. 
Ahzâb 33/28; Buhârî, “Tefsir”,66; Müslim, “Talâk”, 5). 

Dünyayı âhiretle bir ve eşit tutmak veya ondan üstün tutmamak 
zühddür. zühd ilkesine bağlı olarak yaşayan kişilere de zâhid denir. Kur’ân 
ve hadislerde zühde büyük önem verilmiş, bunun zıddı olan dünyaya düş-
kün olma, tamah, ihtiras ve çıkarcılık şiddetle yerilmiştir. Zühd tasavvufun 
temelidir. 

Âhiretin dünyadan üstün, oradaki nimetlerin buradaki servetten daha 
önemli olduğuna inanan bir Müslüman daha nitelikli ve daha çok ibadet 
eder, hak hukuk gözetir, ahlâk kurallarına bağlı kalır, haram ve helâli bilir. 
Böyle bir hayat yaşamayan bir kimsenin dünyadan çok âhirete önem ve de-
ğer verdiği söylenemez. İbadet zühdün tabii bir sonucudur. 

Yüce Allah namaz, oruç hac ve zekât gibi ibadetleri farz kılmıştır. Hz. 
Peygamber ise farz olan ibadetlerle yetinilmemesini, nafile ve sünnet olan-
ların da yerine getirilmesini tavsiye etmiştir. Farz namazlardan önce ve 
sonra kılınan sünnetler, teheccüd, evvâbin ve tahiyyetü’l-mescid gibi diğer 
nafile namazlar, receb ve şaban gibi aylarda belli miktarda tutulan oruçlar, 
umre ve sadaka böyledir. İbadetlerin amacı nefsi disiplin altına alarak Al-
lah’a yaklaşmaktır. Tasavvufta farz ve nafile ibadetleri şartlarına uygun ola-
rak huşu ve ihlasla yerine getirmek esastır. Sûfiler özellikle farz olmayan 
ibadetleri belli bir düzen içinde yerine getirmeye özen gösterirler. İbadetsiz 
tasavvuf olmaz. 

Namaz, oruç, hac ve zekât gibi ibadetlerde külfet ve zorluk vardır. Bunlar 
nefse ağır gelen zahmetli ve meşakkatli şeylerdir. İslam’ın bunları zorunlu 
görevler hâline getirmesi belli ölçüde nefse acı çektirmek ve işkence etmek, 
böylece onu eğitmek, edebli, terbiyeli, saygılı ve itaatkâr hâle getirmek 
amaçlanmıştır. Burada bahis konusu olan acı ve işkencenin miktarı, hududu 
ve şekli şeriatçe tespit edilmiştir. Bu hududu aşan acı çekme ve işkence şe-
killeri günahtır. Sûfiler bu hususu dikkate alarak zühd, fakr, riyazet, per-
hizkârlık ve çile anlayışlarını geliştirmişlerdir. İslâm’da olduğu gibi nefse, 
özellikle kötülüğü emreden nefse muhalefet esastır. 

İslâm’da kalp temizliği önemlidir. Her şeyden önce Cebrail Kur’ân-ı 
Kerîm’i Hz. Peygamber’in kalbine indirmiştir (Bakara 2/97; Şuarâ 26/194). 
Vahiy de ilham da kalbe gelir. “Allah’ın huzuruna temiz (selim) bir kalple 
çıkmaktan başka hiçbir şeyin faydası yoktur” (Şuarâ 26/89; Saffât 37/84; Kaf 
50/33). “Allah sekîneti (huzuru) müminlerin kalplerine indirmiştir” (Fetih 
48/4). “Kalpler Allah’ı zikretmekle itminan bulur” (Yûnus 10/74). Onun için 
Allah’ı çok zikretmek tavsiye edilmiştir (bk. Ahzâb 33/41). Her şeyin temeli 
olan iman kalbin tasdiklerinden ibarettir. Niyet bütün ibadetlerin temelidir. 
Halis niyet de kalpte gerçekleşir. İbadetlere kalbin temiz, niyetin iyi olması 
oranında sevap verilir (Buhârî, “Îmân”, 41; Müslim, “İmaret”, 155). 
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Kur’ân kalbin görme niteliğinden söz eder. Yeryüzünde dolaşıp ibret al-
mayanları, düşünecek kalbi, işitecek kulağı olmayanları uyarır: “Dikkat 
edin, baştaki gözler değil, göğüsteki kalpler kör olur (Hac22/46). Hassas, 
yufka ve temiz kalplerden bahseden Kur’ân taş gibi katı, kirli ve kilit vurul-
muş kalplerin bulunabileceğine de dikkat çeker. Kalbin kirlenmiş şekline 
bazen nefis de denir. Buna karşı nefsin arınmış şekli de kalptir, kalp hük-
mündedir, “nefsini kirleten hüsrandadır, onu arındıran kurtuluşa erer” (bk. 
Şems 91/9-10). Tasavvufta nefsi kötülükten arındırmak esastır. 

Bir hadîs-i şerifte şöyle buyrulmuştur: “İnsanın bedeninde bir et parçası 
vardır. o iyi olursa beden tümüyle iyi, kötü olursa tamamıyla kötü olur. Dik-
kat, o kalptir” (Buhârî, “Îman”, 39; Müslim, “Müsâkât”, 107). Bir hadiste, 
“Başkaları fetva verse de sen fetvayı kalbine sor” (Dârimî, “Buyû”, 2; Müsned, 
IV, 194, 228) buyurarak şüpheli konularda kişinin kalbine başvurmasını, 
başkasının denetlemesinden önce kişinin kendi kendini denetlemesini tav-
siye etmiştir. Kur’ân’da ve hadîslerde takvaya büyük önem verilmiştir. Hz. 
Peygamber kalbine işaret ederek, “Takva buradadır” demişti (Müsned, V, 
379). 

Tasavvufun konusu kalptir. Tasavvuf bir kalp ilmidir. Sûfilere bu yüzden 
gönül ehli, “ehl-i dil” denilmiştir. Tasavvufî düşünce Allah korkusu veAllah 
sevgisi temeline dayanır. 

Allah Korkusu: Kur’ân-ı Kerîm ve hadîs-i şeriflerde “havfullah (mehâfe-
tullah) ve haşyetullah” denilen Allah korkusu üzerinde çok durulmuştur. 
Günah işleyenlerin ve başkalarına haksızlık edenlerin Allah’ın gazabından 
ve azabından korkmaları lâzımdır. Kur’ân’da “Eğer inanıyorsanız biliniz ki 
en çok korkulmaya lâyık olan Allah’tır” (Tevbe 9/13; Ahzâb 33/37), “Onlar-
dan değil, benden korkun” (Âl-i İmrân 3/175) buyrulur. Kişi insanlardan de-
ğil, Allah’tan korkarak günah işlememeli, kötülük ve haksızlık etmemelidir. 
Gizli-açık işlenen her kötülüğü bilen Allah Teâlâ’nın işlenen kötülükleri ce-
zasız bırakmayacağına, er veya geç bunun hesabını soracağına inanmalı, di-
nin emirlerine uyup yasaklarından kaçınırken Allah’tan başka hiçbir kimse-
den korkmamalıdır. Allah Teâlâ böyle kullarını över: “Onlar Rablerinden de 
kötü azaptan da korkarlar” (Ra’d 13/28). “Allah’tan başka hiçbir kimseden 
korkmazlar” (Tevbe 9/18; Ahzâb 33/39). 

Başta peygamberler ve velîler olmak üzere bütün müminler Allah’tan 
korkar.  Hz. Peygamber, “Allah’ı en iyi bileniniz ve ondan en çok korkanınız 
benim” buyurmuştur (Buhârî, “Edeb”, 72; Müslim, “Fezâil”, 35). Bir hadiste 
de “Hikmetin başı Allah korkusudur” (Aclûnî, Keşfü’l-hafâ, I, 421) buyrul-
muştur. Allah’tan korkan başkasından korkmaz. Allah korkusu diğer kor-
kuları siler ve kişiyi cesur hâle getirir. Allah’tan korkanların âhirette de kor-
kuları olmayacak, mahzun olmayacaklardır (Bakara 2/38, 62, 112, 262, 274, 
277). İşte Allah’ın velî ve ergin kulları bunlardır. 

Allah korkusu konusu üzerinde çok duran sûfiler bunu tasavvufun temel 
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ilkelerinden biri hâline getirmişlerdir. Buradaki korku aynı zamanda Allah’ı 
sevmekten kaynaklanan bir çekinme ve saygı mahiyetindendir. Bu sebeple 
Allah korkusu ile Allah sevgisi, birbirini tamamlayan iki kavramdır. 

Allah Sevgisi: Bu sevgi İslâm’daki manevî hayatın temelidir. Bu temele 
dayanmayan ibadet ve ahlâk gibi davranışlar İslâm açısından bir anlam ifade 
etmez. Bir mümin severek Allah’a itaat ve ibadet ederse, onun emirlerine ve 
yasaklarına uyarsa bunun değeri vardır. Allah Teâlâ’yı seven onun kelâmı 
olan Kur’ân’ı ve resulü olan Hz. Muhammed’i, onun dava arkadaşları olan 
sahabeyi de sever. Kısaca Allah’ın sevdiği herkesi ve her şeyi sever. 

Kur’ân’da Allah sevgisi üzerinde önemle durulur. Yüce Allah şöyle buyu-
rur: “İman edenler Allah’a olan sevgileri ise çok fazladır” (Bakara 2/115). Şid-
detli ve çok sevgi aşk demektir. Bu âyet başta olmak üzere birçok âyette 
muhabbetullah denilen Allah sevgisine ve ilâhî aşka işaret edilir. 

Bir Müslüman Allah’ı, Resulü’nü ve Allah yolunda mücadele etmeyi ba-
basından, oğullarından, kardeşlerinden, eşlerinden, kabilesinden, servetin-
den, ticaretinden ve meskeninden daha çok sevmekle yükümlüdür. Eğer 
daha çok sevmezse Kur’ân’ın ifadesiyle “Allah’ın hükmü tecelli edene kadar 
bekleyin, Allah günahkâr bir toplumu hidayete erdirmez” (Tevbe 9/24) teh-
didine muhatap olur. Bunun anlamı şudur: Bir Müslüman Allah’ı, Resulü’nü 
ve Allah yolunda mücadele etmeyi yürekten sevmesi ve bu sevgi ve isteğini 
her zaman diğer sevgi türlerinden önde tutması gerekir. 

Hz. Peygamber “Allah ve Resulü’nü diğer şeylerden daha fazla sevmeyen 
kimse imanın hazzına eremez” deyince Hz. Ömer “Ey Allah Resulü! Kendim 
hariç seni herkesten ve her şeyden çok seviyorum” demiş, Hz. Peygamber 
de “Olmadı yâ Ömer!” demişti. Hz. Ömer, “O halde seni kendimden de çok 
seviyorum” deyince Resûlullah “Şimdi oldu yâ Ömer!” buyurdu (Buhârî, 
“Îmân”, 9; Müslim, “Îmân”, 15). 

İslâm’da Allah’la kulları arsındaki sevgi karşılıklıdır. Allah kullarını se-
ver, kulları da onu severler. Kur’ân şöyle der: “Ey iman edenler! İçinizden 
her kim dininden dönerse, Allah onların yerine öyle bir kavim getirir ki Al-
lah onları sever, onlar da Allah’ı severler” (el-Mâide 5/54). İslâm inancına 
göre Allah Teâlâ vedûd ve velidir. Yani mümin kullarını çok sever ve onları 
dost edinir. 

Kur’ân’da Allah’ın hangi kullarını sevdiği şöyle açıklanır: 
“Allah adil olanları sever” (Mümtehine 60/8; Hucurât 49/9). “Allah temiz 

insanları sever” (Tevbe 9/108; Bakara 2/222). “Allah takvâ sahibi kullarını 
sever” (Âl-i İmrân 3/76; Tevbe 9/4, 7). “Allah ihsan sahibi dürüst kişileri se-
ver” (Âl-i İmrân 3/148, Mâide 5/13, 93). “Allah tevekkül ehlini sever” (Âl-i 
İmrân 3/159). “Allah sabırlıları sever” (Âl-i İmrân 3/146). “Allah tövbe eden-
leri sever” (Bakara 2/222). 

Yüce Allah Peygamberimiz’i herkesten çok sevdiği için ona “habîbullah” 
(Allah’ın sevgilisi) denilmiştir (Tirmizî, “Menâkıb”, 1). Nitekim Hz. İbrahim 
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için de “halîlullah” (Allah’ın dostu) ifadesi kullanılmıştır. 
Burada sözü edilen adalet (kıst, vera’), temizlik, takva, ihsan, tevekkül, 

sabır, tövbe tasavvufun temel kavramlarıdır. Sûfiler ve velîler Allah’ın sevgili 
kulu olma mertebesine ermek için bu hususları büyük bir özenle gerçekleş-
tirmeye çalışır, ilâhî sevgiden mahrum olmamak için bunların zıddı olan 
hususlardan dikkatle kaçınırlar. Çünkü Allah zâlimleri, kâfirleri, günahkâr-
ları, kibirlileri, hâinleri, bozguncuları, müsrifleri, saldırganları sevmez (Şûrâ 
42/40; Bakara 2/176; Nisâ 4/107; Hadîd 57/23; Hac 22/38; Mâide 5/64; A’râf 
7/31; Mâide 5/87). 

Seven sevgilisine itaat eder, ona tâbi olur, onu razı etmeye çalışır, emir-
lerine uyar, onu darıltacak davranışlardan sakınır. Kısaca sevginin sonucu 
Allah’ın emirlerine uymak, yasaklarından kaçınmaktır. 

Allah’ın peygamberine uymak Allah’ın sevgisini kazandırır. Onun için 
yüce Allah buyurur: “Ya Muhammed! De ki eğer Allah’ı seviyorsanız bana 
tâbi olun ki O da sizi sevsin” (Nisâ 4/80). 

Resûlullah’a itaat Allah’a itaat demektir: “Resûlullah’a itaat eden Allah’a 
itaat etmiştir” (en-Nisâ 4/80). 

Hz. Peygamber, müminlerin Allah için birbirlerini sevmeleri gerektiğini 
önemle vurgulamıştır. Kudsî bir hadiste, “Benim için birbirlerini sevenleri 
sevmem vaciptir” (Muvatta, Şiir, 16; Müsned, V, 233) buyrulmuştur. Hz. Pey-
gamber, “Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız” (Müslim, “Îmân”, 
93; Ebû Dâvud, “Edeb”, 131), “Bir kimse kendisi için istediği bir şeyi mümin 
kardeşi için istemedikçe iman etmiş olmaz” (Buhârî, “Îmân”, 7) buyurarak 
bu sevgi ile kâmil iman arasında sıkı bir bağ bulunduğuna işaret etmiştir. 

İslâm, müminleri sevgi ve dostluk bağlarıyla birbirine bağlamış, kaynaş-
tırmış ve böylece fertler birbirine kenetlenmiş bir toplum meydana getir-
miştir. Sevgi bağı hem Müslümanları Allah’a ve Resûlü’ne, hem de birbirle-
rine bağlar. Müslümanlar iyi ve kötü günlerde, mutlu ve sıkıntılı zaman-
larda daima bir arada olurlar. Hz. Peygamber, kişi sevdiğiyle beraberdir, bu-
yurmuştur (Buhârî, “Edeb”, 9; Müslim, “Birr”, 165). 

Bir Müslüman Allah’ın gazabına uğramamak ve cehennem azabından 
kurtulmak için yaratıcısına ibadet eder. Bu amaçla ibadet etmek caizdir. Ge-
nellikle halk, özellikle zâhidler ve âbidler bu maksatla ibadet ederler. Cen-
nete girmek ve oradaki nimetlerden yararlanmak için Allah’a ibadet ise ev-
velkine göre bir derece dadha üstündür. Fakat sırf Allah’ın emrine uymak, 
rızâsını kazanmak için Allah’a ibadet etmek en üstün bir mertebedir. Bu 
ibadet sevgi temeline dayanır. Sevenin sevgilisine itaat etmesi türünde bir 
boyun eğme ve emredileni gönül hoşluğu ile yerine getirme hâlidir. Pey-
gamberlerin, sağ iken cennetle müjdelenen on sahabenin, velîlerin ve ârif-
lerin ibadetleri böyledir. Râbia el-Adeviyye’nin dediği gibi onlar cehennem 
ve cennet olmasa da Allah’a ibadet eder, ona itaati canlarına minnet bilirler. 
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Nitekim bu konudaki hadîslerden birinde, “Suhayb, Allah’ın ne hoş bir ku-
ludur ki ondan korkusu olmasa bile günah işlemez”, diğerinde “Ebû Hu-
zeyfe’nin âzadlısı Salim, Allah’a âşık olduğundan O’ndan korkmasa bile gü-
nah işlemez” (Acluni, Keşfu’l-hafâ, II, 323) buyrulmuştur. 

Tasavvufta hedef bir Müslümanın gönüllü olarak ve seve seve Allah’a iba-
det etmesini sağlamaktır. Bu mertebede ibadet insana zor gelmez, tersine 
ona haz ve huzur verir, ibadet hâlinde olmaması ise onu rahatsız eder. Hz. 
Peygamber zamanında var olan bu anlayış ondan sonra gelişerek devam et-
miştir. Bu hareketin en önemi temsilcisi hicri II. Asrın ikinci yarısında ye-
tişmiş olan ünlü Râbia el-Adeviyye’dir (ö. 185/801). Bu tarihten sonra bu an-
layışın yaygınlaşarak ve gelişerek devam etmesi tasavvufun İslâmî bir hare-
ket olarak ortaya çıkmasına sebep olan faktörlerin başında gelir. Zühd ile 
tasavvuf arasındaki en önemli fark zühdde korku, tasavvufta sevgi unsuru-
nun ağır basmasıdır. Zühd hareketinde korku sevgiyi, tasavvuf hareketinde 
ise sevgi korkuyu kapsar. Zühd âhirette kurtuluşu amaçlayan nisbeten özel 
bir manevî hal, tasavvuf ise bu hayata dayanan ama daha çok Allah’ın 
rızâsını ve sevgisini kazanmayı amaçlayan daha kapsamlı manevî hayattır. 

Tasavvufta Allah sevgisinin ne kadar önemli olduğunu göstermek için 
sûfilerin üzerinde özenle durdukları ve önemle açıkladıkları şu hadîs-i şerife 
bakmak yeterlidir. Kudsî hadiste şöyle buyrulmuştur: “Kulum farz ibadet-
lerle yaklaştığı kadar başka hiçbir şeyle bana yaklaşamaz, nafile ibadetlerle 
de bana yaklaşır. O kadar çok yaklaşır ki ben onun gören gözü, işiten kulağı, 
tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Artık o benimle görür, benimle işitir, be-
nimle tutar, benimle yürür. Böyle bir kul bana sığınırsa onu korurum, ben-
den bir şey isterse dileğini yerine getiririm” (Buhârî, “Rikâk”, 38). 

Tasavvuf kulun Allah’a yaklaşması ve O’nunla böyle bir manevî ilişki kur-
masıdır. Allah kuluna şah damarından daha yakındır (Kâf 50/16). Allah’ın 
bir ismi “el-Karîb”dir. Yani o her zaman herkese yakındır. Fakat sevdiği kul-
larına özel bir anlamda daha fazla yakındır. Allah’ın yakınlığını kazanan in-
sanlara mukarreb denir (Vâkıa 56/88-89). 

Müslümanların iman ve ibadet itibariyle çeşitli dereceleri vardır. Bir ha-
diste imanın altı, İslâm’ın beş şartı sayıldıktan sonra en büyük mertebe olan 
ihsan şöyle tarif edilmiştir: “İhsan, Allah’a onu görüyormuşsun gibi ibadet 
etmektir, her ne kadar sen O’nu görmüyorsan da O seni görmektedir” 
(Buhârî, “Îmân”, 37; Müslim, “Îmân”, 57). Kur’ân-ı Kerîm’de, “İhsan üzerine 
olunuz, Allah ihsan üzere olanları sever” (Bakara 2/195; Mâide 93) buyrul-
muştur. Mutasavvıflar bu hadisten İslâm’ın üç mertebesi olduğu sonucunu 
çıkarmışlardır. Bunlar sırasıyla İslâm, iman ve İhsan mertebeleridir. İslâm 
zahir, iman zahir ve bâtındır. İhsan ise zahir ve bâtının hakikatidir. İslâm’da 
bilgi amelle, amel ihlâsla, ihlâs da Allah’ın rızâsını taleple kemale erer. Bilgi, 
ihlâs ve rızâ bu üç mertebenin başka bir ifadesidir. Müminler ilim, amel ve 
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mertebe itibariyle birbirinden farklıdırlar. Nitekim Kur’ân’da şöyle buyru-
lur: “Kendilerine ilim verilenler derece derecedir”, “Amel edenlerin de mer-
tebeleri vardır”, “Bakın nasıl bazısını diğer bazılarına üstün kıldık” 
(Mücâdele 58/11; Ahkâf 46/19; İsrâ 17/21). 

 

Tarihî Gelişim    

Hz. Peygamber, sahabe, tâbiîn ve tebeu’t-tâbiîn dönemlerinde dindar 
Müslümanların yaşadıkları hayat yukarıda tasvir edilen manevî bir atmos-
ferde cereyan etti. Bu üç neslin dindarları dünyaya nazaran âhirete öncelik 
veriyor, bütün davranışlarda Allah’ın rızâsını gözetiyorlardı. Bu tür hayat 
Kur’ân’ın istediği bir hayattı. Bunun en güzel örneği de Hz. Peygamber’di 
(Ahzâb 33/21). 

Hz. Peygamber zamanında çeşitli eğilimlere sahip olan sahabeler vardı. 
Bunlardan bir kısmı ilim öğrenmeye, bir kısmı dini tebliğe, bir kısmı cihada, 
bir kısmı yöneticiliğe daha fazla ilgi duyarken bir kısmı ibadete daha çok 
önem veriyor, uhrevî kurtuluş üzerinde yoğunlaşıyorlardı. Başta ilk dört ha-
life ve aşere-i mübeşşere olmak üzere Osman b. Maz’ûn, Mus’ab, Ammâr, 
Habbâb, Bilâl, Suhayb, Selmân, Ebû Zer, Mikdâd, Muaz, Ebu’d-Derdâ, Hu-
zeyfe, Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Amr bu sahabenin âbid ve zâhidleri 
olarak tanınmışlardı. Daha sonraki dönemlerde yaşayan âbid, zâhid ve din-
dar Müslümanlar her zaman bunları örnek almışlardı. Tasavvuf zincirinin 
ilk halkaları bunlardı. Daha sonra eklenen yeni halkalarla bu silsile günü-
müze kadar gelmiş, bu halkalardaki âlim ve zâhidler İslâm’ın ilim, ihlâs, 
takvâ, ihsan, his, heyecan ve zühd anlayışını yaşayarak çağımıza taşımıştır. 

Veysel Karani, Ebû Müslim el-Havlâni, Habîb el-Acemî, Hasan-ı Basrî, 
Abdülvâhid b. Zeyd, Şeybân er-Râî, Salih el-Mürrî, Ferkad es-Sencî, Mâlik 
b. Dînâr, İbnü’s-Semmâk, İbrahim b. Edhem, Şakik-i Belhî, Dâvûdet-Tâî, 
Fudayl b. İyâz ve benzeri pek çok âbid ve zâhid ikinci nesli, silsilenin ikinci 
halkasını oluşturur. 

Tasavvufta söz konusu neslin yaşadığı zaman hicrî I ve II. (VII. Ve VIII.) 
asırları kapsar ve zühd dönemi diye bilinir. Bu dönemde tasavvuf tohumu-
nun çimlenmiş bir şekli mevcuttur. Bundan sonra gelen ve üçüncü halkayı 
oluşturan İbrahim el-Havvâs, Bişr el-Hafî, Serî es-Sakatî, Cüneyd-i Bağdadî, 
Bâyezid-i Bistâmî, Hâris el-Muhâsibî, Zünnûn el-Mısrî, Hamdun el-Kassâr, 
Ma’rûf-i Kerhî, Ahmed b. Hadraveyh, Ebû Süleyman ed-Dârânî, Sehl et-Tüs-
terî gibi sûfiler tasavvufun ilk temsilcileri ve müjdecileridir. Tasavvufî hayat 
geniş ölçüde bunların tesbit ettikleri hedefler yönünde gelişmiştir. 

Kuşeyrî’nin de açık bir şekilde belirttiği gibi tasavvuf, Ehl-i Sünnet’in 
bünyesinden doğmuştur. İlk sûfilerin hepsi Sünnî’dir. Sûfiliğin ortaya çıktığı 
dönem İslâm dünyasında çeşitli ilimlerin kurulduğu, değişik mezhep ve 
akımların ortaya çıktığı bir dönemdir. Bu dönemde hadis, fıkıh, kelâm gibi 
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ilim dalları kurulmuş, bunlarla uğraşanlara hadisçi, fıkıhçı, kelâmcı (mu-
haddis, fakih, mütekellim) gibi isimler verilmişti. Kaynağı Kur’ân ve hadis 
olmakla beraber söz konusu ilimlerden de etkilenen ve Ehl-i sünnet muhi-
tinde doğan İslâm’daki ruhî ve manevî hayat tarzına tasavvuf denmiştir. Bu 
hayat tarzının temelleri Kur’ân ve Sünnet’in öğretisinde, önceki nesillerin 
sözlerinde ve yaşayış tarzlarında mevcuttu. Sûfiler fikirleri ve manevî tecrü-
beleriyle geliştirip sistemleştirdikleri tasavvufî hayat tarzını sözü edilen te-
meller üzerinde inşa etmişlerdir. Kökü ve özü eski olan tasavvufî hayatın 
bazı yenilikler içermesi ve farklılık göstermesi bundandır. 

Büyük sûfilerin yetiştiği hicrî III ve IV. (IX ve X.) yüzyıllarda tasavvufla 
ilgili birtakım eserler yazılmış, sûfiliğin esasları yazılı hâle getirilmişti. Diğer 
taraftan aynı dönemde melâmet ve fütüvvet gibi önemli tasavvufî ekoller 
ortaya çıkmıştı. Ma’rûf-i Kerhî, Serî es-Sakatî, Hâris el-Muhâsibî ve Cüneyd-
i Bağdadî gibi ünlü sûfîler Irak’ta tasavvuf adı altında İslam’ın manevî haya-
tını geliştirirken Horasan bölgesinde Hamdun el-Kassâr (ö. 271/884) 
melâmet adı altında söz konusu hayatın farklı bir yorumunu ortaya koyu-
yordu. Ebû Hafs, Ahmed b. Hadraveyh ve Şah Şucâ’-i Kirmânî gibi Horasanlı 
dindarlar ise daha çok fütüvvet ve mürüvvet üzerinde duruyorlardı. 
Melâmet ehli ihlâs ve riya konusuna ağırlık verirken, fütüvvet ehli daha çok 
dinin insaniyet yönü üzerinde duruyorlardı. Bu konuda özellikle Bâyezid-i 
Bistâmi (ö. 234/848) son derece özgün yorumlar yapıyordu. 

Söz konusu dönemde tasavvufa dair yazılan en meşhur eserler ve yazar-
ları ise şunlardır: 

Haris el-Muhâsibî (ö. 243/857) er-Riâye li-hukukillah, Cüneyd-i Bağdadî 
(ö. 297/909) Resâil, Seni b. Abdullah et-Tüsterî (ö. 283/896) et-Tefsîr, 
Hakîm et-Tirmizî (ö. 320/ 932) Hatmü’l-velâye, Hallâc-ı Mansûr (ö. 309/ 
921) Kitâbü’t-Tavâsin, Ebû Nasr es-Serrâc (ö. 378/988) el-Luma’, Kelâbâzî (ö. 
380/990) et-Ta’arruf, Ebû Tâlib el-Mekkî (ö. 386/996) Kûtü’l-kulûb, Sülemî 
(ö. 412/1021) Tabakâtü’s-sûfiyye, Ebû Nuaym İsfahânî Hüyetü’l-evliyâ, Ku-
şeyrî (ö. 465/1072) er-Risâle, Hücvirî (ö. 470/1077) Keşfu’l-mahcûb, Absullah 
Ensarî el-Herevî (ö. 481/1088) Menâzilü’s-sâirîn, Gazzâlî (ö. 405/1111) İhyâu 
ulumi’d-dîn. Bu eserlerin tamamına yakını matbu olup bir kısmı Türkçeye 
de çevrilmiştir. Bu yazarların tasavvuf konusunda daha başka değerli eser-
leri de vardır. Özellikle Sehl et-Tüsterî’nin, Sülemî’nin, Kuşeyrî’nin Abdul-
lah el-Ensârî’nin tefsirle ilgili eserleri işarî tefsirler bakımından önemlidir. 
Sülemî’nin Tabakâtı ile Ebû Nuaym’ın Hilye’si ise evliyanın hayat hikâyele-
rine ve menkıbelerine dairdir. Tasavvufun doğuşunu, gelişmesini ve ilk 
sûfîlerin yaşama tarzlarını her biri bir tasavvuf klasiği niteliğinde olan söz 
konusu eserlerden izlemek mümkündür. Hicrî VI. (XII.) asra kadar olan ta-
savvufun ilk dönemi ve hareketin doğduğu, geliştiği ve şekillendiği bir za-
man dilimidir. Bu dönemde tasavvuf basit fakat derin, sade fakat anlamlı ve 
duygulu bir manevî hayat tarzıdır. Geniş ölçüde pratiklere dayanır, teorilere 
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çok az yer verir. Hal, his, heyecan ve vecd gibi isimler alan ve din psikolojisi 
bakımından büyük önem taşıyan ruhî hayat tarzı üzerinde yoğunlukla du-
rulur. Bu fikrî harekette felsefî etkiler yok denecek kadar azdır. Ama sûfîle-
rin manevî tecrübeleri ve bu tecrübelerle ilgili olarak yaptıkları yorumlar 
üzerine kurulan bir tasavvuf felsefesi vardır. Bu, daha çok sûfîlerin kendi 
düşünce ve çabalarıyla oluşturmuş oldukları özgün bir felsefedir. Tasavvufî 
hayat, öz ve hareket noktası itibariyle İslâmî temeller inşa edilmiş olduğun-
dan, başta İbnü’l-Cevzî, İbn Teymiyye ve İbnü’l-Kayyim olmak üzere bu ha-
reketin bazı şekillerini sert bir biçimde eleştiren âlimler tarafından da saygı 
ve takdirle karşılanmıştır. Bununla beraber bu dönem tasavvufu da tartışma 
ve leştiriye açık bazı konular içermektedir. Öteden beri tartışılan ve eleşti-
rilen bu konular tasavvufun özü ve geneliyle ilgili değildir. Münferit konu-
lardır, ayrıntıyla ilgilidir. 

 

Tasavvufta Örgütlenme Dönemi ve Tarikatlar 

Tasavvufun ferdî yönü daha önemli olmakla beraber sosyal yönü de kü-
çümsenmeyecek kadar önemlidir. Tasavvufî hayatın bazı biçimlerini birey-
ler tek başına yaşar. Fakat bu hayat, bu konunun uzmanları, hocaları ve üs-
tatları olan şeyhlerden ve mürşidlerden öğrenilir. Bu öğrenmede mürid ve 
talip denilen öğrencilerin üstatlarıyla birlikte bulunmaları, manevî hayatı 
beraber yaşamaları şarttır. Çünkü tasavvufî hayat tıpkı birçok sanat gibi eg-
zersizler ve pratiklerle öğrenilir. Bunun için de birliktelik ve beraberlik esas-
tır. İşte bu durum hem zaman zaman mürşidlerin ve üstatların bir araya 
gelerek yaşadıkları manevî ve derûnî değerler konusunda fikir alışverişinde 
bulunmalarını ve vardıkları sonuçları aralarında müzakere etmelerini ge-
rektirir, hem de müridlerin mürşidlerinin gözetiminde ve denetiminde bu-
lunmalarını zorunlu kılar. Bu sebeple baştan beri sûfîler sohbet denilen bir 
birlikteliğe büyük önem vermişlerdir. İlk zamanlarda şeyhlere daha çok üs-
tat ve sohbet şeyhi, müridlere de sahip (sohbette bulunan, sohbete katılan) 
deniliyordu. Böylece üstatlar çevresinde toplanan ve sohbetlere devam eden 
sahipler, yani müridler birer cemaat oluşturuyordu. Bu cemaatlerin yaptık-
ları sohbetlerin çoğu halka açık olmakla beraber bazı sohbetlere yabancılar 
alınmıyordu. Ancak belli bir mertebeye ulaşan müridler bu sohbetlere kabul 
ediliyordu. Cüneyd-i Bağdadî, “Biz tasavvuf sohbetlerini kapalı kapıların ar-
dında yapardık” derken bu hususu anlatıyordu. İşte bu gizlilik tasavvuftaki 
sırrı, yani gizemi meydana getirir. Tasavvufî hayatın belli bir aşamasında 
mutlaka br gizem söz konusudur. Bazen müritlere göre yabancılar için, ba-
zen üstatlara göre müridler için bir gizem, yani yabancılara göre müridlerin, 
müridlere göre üstadın az çok gizemli bir yönü vardır. Bundan daha önem-
lisi ilâhî sırdır. Tasavvuf bir bakıma, imkân ölçüsünde rubûbiyyetin sırlarına 
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âşinâ olmayı amaçlar. Tasavvuf sohbetlerinin müritlere edep ve erkân öğre-
ten, onları terbiye eden, ahlâklarını güzelleştiren yönü kadar söz konusu 
esrarengiz yönü de önemlidir. Gizliliğin sebebi, manevî alt yapısı bakımın-
dan eksik olanların yanlış anlama ve sapmalarını engellemektir. 

Son derece gösterişsiz başlayan, ama gayet feyizli geçen tasavvufî soh-
betler kısa bir zaman sonra bir cemaatleşme hâlini aldı. Büyük sûfîlerin ta-
savvufî görüşleri ve yaşayışları az çok birbirinden farklı idi. Bu da meşrep 
(mizaç, karakter, zevk) farkı olarak görüldü. Bu durum tasavvufa eğilimli 
olanların kendi mizaçlarına, ruh ve zihin yapılarına uygun düşen üstatları 
tercih etmelerine imkân verdi. Böylece Tayfûriyye (Bistâmiyye), Cüney-
diyye, Musâhibiyye, Sehliyye, Hakîmiyye, Hafîfiyye, Seyyâriyye, Nûriyye, 
Harrâziyye, Kassâriyye (Melâmetiyye) ve Tüsteriyye gibi tasavvufî cemaatler 
ortaya çıktı. Bu ekollerden birine bağlanan bir mürid, manevî hayatında 
belli bir üstadın görüşlerine ağırlık veriyordu. Cemaatler arasındaki olumlu 
ilişkiler tasavvufî gelişmeyi hızlandırdı. 

Söz konusu tasavvufî sohbetler ve cemaatler hicrî VI.(XII.) asırda daha 
düzenli, daha disiplinli bir örgütleşmeye dönüştü. Bu örgüte tarikat denildi. 
Abdülkâdir-i Geylânî’ye (ö. 562/1166) nisbet edilen Kadiriyye, Ahmed Ye-
sevî’ye (ö. 562/1166) nisbet edilen Yeseviyye, Ahmed er-Rifâî’ye (ö. 578/1183) 
nisbet edilen Rifâiyye, Ebu’n-Necîb es-Sühreverdî’ye (ö. 563/1167) nisbet 
edilen Sühreverdiyye, Ebu’l-Hasan eş-Şâzelî’ye (ö. 593/1196) nisbetle Şâze-
liyye tarikatları bu asırda ortaya çıktı. Bunları Necmeddîn-i Kübrâ’ya (ö. 
618/1221) nisbetle anılan Kübreviyye, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’ye (ö. 
672/1277)nisbet edilen Mevleviyye, Ahmed el-Bedevî’ye (ö.675/1277) nis-
betle Bedeviyye gibi tarikatlar izledi. VII. (XIV.) asırda ise Bahaeddin Nak-
şibend’e (ö. 791/1389) nisbetle Nakşibendiyye, Sirâceddin Ömer’e (ö. 
800/1397) nisbet edilen Halvetiyye tarikatları kuruldu. Bu tarikatlar şeyhle-
rin mürid ve halifeleri aracılığıyla Fas’tan Endonezya’ya, Somali’den Kazan’a 
kadar İslâm ülkelerine yayıldı. Selçuklular ve Osmanlılar zamanında ise 
Mevlevîliğin yanı sıra Anadolu’da Hacı Bektâş-ı Velî’ye (ö. 670/1271) nisbet 
edilen Bektâşiyye, Hacı Bayrâm-ı Velî’ye (ö. 833/1429) nisbet edilem Bayra-
miyye, Aziz Mahmud Hüdâî’ye (ö. 1038/1628) nisbet edilen Celvetiyye gibi 
tarikatlar, ayrıca daha evvel Anadolu dışında kurulan tarikatların pek çok 
şubeleri oluştu. Bundan başka Ahî Evran diye bilinen Şeyh Nasîrüddin (ö. 
660/1262) Kırşehir’de ahîlik teşkilatını kurdu. Fütüvvet ehli Anadolu’da bir-
çok şehirde örgütlendi. 1071’de Anadolu fethedildikten sonra Irak’tan, Su-
riye’den, daha fazla Horasan’dan gelen gazi dervişler, alperenler ve Horasan 
erleri İslâmiyet’in Anadolu’da ve Balkanlar’da yayılmasında etkili oldular. 

Anadolu’daki tarikatların bir kısmı Irak kökenlidir. Kâdirilik ve Rufâilik 
gibi. Bir kısmı Harizm, Mâverâünnehr ve Horasan kökenlidir. Yesevîlik, 
Halvetîlik, Nakşbendîlik ve Kübrevîlik gibi. Melâmet ve Fütüvvet hareketi 
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de esas itibariyle Horasan kökenlidir. Horasan kökenli dervişlerin Ana-
dolu’nun dinî hayatında önemi büyüktür. Oradan gelenler Horasan Erenleri 
diye bilinirler. Babâîlik, Bektâşîlik, Mevlevîlik ve Bayrâmilik ve Celvetîlik 
Anadolu’daki tasavvufî hareketler ve tarikatlar olmakla beraber Horasan, 
Harizm ve Mâverâünnehr’le ilişkili akımlardır. 

 

Tasavvufta Kurumlaşma Dönemi ve Tekkeler 

Sûfîlik ve sûfî cemaatler ortaya çıktıktan sonra bu cemaatler ve örgütler 
mekânlara ve binalara ihtiyaç duydular. İlk zamanlarda camiler, mescidler, 
evler, iş yerleri, sûfîlerin buluşma konuşma ve meselelerini müzakere etme 
yerleri idi. Fakat örgütler gelişip yaygınlaşınca yeni mekânlara ve binalara 
ihtiyaç duyuldu. Herevî’nin Tabakâtü’s-sûfiyye’de dediği gibi ilk tasavvufî 
kurum Suriye’de Remle’de Hankâh adıyla kuruldu, zamanla hızlı bir artış ve 
yaygınlık gösterdi. Çeşitli dönemlerde ve bölgelerde bu kurumlara ribat, 
tekke, zaviye, dergâh, âsitâne gibi isimler verildi. İsimlendirmede kurumun 
büyük veya küçük, merkez veya şube olması da dikkate alındı. Tekkeler, ta-
rikat denilen örgüt üyelerinin devam ettikleri, toplu veya ferdi olarak zikir 
yaptıkları, sohbet ettikleri, edep-erkân öğrendikleri, terbiye gördükleri, ru-
hen arındıkları ve olgunlaştıkları kurumlar olmakla beraber çoğu zaman çe-
şitli dinî ve dünyevî ilimlerin öğretildiği kurumlar da oldular. Özellikle kır-
sal alanlarda medreselerin görevlerini de üstlendiler. Ayrıca yolcuların ve 
gariplerin barındıkları önemli sosyal müesseseler hâline geldiler. Tekkelere 
yapılan vakıflar, devlet adamlarının, hayır sahiplerinin ve tarikat mensupla-
rının yaptıkları bağışlar tekkelerin görevlerini etkin bir biçimde sürdürme-
lerine ve toplumların ihtiyaç duydukları huzurlu bir manevî havayı mey-
dana getirmelerine imkân verdi. Ayrıca tekkeler başta edebiyat, şiir ve 
mûsiki olmak üzere birçok güzel sanatın doğduğu ve geliştiği müesseseler 
oldu. 

Bir tekkede şeyh veya halifesi, çeşitli mertebelerde bulunan müridler, 
dervişler, tekkede yemek hazırlama, sofra kurma, odun getirme, temizlik 
yapma gibi işlerde görevli işçiler, tekkeye yardım eden ve oradaki işlere ne-
zaret eden yöneticiler, misafirler ve garipler bulunur. Bunların düzenli bir 
biçimde çalışmaları ve görevlerin aksamaması için uyulması gereken birta-
kım kurallar, bir çeşit yönetmelikler vardır. Bu kuralları ilk defa derli toplu 
bir şekilde ortaya koyan Ebû Saîd Ebü’l-Hayr (ö. 440/1048) oldu. Ebû Hafs 
Ömer es-Sühreverdî (ö. 632/1234) Avârifü’l-maârif isimli eserinde söz ko-
nusu kuralları genişletti ve ayrıntılı bir şekilde ortaya koydu. 

VII. (XII.) asır tasavvufta önemli gelişmelerin gerçekleştiği bir dönemin 
başlangıcıdır. İbn Arabî (ö. 638/1240) kendisinden önceki sûfîlerin fikirle-
rinden de yaralanarak vahdet-i vücûd terimi ile ifade edilen kapsamlı bir 
görüş ortaya attı. El-Fütûhât-ı Mekkiyye ve Füsûsü’l-hikem gibi eserlerinde 
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bu konudaki düşüncelerini genişçe açıkladı. Allah-evren, Allah-insan ilişki-
sinin vahdet-i vucûd eksenli bir açıklamasını yaptı. Felsefeden ve kelâmdan 
aldığı bazı delillerle fikirlerini ispatlamaya çalıştı. Sadreddin Konevî, Fah-
reddîn-i Irâkî, Abdülkerîm el-Cîlî, İbn Farız, Aziz Nesefî, Şebüsterî, Abdür-
rezzâk el-Kâşânî ve Câmî gibi ünlü sûfîler bu yolda onu izleyerek geniş öl-
çüde vahdet-i vücûdu birçok Müslüman ilim ve fikir adamının dünya gö-
rüşü hâline getirdiler. 

Diğer taraftan Ebû Saîd Ebü’l-Hayr Arapça’nın yanı sıra Farsça’yı tasav-
vuf dili hâline getirmek için ilk defa ciddi bir adım attı. Onu bu yolda Hüc-
virî izledi ve Farsça ilk tasavvuf kitabı olan Keşfü’l-mahcûb’u yazdı. Baba 
Tâhir (ö. 410/1019) ve Senâî (ö. 525/1131) gibi şairler tasavvufî düşüncelerini 
Farsça şiirlerle ifade ederek bu tarzı âdeta tasavvufun dili hâline getirme 
yolunu tuttular. Onları bu yolda Attâr (ö. 627/1223) ve Mevlânâ (ö. 673/1273) 
gibi ünlü sûfî şairler izledi. Mevlânâ’nın Mesnevî ve Dîvân-ı Kebîr isimli 
eserleriyle bu hareket zirveye ulaşmış oldu. Şebüsterî (ö. 720/1320) Gülşen-
i Râz’da, Fahreddîn-i Irâkî (ö. 688/1289) Lema’ât’ta Câmî (ö. 898/1492) çe-
şitli eserlerinde bu yolda yürüdü. 

Yûsuf el-Hamedânî’nin müridi, Yeseviyye tarikatının kurucusu Pîr-i Tür-
kistan Ahmed Yesevî (ö. 562/1166) ilk defa ve başarılı bir şekilde tasavvuf 
hayat tarzını ve düşüncesini Türkçe ifade etmeye başladı. Hikmet denilen 
tasavvufî şiirlerini Divân-ı Hikmet adı verilen bir eserde topladı. Daha sonra 
Mansûr Ata, Abdülmelik Ata, bunun oğlu Taç Hoca, torunu Zengî Ata, Said 
Ata, Süleyman Hakîm Ata, Sadr Ata, Bedr Ata gibi mürid ve halifeleri onun 
tasavvuf geleneğini Türkistan’da devam ettirdiler. 1071’de Anadolu’nun fet-
hedilmesi üzerinwe çeşitli tarikatlara mensup dervişler, özellikle Yesevî ge-
leneğine bağlı olanlar burada faaliyet göstermeye başladılar. Fakat yeni fet-
hedilen bu beldelerde daha ziyade baba, gazi, sultan gibi unvanlarla anıldı-
lar. Ahmed Yesevî’nin şiir anlayışı Yûnus Emre’de (ö.1320) daha da sadele-
şerek ve güzelleşerek devam etti. Anadolu ve Balakanlar’daki pek çok mu-
tasavvıf onu örnek aldı. Yazıcıoğlu Muhammed’in (ö. 855/1451) Muhamme-
diyye’si, Ahmed-i Bîcân’ın (ö. 858/1454) Ahmediyye’si ve Envâru’l-âşıkîn’i, 
Eşrefoğlu Rûmî’nin (ö. 874/1469) divân’ı ve Müzekki’n-nüfûs’u, Niyazî-i 
Mısrî’nin (ö. 1150/1737) Divân’ı, Anadolu ve Balkanlar’da büyük bir ilgi ile 
okunan eserler oldu. Sadece mutasavvıflar ve tarikat ehli tarafından değil, 
bunların dışındaki dindarlar tarafından da asırlarca rağbet gördü. Başta 
Yûnus Emre’ninkiler olmak üzere bu şair mutasavvıfların şiirleri dinî mûsi-
kinin de ana malzemesini oluşturdu. Bu gelişmeler geniş kitlelerde din duy-
gusunun yerleşmesini ve kökleşmesini sağladı. İlâhî denilen bu tür şiirler 
coşkuyla okundu ve dinlendi. 

Osmanlılar’da tekke edebiyatı kadar tasavvuf mûsikisi de büyük bir ge-
lişme gösterdi. Tekkeler özellikle mevlevîhâneler bu işin öncülüğünü yaptı. 
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Tasavvufta Sapmalar ve Heretik Akımlar 

Tasavvuf beden-ruh, zâhir-bâtın, lafız-mânâ ayrımı yapar ve daima bun-
lardan ikincilere ağırlık verir, fakat birincileri de ihmal etmez. Bununla bir-
likte tarihî seyir içinde zaman zaman zâhir ile bâtın, zâhirî-şer’î ilimlerle 
bâtınî-mânevî ilimler arasındaki mesafe açılmış, uçurum derinleşmiştir. 
Açılan mesafeyi kapatmak için şeriatla tasavvufu bağdaştıran ve kaynaştıran 
Ebû Nasr es-Serrâc, Ebû Tâlib el-Mekkî, Kuşeyrî, Hücvirî, Gazzâlî gibi bü-
yük mutasavvıf âlimler değerli eserler yazmışlar, böylece zâhir ehli ile bâtın 
ehli arasındaki zıtlaşmaları ve anlaşmazlıkları ortadan kaldırmaya veya en 
aza indirgemeye çalışmışlardır. Tasavvufun Ehl-i sünnet arasında daha fazla 
yaygınlaşmasının önemli bir sebebi de söz konusu mutasavvıf bilginlerin bu 
tür çalışmalarıdır. 

Zâhir ile bâtın, akıl ile kalp arasında zaman zaman görülen karşıtlığın ve 
uzlaşmazlığın sebebi çoğu zaman tarafların birbirini anlamalarını sağlaya-
cak yeterli bilgi donanımına sahip olmamalarıdır. Yetişme tarzının, alınan 
eğitimin ve mizacın da bunda büyük tesiri olmuştur. Bu hususlar ihtilafın 
bir dereceye kadar tabii ve anlaşılır sebepleridir. Taraflar birbiri hakkında 
yeterli bilgiye sahip oldukları zaman ihtilaf ya ortadan kalkar veya hafifler, 
hoşgörü sınırları içinde kalır. 

Söz konusu ihtilâfın diğer sebepleri tasavvuf perdesi altında İslâm’a dış 
kaynaklardan sokulmak istenen yabancı unsurlar, diğer dinlerden, mezhep-
lerden, mistik akımlardan, felsefelerden ve dinî geleneklerden kaynaklanan 
sızmalardır. Bu çevrelerin kültürüne âşinâ olan zümreler ve fertler İslâm 
öncesi sahip oldukları dinî inançları ve felsefî kanaatleri belki iyi niyetle 
belki de art niyetle İslâm’a taşımışlar ve bunları tasavvuf çatısı altında ya-
şatma yoluna gitmişlerdir. Bunun sonucunda tasavvufî hayatta bazı sapma-
lar olmuştur. 

Ömer Nesefî (ö. 537/1142) yaşadığı dönemde Habibiyye, Evliyâiyye, Şüm-
rahiyye, İbâhiyye, Hâliyye, Hurûliyye, Hüriyye, Vâkıfiyye, Mütecâhiliyye ve 
İlhâmiyye gibi Heretik tasavvufî akımlardan bahseder. 

Tasavvuftaki sapmalar erken dönemlerde başlamıştır. İlk sûfîler döne-
minde bile bu tür sapmaların mevcut olduğunu biliyoruz. Ancak ilk sûfîler 
bu tür hareketler karşısında çok dikkatli, hassas ve uyanık davranmışlar, 
sapmaları ve sapkınları eleştirmişler, reddetmişler, böylece kendilerini on-
lardan korumuşlardır. Diğer taraftan söz konusu hususlar zâhir uleması ta-
rafından da eleştirilmiştir. 

Sülemî bu konuda Galatâtü’s-sûfiyye adıyla bir eser yazmış, Serrâc da el-
Lüm’a’da bu konuya bir bölüm ayırmıştır. Daha sonraki mutasavvıf yazarlar 
da bu husus üzerinde önemle durarak Müslümanları sapkınlığa karşı uyar-
mışlardır. Bunlardan bazı örnekleri aşağıya alıyoruz. 

1. İbadetin düşmesi inancı. Bazı sözde mutasavvıflar insanın ibadet ve 
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kullukla Allah’a ereceğini, erince ibadet etme yükümlülüğünün düşeceğini 
ve kulluktan azat olacağını iddia etmişler: “Yakîn gelene kadar Rabbine iba-
det et (Hicr 15/99) mealindeki âyeti bu inanç istikametinde yorumlamışlar-
dır. 

Hakiki sûfîler bir Müslümanın son nefesini verene kadar dinin emirle-
rine uymak ve yasaklarından kaçınmakla yükümlü olduğu inancındadırlar. 
Bunlar yukarıdaki âyette (bk. Hicr 15/99) geçen “yakîn” kelimesini “ölüm” 
şeklinde yorumlamışlardır. Allah’a kul olmak hür olmaktan daha üstündür. 

2. Riyadan kurtulmak ve ihlâs hâlini gerçekleştirmek için dinî gelenek-
lere aykırı davranmak gerektiği inancı. Bunlara göre bir Müslüman Allah’a 
kulluk ederken halk unsurunu dikkate almamalı, Allah’tan başkasına değer 
vermemeli; ister doğru, ister bâtıl olsun hiçbir hususta halkala uyum 
hâlinde olmayı düşünmemelidir. Bu anlayış esasen doğru olmakla birlikte 
yanlış istikamette kullanılmış, neticede onları edep ve terbiye sınırlarını 
aşma, dinin emir ve yasakları konusunda saygısız, duyarsız, kayıtsız ve lau-
bali olma noktasına götürmüştür. Bazı Melâmîler’de ve Kalenderîler’de bu 
hâl görülür. 

3. Velînin peygamberlerden üstün olduğu inancı. Bazı sözde mutasavvıf-
lar Kehf suresinde anlatılan Mûsâ-Hızır (a.s.) kıssasını ileri sürerek velînin 
nebîden üstün olduğunu iddia etmişler; çünkü velîler doğrudan, nebîler va-
sıtayla Allah’tan bilgi alır, demişlerdir. Bu bâtıl bir inançtır. Zira velilik, pey-
gamberlik meşalesinden sadece bir pırıltıdır. Hiçbir zaman bir velî bir nebî 
derecesinde olamaz. Her nebî aynı zamanda velidir. Onda hem velilik, hem 
peygamberlik birleştiğinden velîlerden üstündür. 

4. Her şeyin mubah olduğu inancı. Bazı sözde mutasavvıflara göre eşyada 
asıl olan mubah oluştur. Başkasının hakkına tecavüzü önlemek için yasaklar 
konulmuştur. Başkalarının haklarına saygı gösteren bir kimse için her şey 
mubahtır. Bu inançta olanlara İbâhiyye veya Mubahiyye denir. Bazıları da 
niyetlerinin iyi, kalplerinin temiz olduğunu ileri sürerek emir ve yasakların 
kendilerini bağlamadığını iddia ederler. 

5. Hulûl inancı. Bunlara göre Allah insan bedenine girer. Bedene girince 
ondaki insanlık nitelikleri kalkar, yerini tanrılık nitelikleri alır. 

6. Cebir inancı. Bazı sözde mutasavvıflar insana nisbet edilmesi gereken 
her şeyin Allah’a ait olduğunu, aslında insanların iradeleri ve tercih yapma 
imkânları bulunmadığını, cebir altında olduklarını iddia ederek kişilerin so-
rumluluğunu ortadan kaldırmışlardır. Bunlar, “Biz kapı gibiyiz, hareket et-
tiren olursa hareket ederiz” derler. Bu görüşte olanlar aslında sapık olup 
mutasavvıf görünen kimselerdir. 

7. Allah’ı görme inancı. Bazı sözde mutasavvıflar Yüce Allah’ı dünyada 
gördüklerini iddia ederler. Bu iddia da sapıklıktan başka bir şey değildir. 

8. Allah Teâlâ’ya karşı saygısız davranmak. Bazı sözde mutasavvıflar Al-
lah’a yakın olma mertebesine erdiklerini, bu mertebede edep ve resmiyetin 
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söz konusu olmadığını iddia ederek Allah ile kulu arasında bulunması gere-
ken edebi gözetmez ve Allah’tan söz ederken çok laubali ifadeler kullanırlar. 

9. Tenasüh inancı. Bazı sözde mutasavvıflar ölen bir insanın ruhunun, 
ölmeden evvelki davranışlarına ve yaşayışına bağlı olarak insan veya hayvan 
şeklinde tekrar dünyaya geldiklerini ve cezalarını çektiklerini iddia ederler, 
âhirete inanmazlar. 

10. İttihat inancı. Bazı sözde mutasavvıflar belli bir yöntem izleyerek be-
şerî niteliklerden arınan bazı kişilerin Tanrı ile birleştiklerini (ittihat) iddia 
eder ve insanları tanrılaştırırlar. Gerçek sûfîler ise yaratıcı varlıkla yaratılan 
varlığı birbirinden ayırır, yaratılan varlığın hiçbir şekilde yaratıcı ile birleşip 
tanrılaşamayacağına inanırlar. 

Bunlara ilâve olarak mutasavvıfların bir kısmında kâfir veya sapık olmayı 
gerektirmeyen bir takım hatalı inançlar ve davranışlar da vardır: Aşırı çile-
cilik, dünya işlerini tümden terk, bir tür ruhbanlık, evlenmemek, et yeme-
mek, tedbir almayı tevekküle engel saymak, şeyhleri kutsal sayacak kadar 
yüceltmek, yoksul yaşamayı amaç hâline getirmek, nefse işkence etmek, 
mubah olan nimetlerden yararlanmamak, özel giysiler giymek ve bunlarla 
halka karşı böbürlenmek, kılık-kıyafet, saç-sakal gibi konularda temizlik 
kurallarına uymamak, vakıf geliriyle geçinmek, dilenmek, toplumu terk 
edip inzivaya çekilmek, tasavvufu kıssacılıktan, menkıbecilikten, raks ve 
semâdan, evrad ve ezkârdan ibaret sanıp ilâhiler okunan meclislerde coş-
mak ve yapay olarak vecde gelmek, cezbelenmek. Sözü edilen bu hususlar 
aslında tasavvufta var ise de bunların bir takım kuralları, sınırları, şekilleri 
ve miktarları da tespit edilmiştir. Bu kurallara uymayan ve sınırları aşan bi-
çimleri hatalıdır. 

 

İlkeler 

Yukarıdaki bilgiler ışığında, tasavvuf ve tarikat konusunda göz önünde 
bulundurulması gereken önemli bazı hususlar şu şekilde özetlenebilir: 

1. Tasavvuf biri Kur’ân ve hadisin özü, diğeri bu öz istikametinden sûfîler 
tarafından geliştirilen şekil olmak üzere iki kısımdır. İbadet, ahlâk ve dinî 
heyecandan, insanın iç dünyasını zenginleştirip ruhî ve manevî yönden ken-
dini geliştirmesinden ibaret olan birinci kısmı kabul etmek ve uygulamak 
her Müslümanın üzerine farzdır. İkinci kısım ise ihtiyarîdir. Zira özel bir 
hayat tarzıdır ve bir gönül meselesidir. Bu yola girmeyenlerin girenlere, gi-
renlerin de girmeyenlere saygı göstermesi, hoşgörülü davranması gerekir. 

2. Tasavvuf yolunu tutan ve tarikata girenler diğer Müslümanları küçüm-
seyemezler. Zira kibir haram, tevazu farzdır. 

3. Tasavvuf yolu ince bir yoldur ve bu yolda ehliyetli, kâmil bir rehbere 
ihtiyaç vardır. Her şey erbabından öğrenilirse doğru öğrenilmiş olur. Kendi 
başına bu yolda yürüyenlerin yolu kaybetmeleri daima ihtimal dâhilindedir. 
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4. Tasavvuf ince ve uzun ol-
duğu kadar zor ve tehlikeli bir 
yoldur. Ebû Ali Rûzbârî, “Biz 
bu yolda bıçağın sırtı gibi bir 
noktaya ulaştık, azıcık sağa 
sola meyletsek cehenneme dü-
şeriz” demiştir. Çok kârlı olan 
bir işin riski de çoktur. Onun 
için bu yola giren kimse, şey-
tan, nefis, benlik, şöhret, men-
faat gibi tehlikelerin ve yalancı 
cazibenin çok olduğu bu yolda 
gayet ihtiyatlı ve son derece 
dikkatli olmalıdır. 

5. Genel olarak Müslüman-
ların makbul ve muhterem say-
dıkları Bâyezîd-i Bistâmî ve İbn 
Arabî gibi mutasavvıfların, şe-
riatın hükümlerine aykırı gibi 
görünen bazı fikir ve ifadele-
rine bakıp bunlar hakkında su-
izanda bulunmak ve acele hü-
küm vermek doğru değildir. 
Konuyu uzmanlarına sormak, 
yanlış anlamalara elverişli hu-
susları onlarla müzakere et-
mek gerekir. 

6. Derecesi ne kadar yüksek olursa olsun bir velî günah işleyebilir. Pey-
gamberlerden başkası günahsız değildir. Ancak günah işleyen velîler gü-
nahta ısrar etmezler, ederlerse velî sıfatını kaybederler. Fâsık ve fâcir (gü-
nahkâr) bir kişi özel anlamda velî, yani Hak dostu olamaz. Bunlardan uzak 
durmalıdır. 

7. Velîlerin, akıl ve dinî hükümlerle bağdaşmaz görünen sözlerini işiten-
ler ve bu tür hâllerini görenler bu konularda onları kendilerine örnek alma-
malı, delil saymamalı, bu tür söz ve ifadeleri onların özel yaşayışı veya hatası 
sayıp kendileri şeriatın hükümlerine bağlı kalmalıdırlar. Çünkü dinin açık 
hükümlerine, emir ve yasaklarına bağlı olmak esastır. Bu olmadan tasavvuf 
da olmaz. 

8. Tasavvuf alanında Müslümanlar asırlar boyu olgunlaşarak gelişen kül-
tür birikimi ve gelenek sebebiyle zengin bir mirasa, büyük bir ilim ve irfan 
hazinesine sahiptir. Bir Müslüman tasavvuf kitaplarını okuyabilir, tasavvufî 
düşünceden yararlanabilir. Bunun için tasavvuf yoluna girmesi ve bir şeyhe 

“Hazret-i Mısrî-i Niyâzî’nin merkad-i münevverleridir. 
Üzeri açıktır, demir parmaklık içinde baş ve ayak ucu 

taşları görülüyor. Kubbeli bina hankah idi.” 
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bağlanması gerekmez. Ancak tasavvuf kitaplarında gördüğü her şeyi doğru 
kabul etmemelidir. İnsan elinden çıkan her kitapta doğru da yanlış da var-
dır. Yanlışı olmayan tek kitap Kur’ân-ı Kerîm’dir. 

9. Velîlerin kerameti vardır ve haktır. Bir velînin velî olması için kerameti 
olması da şart değildir. En büyük keramet iyi bir ahlâk sahibi olmaktır. 
Hatta istikamet (doğruluk, dürüstlük) kerametten üstündür. Manevî kera-
metler maddî kerametlerden çok daha makbuldür. Bu sebeple kerametleri 
ve menkıbeleri ölçü almamak ve abartmamak gerekir. 

10. Velîler keşf ve ilham denilen bir yolla Allah’tan bazen özel bilgiler 
alabilirler. Güvenilir olup olmamaları, çeşitli yorumlara açık bulunmaları 
bakımından bu tür bilgilerin çeşitli dereceleri vardır. Keşf ve ilham yoluyla 
elde edilen en sağlam bilgiler bile ancak ilhama mazhar olan kişinin kendisi 
için delil olabilir. Başkaları için bağlayıcı delil değildir. bu tür bilgilerden 
yararlanmak için bunların Kur’ân ve hadislerin açık ve kesin hükümlerine 
aykırı olmaması şarttır. Ebû Saîd el-Harrâz’ın dediği gibi: “Zahirî hükümlere 
aykırı olan her bâtın bâtıldır.” 

 
 



 

 

Buhara-Bakü-Bursa: Halvetiyye ve Mısriyye 
MUSTAFA KARA* 

 
 
 
 

Giriş 

İslâm kültür tarihinin ana konularından biri tasavvuf olduğu gibi tasav-
vuf dünyasının ana mevzularından biri de tarikatlardır. Ana tarikatların en 
yaygın olan üç tanesinden biri Halvetiyye, diğer ikisi Kâdiriyye ve Nakşiben-
diyyedir. Yani bu üç tarikat İslâm âleminin her köşesinde vardır, diğerleri 
bunlara göre “yerel”dir. 

Anadolu ve Balkanlar’ın yakından tanıdığı tarîkatlardan biri Halve-
tiyye’dir. Halvet hayatını çok sevmesi sebebiyle Halvetî lakabını alan Sira-
ceddin Ebû Abdullah Ömer, Lahcan’da dünyaya gelmiş, amcası Muhammed 
b. Nurî’den tasavvufî terbiyesini tamamlamış, daha sonra Tebrîz, Hoy, Mısır 
ve Hicaz’a seyahatlar yapmış, o yüzyılın önemli kültür merkezlerinden biri 
olan Herat’ta vefat etmiştir (800/1397). 

Anadolu için bizi özellikle ilgilendiren şahsiyetler, tarîkatın pîr-i sânîsi 
Seyyid Yahya Şirvânî (ö. Bakü 869/1462) ve onun mürîdleri M. Bahâeddin 
Erzincanî (ö. Erzincan, 879/1474) ile Dede Ömer Rûşenî’dir (ö. Tebriz, 
892/1487). 

Birinci isim, Hazar Denizi’nin batısında Şirvan yakınlarında Şemah’ta 
dünyaya gelmiş, Tebrîz’de tahsilini tamamladıktan sonra Sadreddin Ha-
mevî’ye intisab etmiş ve onun hizmetinde bulunmuştur. Şeyhinden ve ka-
yınpederinden hilâfet aldıktan sonra, önce doğum yerine, daha sonra da Şe-
mah’ın doğusunda yer alan Bakü’ye giderek tasavvufî hizmetlerine devam 
etmiş ve burada vefat etmiştir.1 Vird-i Yahya diye de bilinen Virdü’s-Settâr 
isimli evrâd ve ezkâr kitabı asırlardan beri Anadolu ve Rumeli muhitinde 
okunan, tercüme ve şerh edilen bir kitaptır. 

Osmanlı Müellifleri’nde Pîr Muhammed Bahâeddin Erzincanî olarak kay-
dedilen sûfî, seyr ü sülûkunu Şirvânî’nin yanında tamamlayıp Erzincan’da 
irşâd hizmetlerine devam etmiştir. Cemâl-i Halvetî, İbrahim Kâmil, Tâced-
din Kayserî gibi pek çok sûfînin mürşidi olan Erzincanî, manzum 

                                                        
* Prof. Dr., Emekli Öğretim Üyesi. 
1  Halvetiyye için bkz. M. Sâdık Vicdânî, Tomâr-ı Turuk-ı Aliyyeden-Halvetiyye, İstanbul, 

1338; Süleyman Uludağ, “Halvetiyye”, DİA, C. 15, 393. 



NİYÂZÎ-İ MISRÎ -DÖNEMİ VE TESİRLERİ- 34 

Makâmâtu’l-Ârifin ve Maârifü’s-Sâlikîn adlı eserin de sahibidir.2 
Halvetiyye, Erzincanî’nin mürîdi Cemâl-i Halvetî (ö. 899/1494) ile II. 

Bâyezid devrinde İstanbul’a gelecektir. Sünbül Sinan, Merkez Efendi, Şaban 
Veli ile Osmanlı topraklarında sözkonusu tarikat yaygınlık kazanacaktır. 

Dede Ömer Rûşenî ise Aydın’lı olup seyr ü sülûkünü Şirvanî’nin yanında 
tamamlayarak dergâhını Tebriz’de kurmuş,eser ve sohbetleriyle XV. yüzyı-
lın en büyük gönül adamlarından biri olmuştur. Yanında yetişen Dıyarba-
kır’lı İbrahim Gülşenî ise bu sadâyı Kahireye taşımış, orada  Gülşeniyye’nin 
piri olarak 1533 tarihinde vefat etmiştir. 

Devletlerin gelişme ve gerileme devirlerine yıl olarak sınır koymak zor 
ise de bazı tarihçiler XVII. asrın son senesini (1699) Osmanlıların gerileme 
döneminin ilk yılı olarak kabul ederler. Acaba öyle mi? 

Türk edebiyatının ve tasavvuf düşüncesinin mühim simalarından biri 
olan Niyâzî-i Mısrî de bu yüzyılın başlarında Malatya’da doğmuş, sonlarında 
Limni’de vefat etmiştir. 

Mısrî’nin fikir ve mücadelesini daha iyi kavrayabilmek için dönemine ge-
nel çizgileriyle bakmak gerekir. 

Bu asrın dinî, fikrî, tasavvufî konularını anlama ve kavrama açısından bir 
şansımız var; o da Mısrî’den 10 sene önce İstanbul’da doğan Kâtib Çe-
lebi’nin, konu ile ilgili Mizânu’l-Hak adlı bir eser kaleme almış olmasıdır. Bu 
kitap bize o yıllarda dinî cemaatler arasında aktüel olan konuları, bu mev-
zular etrafındaki seviyeli-seviyesiz tartışma ve münakaşaları anlatmakta-
dır.3 

Tartışılan konular arasında “tütün ve kahve içmek helâl midir, haram 
mıdır” meselesinden, “Hz. Peygamber’in babası mümin olarak mı vefat et-
miştir” sorusuna; “Muaviye’nin oğlu Yezid’e lânet okunur mu, okunmaz mı” 
münakaşasına kadar her şey vardır. Tasavvuf tarihini daha çok ilgilendiren 
tartışmalar ise şunlardır: 

1. Raks ve deveran adını alan sesli zikir meclisleri dinî esaslara uygun 
mudur, değil midir? 

2. Muhyiddin İbn Arabî büyük bir sûfî midir, yoksa koyu bir kâfir midir? 
3. Firavun’un mümin olarak öldüğünü savunan İbn Arabî haklı mıdır, 

haksız mıdır? 
4. Kabirleri ziyaret etmek meşru mudur, değil midir? 
5. Bid’at nedir ne değildir? 
 

                                                        
2  Nşr. Necdet Okumuş, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 1992. 
3  Eser, XIX. yüzyılda birkaç defa basıldı. 1957’de İngilizceye çevrilen bu Türkçe eseri yeni 

harflere ilk defa aktaran Orhan Şaik Gökyay’dır (İstanbul 1972). Süleyman Uludağ-
Mustafa Kara tarafından yapılan notlu sadeleştirme de basılmıştır. İslâm’da Tenkid ve 
Tartışma Usûlü, İstanbul, 1981. 
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Bu fikir mücadeleleri toplumda yaygın bir şekilde sürüp giderken İstan-
bul’da yaşayan iki kişi bu kutupların liderliğine yükseldiler. Mutasavvıfların 
savunduğu fikirler, Sivaslı Şeyh Abdülmecid’le, karşı görüşler de Balıkesirli 
Kadızâde Mehmed Efendi ile özdeşleşti. Sivasî ve Kadızâde tipleri Osmanlı 
toplumundaki tekke-medrese münasebetlerinin menfî uzantısını temsil et-
miştir. 

Yavuz Sultan Selim’den sonra giderek sertleşen Şiî-Sünnî ihtilâflarına 
ilâve olan bu müderris-mutasavvıf tartışmalarının toplumda gergin bir hava 
meydana getirdiğini söylemek mümkündür. 

Kadızâdelilerin temel kitaplarından biri olan Birgivî Mehmed Efendi’nin 
(ö. Birgi, 981/1573) Tarîkat-ı Muhammediyye adlı eseri çevresindeki tartış-
malar da bu atmosferle yakından ilgilidir. Özellikle bu eserde yer alan ha-
dislerin uydurma olduğunu iddia eden Kürd Mehmet ve Tatar İmam diye 
tanınan Kefeli Hüseyin kendilerini ölümden zor kurtarmışlardır. Nihayet 
yönetim “kibar-ı eslafın eserlerine dil uzatılmaması”na karar vererek bu tar-
tışmaları durdurmuştur.4 

XVII. yüzyıl Osmanlı toplumuna tarîkatlar penceresinden bakıldığı za-
man görülen manzara ise şöyledir: 

1. Toplumda tarîkatların tesir ve yaygınlığı artmaktadır. 
2. Tarîkatlar değişik yerlerde kurulan kol ve şubelerle mürîd halkalarını 

genişletmektedirler. 
3. Tarîkatlar dünyasının ayrılmaz bir parçası hâline gelen ve musikî ile iç 

içe olan sesli zikir meclislerinin dinî sınırları aşıp aşmadığı tartışılmaktadır. 
4. Devletle, özellikle Vahdet-i Vücûdu benimseyen Melâmîler arasındaki 

ilişkiler çok sert bir noktadadır. 
5. Şiir ve musikî başta olmak üzere güzel sanat dallarının hemen hepsi 

tekke atmosferinde gelişip güçlenmektedir. 
6. Minhacu’l-Fukara, Semeratü’l-Fuad gibi Türkçe tasavvuf klâsikleri ka-

leme alınırken Mesnevî ve Fusûsu’l-Hikem başta olmak üzere Arapça ve 
Farsça kaynak eserler tercüme edilmektedir. 

Ömrünün bir kısmını veya hepsini söz konusu asırda geçiren bazı meş-
hur sûfîler ve tarîkatları şöyle sıralanabilir: 

 
Sûfî Tarîkatı 

Ahmed Cünûnî Dede  Mevleviyye 
Hüsameddin Efendi Semerkandiyye 
İsmail Rûmî Kâdiriyye 

                                                        
4  İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, III/1, 362. XVII. yüzyıl tasavvuf kültürüne 

genel bir bakış için bkz. Necdet Yılmaz, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf, OSAV, İstan-
bul, 2001. 



NİYÂZÎ-İ MISRÎ -DÖNEMİ VE TESİRLERİ- 36 

İmam Rabbânî Nakşibendiyye 
Abdullah Bosnevî Melâmiyye 
Aziz Mahmud Hüdâyî Celvetiyye 
Cahidî Ahmed Efendi Uşşâkiyye 
Gavsî Ahmed Dede Mevleviyye 
İsmail Ankaravî Mevleviyye 
Karakaşzâde Ömer Dede Celvetiyye 
Karabaş Velî Şâbâniyye 
Nazmî Muhammed Efendi Halvetiyye 
İbrahim Efendi Melâmetiyye 
Seyyid Seyfullah Halvetiyye 
Sarı Abdullah Efendi Melâmiyye 
Lâmekânî Hüseyin Efendi Melâmiyye 

 

Otobiyografi 

1027/1618’de doğan Niyâzî-i Mısrî, Mevaidu’l-İrfan adlı eserinde hayatının 
birinci bölümünü yani Ümmî Sinan’a intisap edinceye kadar olan kısmını 
kendisi anlatmıştır: 

“Ben doğum yerim olan Malatya’da ilk ilim talebinde bulunduğum 
sırada kalbimde tarîkat-ı sûfiyye’yi bilmek arzusu vardı. Önce onların 
meclislerine muhalif idim, gitmezdim. Fakat sohbetleri bereketiyle 
günden güne şevkim arttı, nihayet Halvetî şeyhlerinden birine bey’at 
ettim. Babam da beni ona gitmekten men ediyor, kendi şeyhine gö-
türmek istiyordu. O zât Nakşibendiyye’den idi. Ve bana göre kâmil 
değildi. Sefer etmem icab etti. Nihayet bin kırk sekiz yılında ki Bağdat 
bu yılda fethedilmişti, ilim talebi kasdiyle Diyarbekir’e sefer ettim. 
Ama asıl maksadım tarîkat ilmi idi. Orada bir sene kaldım, sonra Mar-
din’e gittim. Orada da bir sene kaldım. Diyarbekir ve Mardin’de man-
tık ve kelâm okudum. Oradan Mısır’a gittim. Mısır’da Şeyhuniyye 
(Medresesinde) Kâdirîden bir şeyh buldum. Ona bey’at ettim ve Ca-
miü’l-Ezher’de derse başladım. Camiü’l-Ezher’de okuyor ve o tekkede 
de yatıyordum. Ciddî çalışıyor, her ikisini de muntazaman yürütüyor-
dum. Bir gün şeyhim bana dedi ki: “Zâhir ilim talebinden tamamen 
vazgeçmedikçe tarîkat ilmi sana açılmaz.” 

“İlimden ayrılmam bana güç geldi. Ağlayarak tazarru ve niyaz ile 
Allah’a istihare ettim ve uyudum. Gördüm ki gûya ben büyük bir şe-
hirdeyim, sultana hizmet ediyorum. Sultan da Şeyh Abdülkâdir 
Geylânî (k.s.) imiş. Kendisinin, avlusu geniş bir sarayı var. Kendisi, 
nedîmlerinden büyük bir cemaat arasında bir tarafta abdest alıyor. 
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Sanki ben de öbür tarafında tereddüd içerisinde duruyor, bana kıza-
cağından korkuyorum. Oradan çıkacak bir yer de bulamadım. Beni 
gördü, çağırdı: “Ey Sûfî.” Hemen kendisine döndüm ve önünde dur-
dum. Hadimlerinden birine: “Buna bir kese getir.” dedi. Hizmetçi ça-
buk çabuk birkaç adım gidince “gel”, dedi, “ona kendi cebimden ve-
reyim.” Elini cebine soktu, bir kese çıkardı ve bana uzattı. Huzurunda 
keseyi açtım. İçinde taze sikkeli dirhemler vardı. Başka bir kese daha 
gördüm, onu da açtım. Onda da taze sikkeli dinarlar vardı. Ben: 
“Efendim, bu iki kesenin manası nedir?” diye sordum. Cevaben dedi 
ki: “Dirhemler zâhir ilimdir, öğren ve onunla amel et. Dinarlar tarîkat 
ilmidir, ona ancak sana takdir edilmiş bulunan kimsenin (mürşidin) 
sayesinde kavuşabilirsin” ve bana: “Senin şeyhin bu şehirde değildir.” 
diye işaret etti. Söylemeğe muktedir olamıyacağım bir ferah ve sevinç 
ile uyandım. 

“Rü’yayı şeyhime söyledim. Bu rü’ya üzerine beni halife yapmak 
istedi. Dedim ki: “Efendi, benim kalbim hilâfete kanmaz. Artık bun-
dan sonra seyahat etmek istiyorum. Çünkü hiçbir yerde durağım kal-
madı. Eğer bana izin vermezsen helâk olmaktan korkuyorum.” 

“İzin verdi bana. Yüzünde ilim mukadder olan zâtı bulmak arzu-
siyle yola çıktım. Senelerce dolaştım. Arap ve Rûm (Anadolu) şehir-
lerinde çok şeyhlerin sohbetine eriştim. Âkıbet şeyhim, göz bebeğim, 
kalbimin devası Şeyh Ümmî Sinan Elmalı (k.s.)’nın hizmetine ulaş-
tım. Kalbimin şifasını onun hizmeti şerefinde buldum. Mübarek ne-
fesi kimyasiyle, bana Hz. Şeyh Abdülkâdir Geylânî (k.s.)’nin bahsetti-
ğim rü’yada işaret ettiği her şey hâsıl oldu. Allah’a hamdolsun, Al-
lah’ın lûtfiyle telvin gitti, temkîn hâsıl oldu. “Allah gerçeği söyler, O, 
doğru yola iletir.” 

 
Elmalı’ya gidişi ve mürşidi ile ilgili kanaatlerini manzum olarak da ifade 

etmiştir. 

Dost illerinin menzili key âlî göründü 
Derd-i dile derman olan Elmalı göründü 
 

Tûtîlere sükker bağının zevki erişti 
Bülbüllere canan gülünün dalı göründü 
 

Mecnun gibi sahraları ağlayı gezerken 
Leylâ dağının lâlesinin alı göründü 
 

Ten Yakub’unun gözleri açılsa acep mi 
Can Yûsuf’unun gül yüzünün hâli göründü 
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Kal ehlinin ahvalini terk eyle Niyâzî 
Şimden gerü hâl ehlinin ahvali göründü. 
 

 *** 
Gerçi her kûşede “Şeyhim” der çoktur 
Binde birinin de irfânı yoktur 
 

Mürşid-i kâmilin tarîkı Hak’tır 
Yetiş Elmalı’da Ümmî Sinan’a 
 

Lillâh fillâh irşâd yoluna girmiş 
Yoluyla ehlinden usûlün almış 
 

Sinesi hem nur-ı Hak ile dolmuş 
Yetiş Elmalı’da Ümmî Sinan’a 
 

Âyetin Hadis’in sırrın anlayan 
Daim tevhîd ile gönlün eyleyen 
 

Biçare Mısrî’nin sözün dinleyen 
Yetiş Elmalı’da Ümmî Sinan’a 
 

Silsile 

Mevaidu’l-İrfan’ın 40. sofrası Mısrî’nin tarîkat silsilesinde yer alan şahsi-
yetlerin sıralanmasından meydana gelmiştir. Silsilenin farklı tarafı Hz. 
Ali’ye kadar olan şahsiyetlerin sonuna “el-Halvetî” kelimesinin eklenmiş ol-
masıdır.5 

Ümmî Sinan Halvetî 
Eroğlu 
Abdülvahhab Elmalî 
Yiğitbaşî Velî Marmaravî 
Alâeddin Uşşâkî 
Tâceddin Kayserî 
Pîrî Erzincanî 
Yahya Şirvani (pîr-i sânî) 
Sadreddin Ömer Halvetî 
İzzeddin Halvetî 

                                                        
5  Hâlbuki tarîkat kurucusu olan şahsiyetten Hz. Peygamber’e kadar ulaşan silsilede yer 

alan sûfîler için tarîkat nisbesi kullanılma geleneği yoktur. Ayrıca bkz. Sadık Vicdâni, 
Turuk-ı Tomâr-ı Aliyye (Halvetîlik). İstanbul, 1338; Şekâik-ı Numaniyye ve Zeyilleri, 
III/50; Mehmet Akkuş, “Yiğitbaş-ı Velî”, İlim ve Sanat, sy: 21-22, 1988. 
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Ahî Bayrâm Halvetî 
Ömer Halvetî (pîr) 

 
Kırk yaşına ulaştığında Mısrî, Ümmî Sinan’dan hilâfetini almış; mürşid 

olabilecek bir kıvama gelmişti. Bundan sonraki hayat çizgisi, ana hatlarıyla 
anlatılmak istenirse şunları söylemek gerekir. 

Elmalı’dan Uşak’a döndü. Bu arada Çal’dan gelen bir hey’et Mehmed 
Efendi’den kendilerine faydalı olabilecek bir şeyh istemişlerdi. Mısrî, Çal’a 
gitti. Fakat bu beldenin insanları “tâlib-i dünya ve târik-i ukba” oldukların-
dan orada fazla kalamadı. Kütahya’da görevlendirildi. Bir müddet burada 
kalan Mısrî, Uşak üzerinden 1072/1661 yılında Bursa’ya geldi. 1080/1669 ta-
rihinde Abdal Çelebi adlı İranlı bir tüccar Mısrî dergâhını yaptırıncaya kadar 
Şehreküstü Camii yanındaki tekkede, Ulucami civarındaki Medrese ile Seb-
bağ Ali Dede’nin evinde kaldı. 

Bursa ile birlikte Mısrî’nin hayatında değişik bir safha başladı. Sürgün-
lerle ve karşı tavırlarla dolu olan bu safha için sıkıntılı tabirini kullanmak 
kolay ise de, O, meseleye bu açıdan bakmamaktadır. Dîvân’da sert bir şe-
kilde tenkid ettiği kişilerle ilgili mısralar varsa da temel görüş şu mısralarda 
sergilenen bakış açısıdır: 

Cemâlî zâhir olsa tiz celâli yakalar anı 
Görürsün bir gül açılsa yanında hâr olur peydâ 
 

Bundandır bir kâmil zuhur itse bu âlemde 
Kimi ikrar ider anı kime inkâr olur peydâ 
 *** 

Velî ârif olan lutfa sevinmez kahra incinmez 
 *** 

Kırup bin pare eden şişe-i kalbi celâlindir 
Yine her paresinden görünen rûy-i cemâlindir 
 *** 

Her bir nebi her bir velî zilletle erdi menzile 
Mısrî’ye söğsün şol ağız Allah demek bilmez ola 
 

Kitap toplamak, kütüphâne kurmak da bir sevdadır. Mısrî, Rodos’a sü-
rüldüğü zaman kaldığı tekkedeki kütüphânesinin yağmalandığını duyunca 
hissiyatını şöyle terennüm etmiştir: 

Sevdim seni, hep varım yağmadır alan alsın 
Gördüm seni efkârım yağmadır alan alsın 
 

Aldın çü beni benden geçtim bu can ü tenden 
Aklım dahi her varım yağmadır alan alsın 
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Ben varlığımı attım dost varlığına yettim 
Her usluya bazarım yağmadır alan alsın 
 

Geçtim ben ad u sandan çıktım ben o dükkândan 
Hem ırzım ve vakarım yağmadır alan alsın 
 

Geldi dile dildârım buldum gül ü Gülzârım 
Şimden geri hep varım yağmadır alan alsın 
 

Sen gaib u hazırsın her hâlime nazırsın 
Ahval ile etvarım yağmadır alan alsın 

 

Sürgün Hayatı 

Mısrî’nin bir defa Rodos’a iki defa Limni’ye sürülmesine, dervişane bir 
ifade ile “ikamete memur edilmesine” sebep olan olayları iki grupta topla-
mak mümkündür: 

1. Tasavvufla ilgili bazı görüşlerinin aşırı bulunması. Vahdet-i Vücûdçu 
bir sûfî olan Mısrî bu ekolün tavizsiz savunucularındandır. Cifir ilmiyle uğ-
raşması, buna dayanarak geleceğe ait bazı tespitler yapması ile Hz. Peygam-
ber’in torunları olması sebebiyle Hasan ve Hüseyin’in bir nevi Peygamber 
olduklarını düşünmesi de dolaylı olarak konu ile ilgilidir (Bu konuya ileride 
temas edilecektir). 

2. Siyasî otoritenin tasavvufî hayatla ilgili olarak bazı kararlarına karşı 
çıkması. Mısrî, Bursa’da tekkesini kurduğu yıllarda İstanbul, raks u deveran 
adını alan sesli zikir meclislerini yasaklamıştı. Mısrî bu karara uymadığı gibi 
bu kararın alınmasında büyük tesiri olan Vanî Mehmed Efendi ile açıktan 
açığa mücadele etmiştir. Bu yüzden 1083/1673’te Rodos’tadır. Onu Rodos’a 
götüren devlet memuru Azbî daha sonra en meşhur halifesi olacaktır. Dîvân 
sahibi bir şair olan Azbî, mürşidinin bütün şiirlerini de tahmis edecektir. 
Dönüşte Bursa’daki hizmetlerine devam eden Niyâzî-i Mısrî, 1087/1676’da 
bu sefer Limni’ye sürülür. İki sene sonra affedilmesine rağmen adadan 
1103/1691 yılına kadar dönmez. Orada yeni bir Mısrî dergâhı kurar. 

Bursa’ya dönüş sevincini yaşayanlardan biri Tablîzâde Şeyh Ali Efen-
di'dir: 

İstima etdikte teşrifin o kutb-ı âlemin 
Makdemine didi bir eksikli tarih “nur-ı mahz 

Limni’ye ikinci defa sürülmesinin zâhirî sebebi ise Nemçe Muharebesi 
sebebiyle siyasî otoriteyle ters düşmesidir. 1104/1693’te tekrar adaya giden 
sûfî bir müddet sonra aynı yerde yetmiş sekiz yaşında iken vefat etti 
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(1105/1694). 
Hüseyin Vassaf, Mısrî’nin hayatında görülen sıkıntı ve sürgünlerin se-

beplerini tahlil ederken şu beyti iktibas etmeyi unutmamıştır: 

Erbab-ı kemâli çekemez nâkıs olanlar 
Rencide olur dide-i huffâş ziyadan 

Kendi düşüncesi ise şöyle: 

Zât-ı Hak’da mahrem-i irfân olan anlar bizi 
İlm-i sırda bahr-i bî-payan olan anlar bizi 
 

Ey Niyâzî katremiz deryâya saldık biz bugün 
Katre nice anlasun umman olan anlar bizi 
 

Birçok kişi vefatına tarih düşürmüştür. 

Düşd-i çâr etrafa matem didiler tarihi 
Ruh-ı Mısrî mahfil-i aliye pervaz eyledi 
  İsmail Beliğ 
 

Kutb idi Mısrî Baba da azm-i lahut eyledi 
 Lâ 

 

Türbedârlar 

Mısrî’nin vefatıyla birlikte kendisi için yapılan türbenin etrafında 
tevhîdhâne, hazîre ile birlikte oluşan müessese asrımıza kadar ulaşmıştır. 
Ancak türbe bugün mevcut değildir. İlk postnişin, Mısrî’nin halifesi Mah-
mud Efendi’dir. Genellikle türbedârlık görevini de beraber yürüten postni-
şinlerden tespit edilebilenler şunlardır: 

1. Mahmud Efendi (ö. Limni, 1146/1733) 
2. Kıbrıslı Çalak Dede (ö. 1235/1819) 
3. Hoca Osman Efendi (ö. 1249/1833) 
4. Abdi Siyâhi (ö. 1268/1851) 
5. Mustafa Efendi (ö. 1273/1856) 
6. Ahmed Efendi  
7. Mehmed Abdal Baba (ö. 1300/1883) 
8. Niyâzî Efendî (ö. 1309/1892) 
 

“1304 senesi (1886) taraf-ı hükûmetten olunan inha üzerine Hakan-ı sa-
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bık tarafından türbe-i şerife tamir ve dergâh-ı müfide tevsi’ olunarak mü-
ceddeden tevhîdhâne ve dört hücre kargir olarak inşa edilmiştir.”6 

Mezar taşında Hasib Efendi’nin şu mısraları vardır: 

Mazhar-ı feyz-i tarîkat kâşif-i sırr-ı ilâh 
Mürşid-i ehl-i hakîkat ârif-i pür-intibâh 
 

Ömrüni takva vü zikrullah ile itdi tamam 
Cay-ı aşayiş değildir bildiğim bu hankâh 
 

Tekyegâh-ı âlemi mısr-ı teni terk eyleyüp 
Âlem-i lâhuta gitdi şevkile bî-iştibâh 
 

Dâi-i pür-şevki Hasib söyledi tarihini 
Eyleye Mısrî Efendi kasr-ı adni caygâh.  1105 

 

Mürşidleri 

Mısrî’nin, Osmanlı döneminde yaşayan mutasavvıfların önde gelenlerin-
den biri olması kendi kabiliyeti ile yakından ilgili ise de mürşidlerinin rolü 
en az bunun kadar önemlidir. O değişik coğrafyalarda, değişik tarîkatlara 
mensup farklı kişilerden feyz almıştır. Burada dört kişiye temas edilecektir. 

1. Hüseyin Halvetî: Malatya’da iken intisap ettiği bu sûfî hakkında bilgi 
yoktur. Ancak Nakşibendiyye’ye mensup olan babası, kendi şeyhine intisap 
etmesini istemesine rağmen Mısrî, Hüseyin Efendi’ye mürîd olmayı tercih 
etmişti. 

2. İbrahim Kâdirî: Mısır’da Camiü’l-Ezher’de tahsiline devam eden 
Niyâzî, Kâdirîyye tarîkatına mensup bir şeyhe intisap ettiğini söylerse de 
hakkında başka bilgi vermez. Ancak Mevaidu’l-İrfan’ın 34. sofrasında hased 
ve çekememezlik konusuna temas ederken onunla ilgili bir olayı nakleder: 

“Fakir der ki: Mısır’a gidip Şeyhuniyye’de şeyhime bey’at ettiğim 
zaman oranın fukarası sayılamıyacak kadar çoktu. Bunlardan bazıları 
şeyhime kendi şeyhi zamanından kalmış idiler. Şeyhin selefinden 
kendisine intikal eden mürîdlerden biri bana yaklaştı ve gizlice dedi 
ki: “Ben seni, iradenle, sadık, samimî arkadaş biliyorum. Ama bu şeyh, 
senin bildiğin gibi yetişmiş bir şeyh değildir. Ben sana nasihat ediyo-

                                                        
6  Gülzâr, 513. Ayrıca bkz. Tuhfe, 104 vd. Mısrî türbe ve dergâhı ile ilgili olarak son yıllarda 

Heath Lowry inceleme ve araştırmalar yapmaktadır. Malatya Valiliği ve Belediyesi, 
Mısrî’nin kabrini Malatya’ya nakletmek için gayret göstermektedir. Olmazsa Malatya 
veya Bursa’da bir makam ihdas edilebilir. Son durum için bkz. Mustafa Tatçı, 
Limni’den Geliyorum, İstanbul, 2012. 
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rum. Senin aradığın bunda yoktur. Beni dinlersen bunu bırak ve ken-
dine başka bir şeyh ara. Belki muradına erersin.” Ve şeyhin birçok 
ayıplarını saydı. Ona dedim ki: “Şimdi onun kâmil olduğuna yakinen 
inandım.” Gerçekten üç yıl hizmetine devam ettim ve onu Kâdirî 
tarîkatında kâmil bir şeyh buldum. Allah’a hamdolsun, ona hizmet 
sayesinde muradımın özetine nail oldum. Teferruatına da başka bir 
şeyhin, şeyhler şeyhi eş-Şeyh Ümmî Sinan Elmalı (k.s.)’nin hizme-
tinde eriştim. Ama bunun mekârihini, ötekinin mekârihinden çok 
buldum. Tabii zevkleri de farklı idi.” 

3. Mehmet Halvetî: Mısrî, Uşak’ta iken Elmalılı Ümmî Sinan’ın halifele-
rinden Mehmed Efendi ile karşılaşır ve sohbetinden istifade etmeye başlar. 
Ümmî Sinan’ın Uşak’a gelmesiyle artık hayatında yeni bir safha başlayacak-
tır. 

Niyâzî-î Mısrî yıllar sonra Mehmet Efendi’nin vefat haberini duyduğu za-
man duygularını şöyle dile getirecektir: 

Lik gittikte azizim Şeyh Muhammed dünyadan 
Kalbimizi yaktı derdi kaddimizi kıldı dâl 
 

Nidelüm “küllü şey’in hâlikün” dedi Huda 
Diyelim “el-hükmü lillahi’l-kebîri’l-müteâl” 
 

Hüsn-i hatmine Niyâzî dedi tarihin anın 
Allah Allah dedi ve kıldı bekaya irtihal  

 
4. Ümmî Sinan: Uşak’ta Ümmî Sinan ile karşılaşıncaya kadar birçok 

sûfîden istifade eden Mısrî, burada “mürşid arama” işine son verip gönlünü 
bütünüyle ona teslim etti. 

Muhammed Sinan Ümmî’nin, Dîvân’ından başka Türkçe mensur 
Kutbu’l-Meanî adlı bir eseri de vardır. 

1075/1664’te Elmalı’da vefat etti.7 
Mısrî’nin onunla ilgili duygularını Dîvân’da bulmak mümkündür: 

Aşkın meyine ben kana geldim 
Şevkin oduna hoş yana geldim 
 

Şem-i tevhîdi gördüm yakılmış 
Gitti kararım pervane geldim 
 

                                                        
7  Geniş bilgi için bkz. Cemal Kurnaz-Mustafa Tatçı, Ümmî Sinan Hayatı ve Şiirleri, Ak-

çağ Yayınları, Ankara, 1998. 
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Halka-i zikri kurmuş âşıklar 
Ben de sahnında cevlâne geldim 
 

Mecnun’um bugün Leylâ derdinden 
Neylerim aklı dîvâne geldim 
 

Derdi cananın açtı yareler 
Bağrım üstünde dermane geldim 
 

Ümmî Sinan’ın hak-i payine 
Sürmeye yüzüm sultana geldim 
 

Yaremi bildim yârimden imiş 
Bunda Niyâzî Lokman’a geldim. 
 

Sonuç 

Büyük sûfîlerin hayatında görülen hususlardan biri de değişik tarîkatlara 
mensup kişilerden istifade etmiş olmalarıdır. Bu durum Mısrî’nin hayatında 
da görülmektedir. Nakşî bir babanın oğlu olan, Kâdirî bir mutasavvıfdan is-
tifade eden, nihayet halvetî Mehmed Efendi ile sohbet eden ve Ümmî Si-
nan’da karar kılan bu şair sûfînin, kabiliyetlerini geliştirebilecek bir şahsi-
yetler zinciri bulabildiği söylenebilir. Bu durum kendinden sonra da değişik 
bir şekilde devam edecek, onun muhipleri, muakkipleri ve sevenleri ara-
sında hemen her tarîkattan insan bulunacaktır. Bir başka ifade ile Malatyalı 
bu derviş tarîkatlar arası ortak şahsiyetlerden biri hâline gelecek, güfte ve 
bestelenmiş şiirleriyle, mürîd ve bendeleriyle geniş bir coğrafyaya sesini, sö-
zünü, duygu ve heyecanını ulaştırabilecektir. Halvetî tekkelerinde şeyhlik 
yapan mürîdleri bir tarafa Bursa Mevlevîhânesi’nin üçüncü postnişini Meh-
med Dede onun halifelerinden olduğu gibi Bektâşiyye’ye mensup İstanbul 
Şah Kulu Tekkesi’nin şeyhi Azbî Efendi de ondan feyz alanların başında sa-
yılmaktadır. O’nun çok değişik tarîkatlara mensup dervişlerce benimsen-
mesinin bir sebebi de, daha sonraki asırlarda şiirlerinin hemen her tarîkat 
tekkesinde zevkle okunması, bu şiirlere farklı tarîkatlara intisaplı dervişle-
rin şerh yapmış olmaları ve bu kitaba “tarikat ilmihâli” adını vermiş olmala-
rıdır. 

Son yıllarda Mustafa Tatçı ve arkadaşları Mısrî kültürüyle ilgili neşirler 
yapmışlardır. Bursa’daki bir grup arkadaş da Şemseddin Mısrî’nin eserlerini 
gün ışığına çıkarmak için çalışıyor. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mekâna Doğan Zaman:  
Niyâzî-i Mısrî  
ve Dönemi 
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Dilberâ Gamzen Oku İçim Dolu Kan Eyledi 
 
Dilberâ gamzen oku içim dolu kan eyledi 
Şol siyeh zülfün teli aklım perişân eyledi 
 
Her kimin şehrine uğradı aşkın askeri 
Hep imârâtın anın bir demde virân eyledi 
 
Dürlü dürlü fitneler saçından oldu âşikâr 
Halk-ı âlem sandılar kim anı şeytân eyledi 
 
Hatt-ü hâlin iki böldü bu cihânın halkını 
Birini kâfir birini ehl-i îmân eyledi 
 
Gizli sırrından haber verdikçe uşşâkın dili 
Âbid ve zâhidlerin aklını hayrân eyledi 
 
Gör ne gayrettir ki sırr-ı vahdeti setr etmeye 
Cem ü tafsîli o gayret kul u sultân eyledi 
 
Cümle esmâ vü sıfâtındır görünen gayri yok 
Her biri bir vechile hûb zâtın ilân eyledi 
 
Kudretin insanı mazhar kıldığıyçün zâtına 
Yüzünün nakşını hep âyât-ı Kur’ân eyledi 
 
Örttü bu bâzâr-ı kesret gözlerin halkın veli 
Ârif olan cümle yüzden seni seyrân eyledi 
 
Bu ne hikmet bu ne  kudret bu ne san’attır görün 
Zerreyi kevn, katreyi deryâ-i ummân eyledi 
 
Kim ki bu sırdan haberdâr oldu âriftir özü 
Kurtulup hayvân adından kendin insân eyledi 
 
La’l-i cânân olalıdan ey Niyâzî meşrebin 
Sözlerin uşşâk içinde âb-ı hayvân eyledi 

 



 

 

Niyâzî-i Mısrî’nin Otobiyografisi 

 
 
 
 
 
 
 
 
“Ben doğum yerim olan Malatya’da ilk ilim talebinde bulunduğum sırada 

kalbimde tarîkat-ı sûfiyyeyi bilmek arzusu vardı. Önce onların meclislerine 
muhâlif idim, gitmezdim. Fakat sohbetleri bereketiyle günden güne şevkim 
arttı, nihâyet Halvetî şeyhlerinden birine beyʻat ettim. Babam da beni ona 
gitmekten menediyor, kendi şeyhine götürmek istiyordu. O zât Nakşiben-
diyye’den idi. Ve bana göre kâmil değildi. Sefer etmem icab etti. Nihayet 
1048 yılında ki Bağdat bu yılda fethedilmişti, ilim talebi kastıyla Diyarbakır’a 
sefer ettim. Ama asıl maksadım tarîkat ilmi idi. Orada bir sene kaldım, sonra 
Mardin’e gittim. Orada da bir sene kaldım. Diyarbakır ve Mardin’de mantık 
ve kelâm okudum. Oradan Mısır’a gittim. Mısır’da Şeyhûniyye (Medrese-
sin)’de Kâdirîden bir şeyh buldum. Ona beyʻat ettim ve Câmiü’l-Ezher’de 
derse başladım. Câmiü’l-Ezher’de okuyor ve o tekkede de yatıyordum. Ciddî 
çalışıyor, her ikisini de muntazaman yürütüyordum. Bir gün şeyhim bana 
dedi ki: “Zâhir ilim talebinden tamamen vazgeçmedikçe tarîkat ilmi sana 
açılmaz.” 

İlimden ayrılmam bana güç geldi. Ağlayarak tazarru ve niyaz ile Allah’a 
istihare ettim ve uyudum. Gördüm ki güya ben büyük bir şehirdeyim, sul-
tana hizmet ediyorum. Sultan da Şeyh Abdulkadir Geylânî (ks) imiş. Kendi-
sinin, avlusu geniş bir sarayı var. Kendisi, nedimlerinden büyük bir cemaat 
arasında bir tarafta abdest alıyor. Sanki ben de öbür tarafında tereddüt içe-
risinde duruyor, bana kızacağından korkuyorum. Oradan çıkacak bir yer de 
bulamadım. Beni gördü, çağırdı: “Ey sûfî!” Hemen kendisine döndüm ve 
önünde durdum. Hâdimlerinden birine: “Buna bir kese getir”, dedi. Hiz-
metçi çabuk çabuk birkaç adım gidince “gel”, dedi “ona kendi cebinden ve-
reyim”. Elini cebine soktu, bir kese çıkardı ve bana uzattı. Huzurunda keseyi 
açtım. İçinde taze sikkeli dirhemler vardı. Başka bir kese daha gördüm, onu 
da açtım. Onda da taze sikkeli dirhemler vardı. Ben “Efendim, bu iki kesenin 
manası nedir?” diye sordum. Cevâben dedi ki “Dirhemler zâhir ilimdir, öğ-
ren ve onunla amel et. Dinarlar tarîkat ilmidir, ona ancak sana takdir edil-
miş bulunan kimsenin (mürşidin) yüzünden kavuşabilirsin” ve bana “senin 
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şeyhin bu şehirde değildir” diye işaret etti. Söy-
lemeğe muktedir olamayacağım bir ferah ve 
sevinç ile uyandım. 

Rüyayı şeyhime söyledim. Bu rüya üzerine 
beni halife yapmak istedi. Dedim ki, “Efendi, 
benim kalbim hilâfete kanmaz. Artık bundan 
sonra seyahat etmek istiyorum. Çünkü hiçbir 
yerde durağım kalmadı. Eğer bana izin ver-
mezsen helâk olmaktan korkuyorum.” İzin 
verdi. Bana, yüzünde ilim mukadder olan zatı 
bulmak arzusuyla yola çıktım. Senelerce dolaş-
tım. Arap ve Rum (Anadolu) şehirlerinde çok 
şeyhlerin sohbetine eriştim. Akıbet şeyhim, 
gözbebeğim, kalbimin devası Şeyh Ümmî Si-
nan Elmalı’nın (ks) hizmetine ulaştım. Kalbi-
min şifasını onun hizmeti şerefinde buldum. 

Mübarek nefesi kimyasıyla bana Hz. Şeyh Abdulkadir Geylânî’nin (ks) bah-
settiğim rüyada işaret ettiği her şey hâsıl oldu. Allah’a hamdolsun, Allah’ın 
lütfuyla telvîn gitti, temkîn hâsıl oldu. “Allah gerçeği söyler, O, doğru yola 
iletir.”1 

 
 

                                                        
1  Mustafa Kara, Niyâzî-i Mısrî, TDV Yayınları, Ankara, 2012, ss. 8-9. 



 

 

XVII. Asır’da Osmanlı Toplumunda 
Sûfîler ve Muhalifleri 

SALİH ÇİFT* 

 
 
 
 

Giriş 

Tasavvufî düşünceye ve bu düşüncenin pratikteki yansıması olan tasav-
vufî hayat tarzına yönelik muhalefet tasavvufla eş zamanlı olarak ortaya çık-
mıştır ve bu iki zıt tavır birbirine paralel olarak gelişmiştir. Bir başka ifa-
deyle “tasavvuf ve tasavvuf karşıtlığı, İslâm tarihi içinde ikiz fenomenler-
dir.”1 Sûfîlerle muhalifleri arasında İslam’ın erken dönemlerinde başlayıp 
bugüne değin süregelen ihtilafın değişik zaman dilimlerinde ve muhtelif 
coğrafyalarda bazen birbirine benzer şekillerde bazen de bütünüyle yekdi-
ğerinden farklı tarzlarda cereyan ettiği bilinmektedir. Bununla birlikte ta-
savvufî düşüncenin kurumsal ve pratik düzeyde halka aktarımı vazifesini 
üstlenen müesseseler olan tarikatların kendilerine özgü eğitim yöntemle-
riyle ortaya çıkmaya başlaması ve vahdet-i vücûd fikrinin geliştirilip büyük 
oranda tasavvufî düşünceye hâkim olmasıyla birlikte ihtilafa medar mesele-
ler katlanarak çoğaldığı gibi doğal olarak sûfîlerle tasavvuf karşıtları ara-
sında yaşanmakta olan gerginlikler de büyük oranda artmıştır. Buna ilave-
ten özellikle gerilimlerin had safhaya ulaştığı dönemlerde siyasî otoritenin 
müdâhil olması ise problemi çözmek bir tarafa daha da içinden çıkılmaz bir 
hal almasına sebep olmuştur. Bugüne kadar ihtilaf konusu hususlar üze-
rinde herhangi bir uzlaşının gerçekleşmemiş olması hakikatinden hareketle 
tarihtekine benzer mevzular çerçevesinde varlığını sürdürmekte olan tartış-
maların bundan sonra da aynı minval üzere devam edeceğine muhakkak 
gözüyle bakılabilir.  

Bu yazıda genel olarak XVII. asır Osmanlı toplumunda tasavvuf ve sûfîler 
etrafında gerçekleşen tartışmalar ana hatlarıyla tasvir edilmeye çalışılacak-
tır. Bu doğrultuda öncelikle XVII. asırda Osmanlı topraklarında yaygın olan 
tarikatlar ve meşhur zevât hatırlatılacak, akabinde Osmanlı ile bir şekilde 

                                                        
* Prof. Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi. 
1  Bk. Ahmet Yaşar Ocak, “Oppositions au Soufisme dans L’Empire Ottoman aux Quin-

zieme et Seizieme Siecles”, Islamic Mysticism Contested (ed. Frederick De Jong, Berd 
Radtke), Leiden, 1999, s. 603. 
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irtibatı bulunan ya da bulunmayan Müslüman coğrafyalarda ilgili meseleye 
dair cereyan etmekte olan tartışmalara kısaca temas edilecek ve nihayetinde 
özel olarak söz konusu yüzyılda Osmanlı’nın hâkimiyeti altındaki alanlarda 
sûfîlerle muhalifleri arasındaki ihtilafa odaklanılacak ve nihayetinde birta-
kım tespitlere yer verilmeye çalışılacaktır.  

 

XVII. Asırda Osmanlı Coğrafyasında Yaygın Olan Tarikatlar ve 
Meşhur Meşâyıh 

Tarih sahnesine çıktığı dönemde tasavvufî düşünce ve sûfîlerle yakın bir 
ilişkiye sahip olduğu bilinen Osmanlı devleti ve dolayısıyla Osmanlı top-
lumu bu özelliğini muhafaza hususunda genel olarak istikrarlı bir görüntü 
arz etmiş olsa da zaman zaman tasavvuf çevrelerinden kaynaklanan birta-
kım sıkıntıları da tecrübe etmiştir. Bu durumun siyasî otorite açısından çe-
şitli olumlu sonuçlarından bahsetmek mümkün olmakla beraber, ilk dö-
nemlerden itibaren hakkın ve adaletin gerçek sözcüsü olduklarını iddia et-
mek suretiyle kendilerini daima merkeze yerleştiren sûfîlerin söylemleriyle 
pratikteki karşılıklarının pek de uyuşmadığını hatırlatmakta fayda vardır.2  

XVII. Asır Osmanlı coğrafyası tasavvufî düşünce ve tarikatlar açısından 
değerlendirmeye tabi tutulduğunda ise, aşağıda temas edilecek olan bazı 
olumsuzluklara rağmen, tarikatların yaygınlığını sürdürdüğü, dergâhların 
sayısının giderek arttığı, padişahların ve devlet adamlarının tarikatlara olan 
ilgisinin de önceki asırlarda olduğu gibi devam ettiği gözlemlenmektedir. 
Söz konusu asırda yaşayan ve Osmanlı topraklarının büyük bölümünü do-
laşarak birinci elden bilgiler aktaran Evliya Çelebi’nin (ö. 1684) tasavvufî ha-
yat, tarikatlar ve dergâhlara dair Seyâhatnâme’de aktardığı malumat burada 
ifade edilen hususun en somut kanıtı olarak değerlendirilmelidir.3 Kaynak-
ların verdiği bilgiler bu dönemde Halvetiyye, Mevleviyye, Bektâşiyye, Kâdi-
riyye, Nakşbendiyye gibi ana tarikatlar yanında Celvetiyye gibi tarikat kol-
larının ve de Melâmetiyye gibi akımların Osmanlı halkının teveccühüne 
mazhar olduklarını göstermektedir.4  

Öte yandan bahis konusu asırda yaşayıp, Osmanlı dönemi tasavvuf tarihi 

                                                        
2  Bu konuya dair ilk dönem sûfîlerinin kanaatleri hakkında mesela bk. Ebû Nasr es-

Serrâc et-Tûsî, el-Lüma’ fî târîhi’t-tasavvufi’l-İslâmî (nşr. Kâmil Mustafa el-Hindâvî), 
Beyrut, 2001, s. 18; el-Gazzâlî, Ebû Hâmid, İhyâu ulûmi’d-dîn (thk. Ali Muhammed 
Mustafa, Saîd el-Mehâsinî), Dimaşk, 2010, I, 272 vd. 

3  Evliyâ Çelebi’nin Seyâhatnâmesi’nde bu konuya dair aktardığı bilgileri esas alan bir 

çalışma için bk. Askeri Küçükkaya, Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Tasavvuf, İstanbul, 
2012. 

4  XVII. asır Osmanlı toplumunda sûfîler ve tasavvufî hayat hakkında bk. Necdet Yılmaz, 

Osmanlı Toplumunda Tasavvuf Sufiler Devlet ve Ulema (XVII. Yüzyıl), İstanbul, 2007.  
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açısından gerek fikirleri ve gerekse faaliyetleri ile temayüz eden meşhur 
zevât arasında şu isimleri zikretmek mümkündür:  Celvetiyye tarikatından 
Aziz Mahmûd Hüdâyî (ö. 1628), Oğlanlar Şeyhi İbrahim Efendi (ö. 1654), 
Halvetiyye tarikatından Ramazan-ı Mahfî (ö. 1642), Galata Mevlevîhânesi 
şeyhi İsmâîl-i Ankaravî (ö. 1631), Kâdiriyye’nin pîr-i sânîsi sayılan İsmâîl-i 
Rûmî (ö. 1631), Abdülmecîd Sivâsî (ö. 1639) ile halifesi Abdülahad Nûrî (ö. 
1651). Burada zikredilen zevât eserleriyle tasavvuf kültürüne hizmet verir-
ken diğer taraftan Melâmîlerden Hasan Kadabuz (ö. 1010/1601) ve halifesi 
Hüseyin Lâmekânî (ö. 1624), İdrîs-i Muhtefî (ö. 1615) ve Sarı Abdullah Efendi 
(ö. 1645) gibi Melâmî ve Hamzavîler faaliyetleriyle Osmanlı’da tasavvuf kül-
türünün gelişimine katkıda bulunmaktaydılar.5  Bu isimlere ilaveten fikir-
leri, eylemleri ve yaşadıkları sürgünlerle adeta ilgili dönemin manzarasını 
özetleyen Niyâzî-i Mısrî (ö. 1694), Atpazarî Osman Fazlı (ö. 1691) ve Kara-
baş-ı Velî (ö. 1686) ayrıca zikredilmesi gereken simalar arasındadır.6 

 

XVII. Yüzyılda Genel Olarak İslam Dünyasında Tasavvuf Karşıtlığı 

Osmanlı coğrafyasındaki tasavvuf muhalifi çevreler tarafından gündeme 
getirilen ve de ciddi sıkıntılara yol açan tartışmalara geçmeden evvel söz 
konusu dönemde bütün bir İslam dünyasındaki durumu ana hatlarıyla or-
taya koymak problemin yalnızca Osmanlı toplumuna özgü olmadığını tes-
pit sadedinde önem arz etmektedir. Zira genel olarak XVI. asırda ivme ka-
zanıp XVII. asırda devam eden tasavvuf ve muhalifleri arasındaki ihtilafı yal-
nızca Osmanlı özelinde anlamaya çalışmanın ve bu doğrultuda Osmanlı 
devletinin ve de toplumunun tecrübe etmekte olduğu çeşitli siyasî-sosyal 
problemlerden hareketle meseleyi aydınlığa kavuşturma teşebbüslerinin 
tek taraflı yaklaşımlardan ibaret olmaları sebebiyle umulan neticeleri ver-
meyeceği düşünülmektedir. 

İlgili dönemde Osmanlı toprağı olan birtakım nispeten uzak bölgelerden 
başlayarak kısaca değinmek gerekirse; 1516-1847 yılları arasında Osmanlı 
idaresi altında bulunan ve tasavvufun köklü bir geleneğe sahip olduğu Ce-
zayir’de XVII. asırda sûfîlerle tasavvuf aleyhtarları arasında ciddi tartışma-
ları yaşandığı bilinmektedir. Bu dönemde her iki tarafın da birbirlerine ağır 
ithamlarda bulunduğu birtakım risaleler kaleme alınmıştır. XVII. yüzyıl Ce-
zayir örneğinde dikkate değer olan husus yerel çapta faaliyet gösteren şeyh-
lerle ulema arasındaki çatışmalarda ulemanın devlet idarecileri ile birlikte 
hareket etmiş olmalarıdır. Bu duruma sebep olan husus ise yerel şeyhlerin 
birtakım faaliyetlerinin siyasî otorite tarafından beylik menfaatlerine karşı 

                                                        
5  Hasan Basri Öcalan, Bursa’da Tasavvuf Kültürü (XVII. Yüzyıl), Bursa, 2000, s. 39.  
6  Bu üç ismi merkeze alan bir çalışma için bk. Rüya Kılıç, “Osmanlı Sûfîliğinde İbnü’l-

Arabî Etkisi: XVII. Yüzyıldan Üç Sûfî”, Bilig (2007), sy. 40, s. 99-118. 
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bağımsızlık kazanma teşebbüsleri olarak algılanarak hareket edilmiş olma-
sıdır.7  

1539’da Osmanlı topraklarına katılan Yemen’de ise tasavvuf aleyhtarı ve 
faaliyetler ve bu kapsamdaki tartışmalar, Kâsımî İmâmlığı’nın kurucusu 
İmâm el-Mansûr Kâsım b. Muhammed (1598-1620) döneminde doruğa ulaş-
mıştır. el-Mansûr imametinin ilk zamanlarında kaleme aldığı bir şiirine ek-
lediği kısa bir açıklamada tasavvufun aykırı yönlerini göstermeye ve bütün 
Müslümanları sûfî düşünceye ve tarikatlara karşı kendince uyarmaya çalış-
mıştı. Bu metinde kendi bakış açısıyla sûfîlerin sapkınlıkları ifşâ edilmeye 
özen gösterildiği gibi özellikle de cinsel konularla ilgili ahlâksızlıkları üze-
rine vurgu yapılmıştır. el-Mansûr Kâsım b. Muhammed’in tasavvuf karşıtı 
bu tavrı Kâsımî hanedanından daha sonra gelecek olan imamlar için bir mo-
del oluşturmuştur. el-Mansûr’un oğlu İmam Mütevekkil İsmâ’îl b. el-Kâsım 
1073 veya 1074/1662-63 yılında İbnü’l-‘Arabî’nin Füsûsu’l-hikem adlı eserinin 
“mutlak küfür” içerdiği gerekçesiyle yakılmasını emretmiştir. Kısa bir süre 
sonra Sâlih b. Mehdî el-Makbelî (ö. 1108/1696) el-‘Alemu’ş-şâmih adlı ese-
rinde düşüncelerini şöyle açıklamıştır: “İmâm’ın oralardaki hükümdarlığı 
süresince dağlardaki bu şeyi (tasavvufu) Yemen’de ortadan kaldırmayı Allah 
bize lütfetti. Onun en iyi yaptığı şeylerden biri deveranı ve raksı yasaklama-
sıdır. Çünkü imamların itikadına göre şarkı söylemek haramdır.”8  

Osmanlı hâkimiyetindeki Balkan coğrafyasında ve bilhassa Saraybosna 
civarında ise XVII. asrın ilk yarısında başkentte ortaya çıkan Kadızâdeliler 
hareketinin mühim yansımalarıyla karşılaşıldığı bilinmektedir. 9 

Osmanlıların egemen oldukları toprakların dışındaki alanlarla ilgili bir-
kaç örnek zikretmek gerekirse; örneğin İran’da Safevîlerin sûfîlere yönelik 
katliamlara varan uygulamaları yanında10 birtakım âlimlerin de söz konusu 
dönemde genel olarak tasavvufî düşünceyi hedef alan eserler telif ettiklerine 
şahit olunmaktadır. Bunlardan biri meşhur Şiî fakih Molla Muhammed 
Tâhir-i Kummî’dir (ö. 1098/1687). Onun sûfî karşıtı iki eseri Risâletü’l-
fevâ’idi’d-dîniyye fi’r-red ‘ale’l-hukemâ ve’s-sûfiyye ve Tuhfetü’l-ahyâr başlı-
ğını taşır. Bu eserlerinde o el-Hallâc (ö. 309/922) ve Bâyezîd-i Bistâmî’nin 

                                                        
7  Kamel Filali, “Marabouts et Elites du Pouvoir en Algerie”, Islamic Mysticism Contested 

(ed. Frederick De Jong, Berd Radtke), Leiden, 1999, s. 258-259. 
8  Wilferd Madelung, “Zaydi Attitudes to Sufism”, Islamic Mysticism Contested (ed. Fre-

derick De Jong, Berd Radtke), Leiden, 1999, s. 142-143. 
9  Nathalie Clayer-Popovic Alexandre, “Clayer-Popovic Les courants anti-confreriques 

dans le Sud-Est europeen a l'epoque post-ottomane (1918-1990). Les cas de la 
Yougoslavie et de l'Albanie”, Islamic Mysticism Contested (ed. Frederick De Jong, Berd 
Radtke), Leiden, 1999, s. 639. 

10 Bkz. Halil İbrahim Bulut, “Safevîlerin Ehl-i Sünnet Karşıtı Politikaları”, Türk Kültürü 

ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, sy. 76 (2015), s. 20 vd. 
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(ö. 234/848 ?) takipçileri olarak kabul ettiği Sadreddîn el-Konevî (ö. 1274), 
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (ö. 1273) ve Muhyiddîn İbnü’l-‘Arabî de dâhil 
bütün sûfîleri reddeder. O, İbnü’l-‘Arabî’yi, vahdet-i vücûd inancı küfür ve 
zındıklıkla eşit olan, budala ve sapık bir adam olarak niteler.11 

Oldukça erken sayılabilecek bir dönemde tasavvufla tanışan Hint Altkı-
tası ise XVI. yüzyılın ikinci yarısında ünlü Bâbürlü hükümdârı Ekber Şâh 
(1556-1605) tarafından hayata geçirilen birtakım dinî-tasavvufî uygulamalar 
sebebiyle bu coğrafyaya özgü bir tecrübe yaşamıştır. Aynı dönemde Os-
manlı topraklarındakine benzer konuların tartışılmakta olduğu bu coğraf-
yada ayrıca İmâm-ı Rabbânî’nin (ö. 1624) taraflardan birini temsil ettiği ta-
savvuf içi hesaplaşma olarak nitelendirilebilecek vakanın yansımalarının 
XVII. asır boyunca devam ettiği bilinmektedir.12  

Osmanlı coğrafyasının hayli uzağında bulunan Malay-Endonezya dün-
yasında tasavvufa yönelik muhalefetin daha ziyade öğretiye odaklandığı gö-
rülmektedir. İslâm’ın tasavvufî yorumunu tenkit eden en eski yazılar XV. 
asırda Cava’da ortaya çıkmış olmakla birlikte Malay-Endonezya dünyasında 
tasavvufla ilgili tartışmaların merkezinde yer alan müelliflerin tamamı XVI. 
ve XVII. yüzyıllarda yaşamış olan isimlerdir. Bu coğrafyada tıpkı Hindis-
tan’dakine benzer şekilde Ekberî geleneğe mensup olan sûfîler çeşitli saldı-
rılara maruz kalmışlardır. Bu kapsamda örneğin İbnü’l-Arabî düşüncesini 
reddeden Ayderûsiyye tarikatına mensup olan Nûreddîn er-Rânîrî (ö. 1658) 
vahdet-i vücûd aleyhinde eserler telif ettiği gibi Açe Sultanlığı’nda Sultan II. 
İskender (1637-1641) döneminde vahdet-i vücûd fikrini benimseyenlere yö-
nelik gerçekleştirilen adlî takibatta da bizzat rol almıştır.13 

 

Osmanlı’da Sûfîler ve Muhalifleri 

XVII. asır Osmanlı tarihinde sûfîler ile tasavvuf aleyhtarları arasında en 
yoğun tartışmaların yaşandığı dönem olarak nitelendirilebilir. Daha ziyade 
Kadızâdeliler-Sivâsîler ihtilafı olarak tarihe geçen çekişmelerin cereyan et-
tiği bu evrede tecrübe edilen sıkıntılardan mustarip olan pek çok sûfî içeri-
sinde Niyâzî-i Mısrî (ö. 1694),14 İsmail Hakkı Bursevî’nin (ö. 1725) şeyhi  

                                                        
11 Nasrollah Pourjavady, “Opposition to Sufism in Twelver Shiism”, Islamic Mysticism 

Contested (ed. Frederick De Jong, Berd Radtke), Leiden, 1999, s. 614-623. 
12 Bkz. Abdullah Kartal, “İmâm-ı Rabbânî’nin Vahdet-i Vücûd Eleştirisi ve Tarihsel Ar-

kaplanı”, UÜİFD, C. 14, sy. 2, s. 59-80. 
13 Azra Azyumardi, “Opposition to Sufism in the East Indies”, Islamic Mysticism Contes-

ted (ed. Frederick De Jong, Berd Radtke), Leiden, 1999, s. 674 vd. 
14 Hakkında bkz. Mustafa Kara, Niyâzî-i Mısrî, Ankara, 2010; Mustafa Aşkar, “Niyâzî- 

Mısrî”, DİA, XXXIII, 166-169. 
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Atpazarî Osman Fazlı Efendi (ö. 1691)15 ve Karabaş-ı Velî (ö. 1686) gibi vah-
det-i vücudçu isimler bulunmaktadır. Yaklaşık bir asır devam eden ve ciddi 
yansımaları olan bu gerginlik, IV. Murat, Sultan İbrahim ve IV. Mehmed 
devirleri boyunca sürmüş, adını da IV. Murat dönemi vâizlerinden Kadızâde 
Mehmed Efendi’den (ö. 1045/1635) almıştır. Tartışmaların kökeninin hayli 
eskilere dayandığı bilinmekle birlikte ilgili asırda bu denli ivme kazanması-
nın ardında bir önceki asırda yaşamış olan Birgivî Mehmed Efendi’nin (ö. 
1573) fikirleri önemli bir etkiye sahiptir.  

Esasen halka yönelik birçok eserin ve risalenin yazarı, Birgi’deki küçük 
bir taşra medresesinde müderris olan Birgivî Mehmed Efendi tüm hayatı 
boyunca kendini bu vazifeye adamıştı. Birgivî’nin eserleri incelendiğinde 
özellikle Muhyiddîn İbnü’l-Arabî’nin geliştirdiği tarzdaki tasavvufa muhalif 
olan İbn Teymiyye (ö. 1328)  ile İbn Kayyim el-Cevziyye (ö. 1350) gibi tale-
belerinin baskın etkisi açıkça görülmektedir. Bu püriten ve tasavvuf karşıtı 
olan büyük âlimlerin fikirlerinden çokça beslenmiş olan Birgivî Mehmed 
Efendi eserlerinde tasavvuf anlayışına ve uygulamalarına saldırmış ve onları 
bid’at ehli olmakla suçlamıştır.16 

Tarih boyunca tasavvuf muhalifi hareketlerin genel olarak ciddi sosyal 
ve siyasal bunalımların ve huzursuzlukların hâkim olduğu dönemlerde 
daha fazla ivme kazandıkları bilinmektedir. Kadızâdeliler hareketi de Os-
manlı devletinin XVI. asrın ikinci yarısında başlayıp bütün XVII. yüzyıl bo-
yunca devam eden karışıklıklar, merkezî idaredeki zaaflar, artan ekonomik 
bozukluklar, Avrupa ve İran ile olan sürekli savaşlar ve toprak kaybı, yoğun 
nüfus hareketleri ve çıkan isyanlar gibi bir istikrarsızlık ortamı içinde doğup 
gelişme imkânı bulmuştur. Nitekim bütün bu problemlerin yansımalarını 
Osmanlı sosyal yapısının bütün düzeylerinde gözlemlemek mümkündür. 
Bununla birlikte söz konusu hususların tartışmaya konu olan meselenin 
özünü teşkil etmediği, mevcut problemin çok daha yoğun şekilde gündem 
oluşturması noktasında motivasyon sağladığı hatırlatılmalıdır. 

Kadızâde Mehmed Efendi ile dönemin tanınmış Halvetî şeyhlerinden 
Abdülmecîd Sivâsî (ö. 1639) arasında önce fikrî seviyede başlayan tartışma-
lar, sosyal ve dinî hayat yanında devletin ana kurumlarını da etkisi altına 
alacak gelişmelere zemin hazırlamıştır. Bu hareketin ikinci safhasında Ka-
dızâdeliler’in önderliğini Üstüvânî Mehmed Efendi (ö. 1661) yaparken, 
Sivâsîler’e Abdülmecîd Sivâsî’nin halifesi Abdülehad Nûrî (ö. 1651) liderlikte 
bulunmuştur. Kadızâdeliler hareketinin 1656’da yatıştırılmasının ardından 
Vânî Mehmed Efendi (ö. 1685) döneminde III. safha başlamıştır. Sadrazam 

                                                        
15 Hakkında bk. Sakıb Yıldız, “Atpazarî Osman Fazlı”, DİA, C. IV, 83-85. 
16 Bk. Ahmet Yaşar Ocak, “Oppositions au Soufisme dans L’Empire Ottoman aux Quin-

zieme et Seizieme Siecles”, Islamic Mysticism Contested (ed. Frederick De Jong, Berd 
Radtke), Leiden, 1999, s. 610. 
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Köprülü-zâde Fâzıl Ahmed Paşa ile arasındaki yakınlık ve sonrasında döne-
min padişahının hocalığını yapmış olması vesilesiyle iktidar çevrelerindeki 
nüfûzunu selefleri doğrultusunda kullanan Vânî Mehmed Efendi sûfîlere ve 
onların çeşitli uygulamalarına karşı tavır almıştır.17 Onun karşısında ise 
sûfîleri temsîlen dönemin coşkun mutasavvıfı Niyâzî-i Mısrî bulunmak-
taydı.18 Kadızâde Mehmed Efendi ile Abdülmecîd Sivâsî arasında başlayıp 
devam eden tartışmaların konuları Kadızâdeliler hareketinin odak nokta-
sını teşkil eder. Tartışma konuları üç kategoride özetlenebilir: Tasavvufî dü-
şünce ve uygulamalar ile ilgili meseleler, dinî inanış ve ibadetlerle ilgili me-
seleler, ictimâî ve siyasî hayatla ilgili meseleler. 

Her iki tarafın da zaman zaman sınırları zorlayan beyan ve hareketlerde 
bulundukları bu mücadelede Kadızâdeliler sûfîlerden bir adım daha ileri 
gitmek suretiyle yalnızca tasavvuf erbabını değil onların tekkelerine giden 
halkı da küfürle suçlamışlardır. Bu süreçte kararlı bir devlet adamı kimli-
ğiyle IV. Murad siyasî düzeni bozmamaları kaydıyla sûfîlerin faaliyetlerine 
karşı çıkmadığı gibi Kadızâdeliler ile Sivâsî taraftarları arasında bir denge 
politikası izlemeye gayret göstermiştir. Ayrıca padişahın Abdülmecîd 
Sivâsî’ye dervişlerine müdahale edilmeyeceğine dair teminat verdiği de bi-
linmektedir. Fikir tartışmalarında fazla başarılı olamayan Kadızâdeliler, IV. 
Mehmed devrinde daha ileri giderek fizikî saldırılara başlamış, sonunda 
Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa’nın teşebbüsüyle haklarında padişahtan 
önce idam fermanı çıkartılmış, ardından bu ceza sürgüne çevrilmiştir. 1656 
yılında hareketin yatıştırılmasından sonra Vanî Mehmed Efendi sûfîlere 
karşı tavır almış, IV. Mehmed ve Sadrazam Köprülüzâde Fâzıl Ahmed 
Paşa’yı etkileyerek 1666’da Mevlevîler’in yaptığı semâı ve Halvetî dervişleri-
nin Kadızâdeliler tarafından “tahta tepmek” olarak adlandırılan âyinlerini 
yasaklatmıştır. Bu yasak ancak 1684’te kaldırılabilmiştir.19 

Her dönemde olduğu gibi, söz konusu yıllarda yaşanmakta olan sıkıntı-
lar farklı kesimlere mensup müelliflerce önce teşhis edilmeye çalışılmış, 
sonra da bu teşhisler doğrultusunda birtakım çözüm önerileri ortaya konul-
muştur. Genel olarak tezler, antitezler ve sentezler şeklinde ifade edilebile-
cek olan durum tespiti ve hallini amaç edinen söz konusu yaklaşımlara ge-
lince:  

a) Bu dönemde öne çıkan esas iddia Kadızâdeliler hareketi liderleri tara-
fından dile getirilmiştir. Buna göre Osmanlı toplumunda yaşanmakta olan 

                                                        
17 Semiramis Çavuşoğlu, “Kadızâdeliler”, DİA, XXIV, s. 100-102; Kara, Mustafa, Metinlerle 

Osmanlılar’da Tasavvuf ve Tarîkatlar, İstanbul, 2008, s. 218-219. 
18 Bu tartışma hakkında bkz. Salih Çift, “Dönemin Aktüel Meseleleri Ekseninde Vani 

Mehmed Efendi-Niyâzî-i Mısrî İhtilafı”, Ulusal Vani Mehmed Efendi Sempozyumu, 
Bursa, 2011, s. 59-71. 

19 Bkz. Reşat Öngören, “Osmanlılar”, DİA, C. 33, 543-548. 
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sıkıntıların asıl kaynağı idare edilenler, yani halktır. Halkın bu duruma düş-
mesinde etkili olan temel unsur ise toplumun önemli bir kesimini oluşturan 
sûfîlerin aşırı görüşleri ve bunların halk düzeyindeki yansımalarıdır. Bun-
lara bir çekidüzen verildiği, yani bid’atler ortadan kaldırılıp İslam dinî asıl 
şekliyle yaşandığı takdirde mesele halledilmiş olacaktır. 20   

b) Karşı kutupta yer alan sûfî kanadı temsil eden Sivâsîler ise sıkıntıların 
kaynağının halk değil idareciler olduğunu savunmaktaydılar. En somut ifa-
delerini Niyâzî-i Mısrî’nin beyanlarında bulan bu görüş sahipleri, saray çev-
resinin ve yerel idarecilerin bulaştığı yolsuzlukların ve süregiden adaletsiz-
liğin bütün bu problemlerin asıl sebebi olduğu tezini benimsemekteydiler.   

c) Yukarıda beyan edilen tez ile antitezden hareketle bir sentez gerçek-
leştirmeye çalışan en dikkate değer isim ise Kâtip Çelebi’dir. Bu meseleye 
tahsis etmiş olduğu Mîzânü’l-hak21 isimli eserinde bazen bir tarafı bazen di-
ğerini haklı gösteren tespit ve yorumları onu objektif olmaya çalışarak me-
seleyi vuzûha kavuşturmak isteyen bir müşâhid olarak karşımıza çıkarmak-
tadır. 

 

Sonuç 

Gerek genel olarak İslam dünyası gerekse Osmanlı coğrafyası dâhilinde 
XVII. asırda sûfîlerle muhaliflerini karşı karşıya getiren tartışmaların daha 
ziyade vahdet-i vücûd fikri, raks ve semâ olarak adlandırılan sesli zikir pra-
tikleri ve de muhaliflerin “bid’at” adı altında takdim ettikleri birtakım po-
püler tasavvufî uygulamaların merkezde yer aldığı konular ekseninde cere-
yan ettiği görülmektedir. İbn Teymiyye esinli Birgivî yorumlarının hâkim 
olduğu muhalif söylemin çeşitli siyasî ve sosyal problemlerin tesiriyle güç 
kazanması sınırlı bir süre için de olsa tasavvuf erbabının aleyhine sonuçlar 
doğurmuştur. Hemen bütün İslam dünyasını çeşitli dönemlerdeki tezahür-
ler üzerinden inceleyen çalışmalar tetkik edildiğinde söz konusu sıkıntılı 
durumlara çoğu zaman siyasî otoritenin olumlu ya da olumsuz yöndeki mü-
dahalelerinin varlığı ile karşılaşılır. Duruma göre bazen sûfîlerin yanında, 
çoğu zaman ise karşısında pozisyon alarak tartışmalara dâhil olan siyasîle-
rin problemin çözümünden ziyade daha da karmaşık bir hal almasına neden 
oldukları söylenebilir. Devlet idarecilerinin sûfîleri kendi otoritelerine teh-
dit olarak algılamalarını haklı çıkaracak bazı örnekler söz konusu olmakla 
birlikte esasen bunların tahmin edildiği boyutta olmadıkları bilinmektedir. 

                                                        
20 Bu bağlamda bir diğer çalışma için bk. Ahmet Yaşar Ocak, “XVII. Yüzyılda Osmanlı 

İmparatorluğu’nda Dinde Tasfiye (Püritenizm) Teşebbüslerine Bir Bakış: “Kadızâdeli-
ler Hareketi”, Türk Kültürü Araştırmaları, XVII-XXI/1-2, (Ankara, 1984), s. 208-225. 

21 Kâtip Çelebi, Mîzânü’l-hakk fî ihtiyâri’l-ehakk (haz. Süleyman Uludağ-Mustafa Kara), 

İstanbul, 1990. 
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Bu itibarla sûfîlerle mu-
haliflerini karşı karşıya 
getiren problemli hu-
susların hallinde siyasî 
otoritenin pek de etkin 
bir konumda olmadığını 
söylemek mümkün gö-
zükmektedir. Netice iti-
bariyle bugüne kadar ih-
tilafa esas meseleler 
üzerinde herhangi bir 
uzlaşının gerçekleşme-
miş olması hakikatin-
den hareketle tarihte-
kine benzer mevzular 
çerçevesinde varlığını 
sürdürmekte olan tartış-
maların bundan sonra 
da aynı minval üzere de-
vam edeceğine muhak-
kak gözüyle bakılabilir. 

 
  

Niyâzî-i Mısrî’nin Limni’deki kabrinin türbe yapılmadan 
önceki fotoğrafı. 
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Niyâzî-i Mısrî’nin Yaşadığı Dönemde 
Bursa Şehri 

SAADET MAYDAER 

 
 
 
 
17. yüzyılın önemli tasavvuf erbabından olan ve Niyâzî-i Mısrî adıyla ta-

nınan Mehmed Efendi, 1608 yılında Malatya’da dünyaya gelmiştir. Ancak 
içindeki ilim sevgisi ve hakikati arama arzusu onu Mısır’dan İstanbul’a çok 
çeşitli diyarlara taşımıştır.1 Bu uğurda bulunduğu yerler arasında Bursa 
şehri de yerini almıştır. 76 yıllık ömrünün yaklaşık 15 yılını Bursa’da geçir-
miştir. Buna göre Bursa’da bulunduğu yıllar henüz şeyhi Ümmî Sinan’a in-
tisap etmeden önce geldiği 1646’yla, şeyhinin vefatının ardından gelip yer-
leştiği 1662-16722 yılları ve Limni Adası’na sürgün edildikten sonra döndüğü 
1691-1692’dir.  

Bursa’ya ilk kez geldiği dönemde hala mürşidini aramaktadır. Bursa’ya 
bu ilk gelişinde Ulucamii’nin yanındaki medresede ya da Sabbağ Ali Dede 
olarak bilinen Veled-i Enbiya Camii kayyımının evinde ikâmet etmiştir.3 
Bursa’dayken gördüğü bir rüya onu Uşak’a götürecektir.4 Burada bulduğu 
mürşidi Ümmî Sinan hazretlerinin yanında Elmalı’da, 9 senede sülûkunu 
tamamladıktan sonra hocasının isteği üzerine hizmet etmek üzere Uşak, 
Çal ve Kütahya’ya gidecektir.5 Hocasının ölümünün ardından birkaç yıl 
Uşak’ta zikirle meşgul olduktan sonra 1661’de birkaç talebesiyle birlikte tek-
rar Bursa yollarına düşecektir.6 Bursa’ya ikinci gelişi uzun soluklu olacaktır. 

                                                        
  Doç. Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi. 
1  Mısrî’nin hangi yıllarda nerelerde bulunduğuna dair ayrıntılı bir tablo Yunus Karataş 

tarafından hazırlanmıştır. Bkz. Yunus Karataş, “Osmanlı’da Siyasal Bir Ceza Aracı Ola-
rak Sürgün: Niyâzî-i Mısrî Örneği”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya, 2013, s. 22-24. 

2  Niyâzî Mısrî, 1672 yılında Köprülü Fazıl Ahmed Paşa tarafından Edirne’ye davet edil-

diği için Bursa’dan ayrılmıştır. Ancak bu tarih bazı kaynaklarda 1674 olarak geçmekte-
dir. Mustafa Aşkar, Niyâzî-i Mısrî ve Tasavvuf Anlayışı, TC Kültür Bakanlığı Yay., An-
kara, 1998, s. 113. 

3  Aşkar, age, s. 73. 
4  Mustafa Tatçı, Burc-ı Belâda Bir Merd-i Hudâ, H Yay., İstanbul, 2012, s. 4-6.  
5  Aşkar, age, s. 83-87; Tatçı, age, s. 19-21. 
6  Aşkar, age, s. 89; Tatçı, age, s. 26. 
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Hatta burada yuva kuracak ve çocuk sahibi olacak, dergâhını inşa edecek-
tir.7 Bursa’daki ilk günlerinde meskûn olduğu mekân daha önceki gelişinde 
de tercih etmiş olduğu Ulucami civarındaki Sabbağ Ali Dede’nin evidir.8 Ve-
led-i Enbiya Mahallesi’ndeki bu evin avlusunun sokak kapısına yakın bir ye-
rinin dört duvarla çevrilerek Mısrî’ye bir halvethane/çilehane inşa edildiği 
bildirilmektedir.9 Kendisi için tesis edilen dergâhın inşası bitene kadar Ulu-
cami yakınındaki medresede ve Şehreküstü Camii’ndeki bir hücrede de bir 
süre ikamet etmiştir.10  

Mısrî’nin Ulucami karşısında, Şeker Hoca Camii’nin yanında, günümüz-
deki Postane binasının yerinde bulunan dergâhının inşası 1669 yılında ta-
mamlanmıştır.11 Mısrî gerek dergâhında gerekse Ulucami’de zikir ve soh-
betle meşgul olduğu yıllarda semâ, zikir ve devranın helal olup olmadığı 
üzerine tartışmaların yaşandığı ve hatta bunların men edildiği dönemler-
dir.12 Dolayısıyla Mısrî Bursa’da birtakım sıkıntılara maruz kalmıştır. 

Mısrî’nin Bursa’da olduğu yıllarda yani 17. asırda Bursa şehrinin nüfusu 
Gerber’in yaptığı hesaplamaya göre tahminî olarak 19.714 ile 27.241 arasında 
değişmektedir.13 Bu durumda şehrin 30.000 kişi civarında bir nüfusa sahip 
olduğu ifade edilebilir. 1675’de Bursa’ya gelmiş olan Wheler de şehrin nüfu-
sunun 50.000’den biraz daha fazla olduğunu, burada 40.000 Türk ve 12.000 
Yahudi ile az sayıda Ermeni ve Rum’un yaşadığını ifade etmiştir.14 Ancak 
Bursa’nın 17. asırdaki demografik yapısının ortaya çıkarılabilmesi bu dö-
neme ait tahrir defterlerinin Bursa açısından düzenli tutulmamış olması ne-
deniyle hayli zor gözükmektedir.15  

Bursa bu dönemde ekonomik yönden pek çok esnaf grubunu bünyesinde 
barındıran, kuyumcusundan bozacısına hemen her alanda esnaf grubunun 

                                                        
7  Abdülbaki Gölpınarlı, “Niyâzî-i Mısrî”, Şarkiyat Mecmuası, C. 7, İstanbul, 1972, ss. 183-

226, s. 184. 
8  Tatçı, age, s. 26. 
9  Aşkar, age, s. 90; Tatçı, age, s. 27. 
10 Aşkar, age, s. 90. 
11 Mustafa Tatçı-Mevlüt Çam, Arşiv Belgelerine Göre Niyâzî-i Mısrî ve Dergâhları, TİKA, 

Ankara, 2015, s. 21, 23. 
12 Gölpınarlı, age, s. 184; Tatçı- Çam, age, s. 27. 
13 Haim Gerber, Economy and Society in an Ottoman City: Bursa, 1600-1700, The Hebrew 

University, Jerusalem, 1988, s. 12. (Gerber, Bursa’nın bu dönemdeki nüfusu için ayrın-
tılı tahminlerde bulunmaktadır.) 

14 Halil İnalcık, “Bursa”, DİA, İstanbul, 1992, C. 6, ss. 445-449, s. 447, Gülgün Üçel Aybet, 
Avrupalı Seyyahların Gözünden Osmanlı Dünyası ve İnsanları (1530-1699), İletişim 
Yay., İstanbul, 2003, s. 540. 

15 Özer Ergenç, XVI. Yüzyıl Sonlarında Bursa, Ankara, 2006, s. 105. 
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faaliyet gösterdiği hareketli bir şehirdi.16 Ancak Bursa’nın en fazla ön plana 
çıkan ticarî etkinliği ipekli dokuma alanındaydı, zira burası 14. yüzyılın son-
larından itibaren dünyanın başlıca ipek pazarlarından biri hâline gelmişti.17 
İpekçilik deyince kozacılıktan hamcılığa, boyacılıktan dokumacılığa geniş 
bir esnaf grubunun faaliyet alanından söz edilmektedir.18 Bunlardan biri 
olan sabbağlık/boyacılıkla uğraşan Ali Dede, Niyâzî-i Mısrî’nin Bursa’daki 
yaşamında önemli bir yere sahiptir. Kaynaklarda Veled-i Enbiya Camii kay-
yımı olduğu zikredilen Ali Dede’nin ismi “sabbağ” olarak anılmaktadır ve 
Mısrî’yi Bursa’ya gelişlerinde evinde ağırlamıştır.19 Bu ev Veledi Enbiya Ma-
hallesi’ndedir. Reyhan ile Balıkpazarı arasında yer alan Veledi Enbiya Ma-
hallesi’nin diğer adı Hoca Enbiya olup 1573 yılında 209 Müslüman 50 Hris-
tiyan haneden müteşekkildi.20 Dolayısıyla gayrimüslimlerle Müslümanların 
birlikte yaşadıkları büyükçe bir mahalleydi. Bu dönemde Bursa’da 177 civa-
rında mahalle bulunuyordu.21 17. asırda Bursa’yı ziyaret eden Evliya Çelebi 
de Bursa’da 176 Müslüman, 7 Ermeni, 9 Rum, bir Kıptî mahallesi ve 6 Yahudi 
cemaati olduğunu zikretmektedir.22 Hâlbuki Orhan Gazi tarafından fethe-
dildiğinde Bursa surlarla çevrili, beş kapılı bir hisardan ibaret küçük bir şe-
hirdi ve 2000 ev, yedi mahalle, bir çarşı, bir hamam 20 dükkânla 7 kiliseden 
oluşuyordu.23 Orhan Gazi’nin fethin hemen ardından başlattığı şehre yeni 
merkezler kazandırma anlayışı, ardından gelen hükümdarlarca da benim-
senerek sürdürülmüş, böylece Bursa sultanların inşa ettiği külliyelerin etra-
fında şekillenmiş olan başlıca beş büyük semtten mürekkep bir şehre dö-
nüşmüştür.24 Bu semtler şu şekilde sıralanabilir;  

1. Surların içinde kalan ve Bizans’tan alınmış olan eski şehre Osmanlı 

döneminde yapılan ilavelerle saray ve darphaneyi de kapsayan Hi-

sar semti 

                                                        
16 Bursa’da 17. Asırda faaliyet gösteren zanaatkârlar ve endüstri için bkz. Gerber, age, s. 

61-70. 
17 Ergenç, age, s. 205; Arif Bilgin, Osmanlı Taşrasında Bir Maliye Kurumu Bursa Hassa 

Harç Eminliği, Kitabevi, İstanbul, 2006, s. 6. 
18 Bursa’da ipekçiliğe dair ayrıntılı bilgi için bkz. Fahri Dalsar, Türk Sanayi ve Ticaret 

Tarihinde Bursa’da İpekçilik, İstanbul, 1960. 
19 Aşkar, age, s. 73. 
20 Ömer Lütfi Barkan-Enver Meriçli, Hüdavendigâr Livası Tahrir Defterleri, TTK, Ankara, 

1988, s. 5. 
21 Ergenç, age, s. 111. 
22 Hasan Basri Öcalan, Evliya Çelebi Seyahatnâme’ye Göre Ruhaniyetli Şehir Bursa, Bursa 

İl Özel İdaresi, İstanbul, 2008, s. 38. 
23 Kâzım Baykal, Bursa ve Anıtları, Bursa, 1950, s. 14. 
24 Saadet Maydaer, Osmanlı Klasik Döneminde Bursa’da Bir Semt Hisar, Emin Yay., 

Bursa, 2009, s. 35. 
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2. Şehrin tam merkezinde yer alan Ulucami ve Orhan Camii ve etraf-

larında kümelenmiş bulunan çarşılar ve hanlar gibi mekânlarda ti-

carî hayatın kalbi durumunda olan Hanlar bölgesi. 

3. Şehrin doğusundaki Yıldırım Külliyesi’nin çevresinde yerleşmiş bu-

lunan Yıldırım semti. 

4. Şehrin batı kesiminden Gökdere Vadisi’yle ayrılan ve doğal yapı-

sıyla biraz daha yüksek konumda kalan Yeşil Külliyesinin etrafın-

daki Yeşil Semti. 

5. Şehrin batısında bulunan ve Hisar’dan Cilimboz Vadisi’yle ayrılan, 

II. Murat tarafından yaptırılan Muradiye Külliyesi’nin etrafında yer 

alan Muradiye semti. 

 
Bunların arasında Hisar semti ilk ve en eski yerleşim yeri olmasının yanı 

sıra, şehrin eşrafının hatta padişah ailesinin yerleştiği en gözde yerleşim ye-
ridir.25 Evliya Çelebi 17. Asırda Bursa’yı ziyaret ettiğinde gördüğü Hisar bün-
yesinde 7 mahalle, 7 mescid, bir hamam, içinde 20 dükkânın bulunduğu bir 
çarşının varlığından söz etmiştir.26 Ancak bu konuda yapılan araştırmalar 
Hisar’ın bundan çok daha fazlasına sahip olduğunu göstermektedir. Zira Hi-
sar, Osmanlı Klasik döneminde 21 mahalle, 29 mescit, 2 kilise, 5 hamam, 2 
imaret, 5 zaviye, 7 medrese ve 19 mektebe ev sahipliği yapmıştır.27 Ayrıca 
saray, darphane ve Osmanlı Devleti’nin kurucuları Osman Gazi ve Orhan 
Gazi’nin türbeleri de Hisar’da yer almaktadır. Saray, Bursa başkent olmak-
tan çıktıktan sonra bile Padişah ailesinin bazı fertlerini ağırlamayı sürdür-
müş ve ilerleyen zamanda ambar-ı hassası, simithanesi, helvahanesi ile İs-
tanbul’daki saray için çeşitli yiyecek maddelerinin üretildiği bir mekân ola-
rak hizmet vermiştir.28 Bu semtteki en büyük camii I. Murat tarafından 
767/1365 yılında yaptırıldığı düşünülen, çok direkli ve kubbeli bir Ulucami 
örneği olarak kabul edilen Şehadet Camii’dir.29 Ancak eski bir yerleşim yeri 
oluşu nedeniyle burası semtin tek çekirdeği olmamış ve Hisar’daki nüfusun 
dağılımında kalabalık mahalleler arasında yer almamıştır.30 

                                                        
25 Maydaer, age, s. 36. 
26 Öcalan, age, s. 36. 
27 Hisar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Maydaer, age. 
28 Maydaer, age, s. 185-190. 
29 Ekrem Hakkı Ayverdi, İstanbul Mimarî Çağının Menşei Osmanlı Mimarisinin İlk Devri 

630-805 (1230-1402), İstanbul, 1966, C. 1, s. 274. 
30 Bu konuda ayrıntılı bilgi edinmek için tahrir defterlerine göre Hisar semtindeki ma-

hallelerin ayrıntılı nüfuslarını gösteren tablolara bakılabilir. Maydaer, age, s. 41. 
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Doğal yüksekliği nedeniyle temiz, güzel bir havaya ve bol tatlı sulara sa-
hip oluşu, sâkinlerinin beden sağlığına olumlu yönde etki etmiştir.31 Evliya 
Çelebi’nin gözlemlediğine göre kale içinde servi ve ceviz ağaçlarının yanı 
sıra üzüm asmaları da bulunmaktaydı.32  

Şehrin ortasında, tam merkezinde yer alan Hanlar bölgesi ise yerleşim 
alanı olmaktan daha ziyade ticarî işletmelerin bir araya toplandığı bir 
mekân hüviyeti arz ediyordu. Henüz Orhan Gazi döneminde yaptırılan 
eserlerle yerleşime açılmaya başlayan bu bölge, hemen her padişah döne-
minde yeni yapılar eklenerek kısa sürede adeta şehrin ekonomisinin can da-
marı hâline geldi. Orhan Gazi’nin Bursa’yı doğuya doğru genişletmeyi he-
defleyerek yaptırdığı külliyesinin bünyesinde bir cami, hamam ve imaretin 
yanı sıra “Bey Hanı” ya da “Emir Hanı”, “Hân-ı Bezzaziye” gibi isimlerle anı-
lan Bursa’nın ilk bedesteni de yer almaktadır.33 Fethinin hemen ardından 
Bursa’ya yeni bir çehre kazandırılmasına ve şehrin genişleyip bir ticaret 
merkezi hâline gelmesine yönelik adımlar Orhan Gazi ile sınırlı kalmamış, 
Hristiyan bir aileye mensupken küçük yaştan itibaren Orhan Gazi tarafın-
dan yetiştirilen kıymetli kumandan Lala Şahin Paşa da Hisar’ın içinde yap-
tırdığı mescit ve medresesinden başka bu bölgede Bezir Hanı diye bilinen 
bir han inşa ettirmiştir.34 I. Murad’ın yaptırdığı Kapan Hanı ise 29 odası ve 
bir mescidiyle yaklaşık 900 m²lik bir alana sahiptir ve Emir Hanı’nın yarısı 
kadardır.35 Burası şehre gelen yiyecek maddelerinin satışının ve dağıtımının 
yapılması için toplandığı ve vergilerinin alındığı bir yerdi.36 Yıldırım Bayezid 
döneminde ise yaptırılan Ulucami ve bedesten ile bölgenin çehresi değişti 
ve merkez olma hüviyeti her yönden ortaya çıktı. Bundan sonra yapılacak 
binaların konumlanışlarının da bu yapıların etrafında şekillenmeye başla-
masıyla bölge tam anlamıyla Bursa’nın kalbi hâline geldi. Çelebi Mehmed 
döneminde vezirlik yapan Bayezid Paşa’nın inşa ettirdiği Bayezid Paşa Hanı, 
Çelebi Mehmed’in Yeşil Camii’ne gelir getirmek üzere yaptırdığı İpek Hanı, 
Yeşil Camii’nin meşhur mimarının vakfı olan Hacı İvaz Paşa Hanı/Geyve 
Hanı ve Sandıkçılar Hanı, Yıldırım’ın Damadı da olan Emir Buhari’nin inşa 
ettirdiği Kütahya hanı ilk dönemlerde yaptırılan hanlar arasında yerlerini 
almışlardır.37  Bundan sonra pek çok han daha yapılarak bölge hem dışarı-
dan gelen tüccarlara güvenli kalacak yer imkânı sunacak, hem de ticaret 

                                                        
31 Öcalan, age, s. 36. 
32 Öcalan, a.y. 
33 Kamil Kepecioğlu, Bursa Hanları, Yeni Basımevi, Bursa, 1934, s. 3; Ergenç, age, s. 29. 
34 Maydaer, age, s. 267; Kepecioğlu, Hanlar, s. 17, 18; Ergenç, age, s. 29. 
35 Ayverdi, age, s. 276.  
36 Ergenç, age, s. 30. 
37 Ergenç, age, s. 31-33. Hanlarla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Kepecioğlu, Bursa Hanları.  
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yapmaları için uygun ortam hazırlayacaktır.  
Bölgede inşa edilen Uzunçarşı, Eski Tahte’l-kal’a ve Yeni Tahte’l-kal’a 

Çarşısı, Hacı İvaz Paşa Çarşısı, Gelincik Çarşısı, Sipahi Çarşısı, Taftacılar 
Çarşısı, Attarlar Çarşısı, Kebeciler Çarşısı, Haffaflar Çarşısı, Gönpazarı, Ba-
kırcılar Çarşısı, Papuççular Çarşısı, Tavuk Pazarı, Leblebiciler Çarşısı, Bıçak-
çılar Çarşısı, İğneciler Çarşısı gibi benzer iş kollarının bir arada faaliyet gös-
terdiği çok sayıda dükkândan oluşan bu ticarî mekânlar Bursa’nın ekono-
misinin belkemiğini oluşturuyorlardı.38 17. yüzyılda Bursa’yı ziyaret eden 
Evliya Çelebi Bursa çarşılarının benzerinin İstanbul’da bile olmadığını ifade 
etmektedir.39 Zikrettiğimiz çarşılara Kazzazlar, Kavukçular, Bezzazlar, Ter-
ziler, Hallaçlar ve Hamhâlet çarşılarını da ilave Eden Evliya Çelebi, Pirinç 
Hanı yakınlarında bir Kebapçılar Çarşısı’ndan da bahsetmektedir.40 Aslında 
hanlar bölgesinin ticarî merkez olma konumu hiç değişmemiştir ve günü-
müzde dahi devam etmektedir. 

Yıldırım Bayezid şehrin daha da doğuya genişlemesi için o zamanlar için 
meskûn olmayan ve Şüşterî Bahçesi diye bilinen yerde bir cami, medrese, 
imaret, hamam, türbeden mürekkep bir külliye inşa ettirmiştir. Külliyeden 
biraz daha öteye ise Osmanlı Devleti’nin ilk Darüşşifasını tesis etmiştir.41 
Yıldırım, Ulucami civarındaki Bedesten’i bu külliyeye gelir getirmek üzere 
vakfetmiştir.42 Ayverdi’nin “kemâl mertebesine ulaşmış bir yapı”43 olarak ta-
nımladığı Yıldırım Camii işçiliğindeki incelik ve malzemesindeki kalite ile 
Bursa’da kendinden önceki mimarî eserlerden farklılaşmaktadır.44 Bu yapı 
grubuyla şehir doğu yönünde de gelişmeye başlamıştır. Ancak burası, bu-
lunduğu yer hasebiyle tam anlamıyla bir cazibe merkezi hâline gelememiş 
ve yine Ayverdi’nin ifadesiyle biraz “garib” kalmıştır.45 Evliya Çelebi de Ay-
verdi’yi doğrularcasına güllük, gülistanlık, sümbül ve reyhan bahçeleri için-
deki bu aydınlık caminin cemaatten mahrum olduğunu dile getirmiştir.46 

Fetret dönemi sonrasında Osmanlı tahtına geçen Çelebi Mehmet’in 
Bursa’daki şehirleşmenin yönünü belirlemeye yönelik inşa faaliyeti şirin Ye-
şil semtinin doğuşuna vesile olmuştur. Şehrin doğuya doğru gelişmesine 

                                                        
38 Çarşı isimleri ve haklarında bulunabilen bilgiler için bkz. Ergenç, age, s. 37-40. 
39 Öcalan, age, s. 57. 
40 Öcalan, a.y. 
41 Doğan Yavaş, “Yıldırım Külliyesi”, DİA, Ankara, 2013, C. 43, ss. 532-534, s. 532. 
42 Mustafa Asım Yediyıldız, Başlangıcından Günümüze Yıldırım Külliyesi ve Ulucami,  Ya-

yımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 
1995, s. 26. 

43 Ayverdi, C. 1, s. 419. 
44 Yavaş, agm., s. 532. 
45 Ayverdi, age, s. 419. 
46 Öcalan, age, s. 42, 43. 
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katkıda bulunan, Evliya Çelebi’nin övülmeye güç yetirilemeyecek kadar gü-
zel bulduğu Yeşil Camii47, imareti, hamamı ve yapıldığında şehrin en büyük 
eğitim kurumu hâline geliveren Sultaniye Medresesi ve çinileriyle meşhur 
Yeşil Türbe buradaki yerleşiklerine sakin ve huzurlu bir yaşam ortamı sağ-
lamıştır.  

II. Murat tahta geldiğinde ise kendinden önceki Osmanlı padişahlarının 
çoğunun şehri doğuya doğru geliştirme çabalarının aksine, kendisiyle aynı 
adı taşıyan dedesi I. Murat gibi Bursa’yı batıya doğru geliştirecek bir doku-
nuşta bulunmuştur. I. Murat kaplıcalarıyla meşhur olan ve şehrin dışında 
kalan Çekirge bölgesine bir imaret yaptırmayı tercih etmişken, II. Murat 
daha sonra adıyla anılacak yeni bir semtin adeta temellerini atmış ve Hi-
sar’ın batısına bir külliye inşa ettirmiştir. Bu dönemde şehir tam anlamıyla 
oturmuş, kalenin altından itibaren başlayan şehrin batısı en güzide 
mekânlar hâlini alıvermiştir.48 Muradiye’nin semt olarak tekâmülü Fatih 
devrinde yapılan Ahmet Paşa medresesi ve türbesiyle, Hamza Bey’in yaptır-
dığı eserler ve diğer küçük mescidlerin inşasıyla gerçekleşmiştir.49  

Fiziksel yerleşimini bu temeller üzerine oturtan Bursa şehrinin ilmî geli-
şiminde çok sayıda mektep ve medrese etkin rol oynarken, manevî havası-
nın oluşumuna tekke ve zaviyeler katkıda bulunuyordu. Bursa’daki mektep-
lere dair Mefail Hızlı tarafından yapılan bir araştırmaya göre 16. yüzyıl so-
nunda Bursa’daki mektep sayısı 134 olarak tespit edilmiştir.50 Aynı dönemde 
varlığından haberdar olabildiğimiz medrese sayısı ise 50 civarındadır.51 Bu 
medreselerin bir kısmı Darülhadis gibi ihtisas medreseleridir. Sultaniye, Yıl-
dırım, Manastır, Muradiye gibi şehrin önde gelen medreselerinde dönemin 
saygın ilim idamları müderrislik yapmışlardır.52 Bunlar, çoğunlukla müder-
risleri günde 60 akçe ücret almış olan üst düzey medreselerdir ve onları 
Hançeriye, Emir Sultan, I. Murad’ın Kaplıca Medresesi gibi 40 akçe yevmi-
yeli medreseler izlemiştir.53 

Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde ulema-meşayıha dair belirgin 

                                                        
47 Öcalan, age, s. 44. 
48 Ekrem Hakkı Ayverdi, Osmanlı Mimarisinde Çelebi ve II. Sultan Murad Devri 806-855 

(1403-1451), C. 2, Baha Matbaası, İstanbul, 1972, s. 275. 
49 Ayverdi, C. 2, s. 275. 
50 Mefail Hızlı, Mahkeme Sicillerine Göre Osmanlı Klasik Döneminde İlköğretim ve Bursa 

Sıbyan Mektepleri, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa, 1999, s. 27. 
51 Mefail Hızlı, Osmanlı Klasik Döneminde Bursa Medreseleri, İz Yay., İstanbul, 1998, s. 

14. 
52 Bursa’daki medreseler ve müderrislerine dair ayrıntılı bilgi için bkz. Hızlı, Bursa Med-

reseleri. Ergenç, age, s. 77. 
53 Ergenç, age, s. 77, 78. 
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bir ayrımdan söz etmek mümkün değildir.54 Fakat zaman ilerledikçe iki ke-
simin arası açılmaya başlamış ve devletin ulema kesime biraz daha sıcak 
bakar hâle geldiği gözlenmiştir. Bununla birlikte iki kesim arasındaki mü-
samahakâr ortam 16. yüzyılda Birgivî Mehmed Efendi’nin esasen Kitap ve 
sünnete uygun sade bir dinî hayat yaşayabilme kaygısıyla bidatlere karşı 
durma şeklinde başlattığı selefi akımla epey karmaşık hâle gelmiştir. Birgivî 
tıpkı İbn Teymiye gibi musiki ve semayı dine uymayan sapkınlıklar gibi al-
gılamış, türbe ziyaretlerini reddetmiş, kandil gecelerinde camilerde cema-
atle namaz kılınmasına bidat olduğu gerekçesiyle karşı çıkmıştır.55 Onun 
başlattığı bu yeni akım, o güne kadar Osmanlı medreselerine hâkim olan 
Fahreddin er-Razi ekolünün etkisini yitirmeye başlamasına neden olmuş-
tur.56  

Osmanlı ilim ve fikir dünyasında başlayan bu değişimin etkileri 17. asırda 
kendini daha da fazla hissettirmeye başlamış ve kendilerine Birgivî’den re-
feranslar alan, görünüşte onunla aynı amaçlarla yola çıkan Kadızadeliler ha-
reketiyle yeni bir boyut kazanmıştır. Kadızadeliler bidatlerle mücadele et-
tiklerini söylerken her türlü tasavvufî yönelime düşman kesilmişler, tekke 
ve tarikatlerin tamamen ortadan kalkması gerektiğini savunmuşlardır. Ba-
bası kadılık yaptığı için “Kadızade” lakabıyla anılan Mehmed Efendi’nin 
(990-1045/1582-1635) öncülüğünde başlatılan bu hareket özellikle tasavvufî 
düşünce ve uygulamalara cephe alıyordu.57 Mehmed Efendi mevlid, Kur’ân-
ı Kerim ve ezanın makamla okunması, türbe ve kabir ziyareti, nafile namaz-
ların cemaatle kılınmasına karşı çıkmış, tütün ve kahve içilmesini uygunsuz 
bulmuştur.58  

Kadızadeliler’in bu tür tavırlarına karşı mücadele eden kimseler genel-
likle Halvetiyye tarikatinin Sivasiyye koluna mensup olduklarından kendi-
lerine “Sivasiler” deniliyordu.59 Bunlar arasında en fazla dikkat çeken kişi 
Abdülmecid Sivasî (ö. 1049/1639) olup, 30 yaşına kadar dinî ilimlerle meşgul 
olduktan sonra tasavvufa intisap etmiş ve bu yolda hızla ilerledikten sonra 
III. Mehmed tarafından İstanbul’a davet edilmiştir.60 Burada hızla tanınıp 
sevilen Abdülmecid Sivasî Kadızadeli vaizlerin tasavvuf erbabına karşı kür-
sülerden yaptıkları menfi propagandalara ve sataşmalara karşı tasavvuf ve 

                                                        
54 Aşkar, age, s. 35. 
55 Ali Fuat Bilkan, Fakihler ve Sofuların Kavgası 17. Yüzyılda Kadızadeliler ve Sivasiler, 

İletişim Yay., İstanbul, 2017, s. 79-83. 
56 Aşkar, age, s. 30. 
57 Semiramis Çavuşoğlu, “Kadızadeliler”, DİA, İstanbul, 2012, C. 42, ss. 100-102, s. 100. 
58 Çavuşoğlu, agm, s. 100, 101. 
59 Bilkan, age, s. 101. 
60 Cengiz Gündoğdu, “Sivasî, Abdülmecid”, DİA, İstanbul, 2009, C. 37, ss. 286-287, s. 286. 
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tarikatleri savunmaya başlamıştır.61  
Kadızade Mehmed Efendi’nin vefat etmesinin ardından bu harekete 

mensup olanların tasavvuf erbabına neyzen bakışları devam etmiş, saray 
hocası diye tanınan Şamlı Üstüvanî Mehmed Efendi’nin liderliği ele alma-
sıyla hareket, iyice saldırgan bir çehreye bürünmüştür.62 Üstüvanî’nin lider-
liğindeki Kadızadeliler’e karşı Sivasîler’in temsilcisi olarak Tasavvuf erba-
bını ve tarikatleri savunan kişi Abdülehad Nuri’dir. Abdülmecid Sivasî’nin 
yeğeni olan Abdülehad Nuri de tıpkı dayısı gibi padişah davetiyle İstanbul’a 
gitmiş ve Fatih, II. Bayezid ve Ayasofya gibi İstanbul’un önde gelen büyük 
camilerinde kürsü şeyhi olup, Cuma vaazlarını vermeye başlamıştır.63 Vaaz-
larının yanı sıra çok sayıda eser de kaleme almak suretiyle Kadızadeliler’ e 
karşı etkili bir savunma yaparak tasavvuf erbabının yanında yer almıştır. 

Kadızadelilerle Sivasîler arasındaki bu kavga ikinci aşamada da sona er-
memiş ve üçüncü defa Vanî Mehmed Efendi (ö. 1096/1685) ve Niyâzî-i 
Mısrî’nin öncülüğündeki karşılıklı atışmalarla kendini göstermiştir. IV. 
Mehmed’in yanından ayırmadığı hatta şehzadeleri için hoca tayin ettiği, 
sohbetlerinde bulunduğu Vani Mehmed Efendi, Van’ın Hoşab Kasabası’nda 
dünyaya gelmiştir. İlim tahsili Van, Karabağ ve Gence’de tamamladıktan 
sonra vaizliğe başlamış ve kısa sürede Erzurum’da saygın simalar arasında 
yerini almıştır. Buraya beylerbeyi olarak atanan Köprülüzâde Fazıl Ahmet 
Paşa’nın dikkatini çekmiştir. Fazıl Ahmet Paşa sadrazam olduğunda Vanî 
Mehmed’i İstanbul’a çağırıp IV. Mehmed’le tanışmasına vesile olmuştur. İs-
tanbul’da 1664’de Valide Sultan Camii’nde vaizlik yapmaya başlayan Vanî 
kısa sürede saraya yakınlaşmış, padişahın sevgi ve takdirini kazanmayı ba-
şarmıştır.64 Padişahtan gördüğü bu takdiri fazlasıyla kendi lehine kullanan 
Vanî, damadı ve oğullarının şehzade hocalığı ve müderrislik gibi önemli va-
zifeler almasını sağlamış ve devletin özellikle tarikatlar ve tasavvuf erbabına 
karşı menfi bir tutum içine girmesinde etkili olmuştur.65 Böylece eski gü-
cünü kaybetmeye başlayan Kadızadeliler hareketinin yeniden dirilmesine 
ve kuvvetlenmesine yol açmıştır.66 Aslında kendisi de ömrünün farklı dö-
nemlerinde çeşitli tarikatlere girmiş, ancak hepsinden mizacına uygun ol-

                                                        
61 Gündoğdu, agm, s. 286. 
62 Bilkan, age, s. 90. 
63 Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, Haz. A. Fikri Yavuz-İsmail Özen, Meral 

Yay., İstanbul, 1975, C. 1, s. 51; Bilkan, age, s. 105. 
64 İsmail Beliğ Efendi, Güldeste-i Riyaz-ı İrfan ve Vefeyat-ı Danişveran-ı Nadiredan, Hü-

davendigâr Matbaası, 1287, s. 209-210; Erdoğan Pazarbaşı, “Mehmed Efendi, Vanî”, 
DİA, Ankara, 2003, C. 28, ss. 458-459.  

65 Bilkan, age, s. 95. 
66 Bilkan, age, s. 95. 
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madığını söyleyerek ayrılmış bulunan Vânî Mehmed Efendi’nin tasavvuf er-
babına yönelik sert tutumu padişahı da etkilemiş ve bu sürecin sonunda 
1665 yılında cehrî zikir ve deveran yasaklanmıştır.67  

Niyâzî-i Mısrî bu esnada Bursa’da bulunmaktadır ve yasağa rağmen zikir 
ve deverana devam etmektedir. Onun dışında Edirne’de bir Kadirî Tekkesi, 
Bursa’da Eşrefzade Şeyh Şerafeddin ve Halvetî şeyhi Şeyh Muhyiddin de zi-
kir ve deveranı sürdürmüşler, fakat bunların dışındaki hemen hemen bütün 
tekkeler kapatılmıştır.68  

Vânî Efendi zikrin gizlice ve gözlerden uzak kimsenin görmediği bir 
yerde yapılmasının uygun olduğunu ayetlerle isbat etmeye çalışmaktadır. 
Niyâzî-i Mısrî ise zikrin gizli yapılmasının riyadan tamamen uzak bulun-
duğu için efdal olduğunu kabul etmekte, fakat eğer riya şüphesi bulunmu-
yorsa başkalarını da bu yönde teşvik edeceğinden cehrî zikrin daha hayırlı 
olduğu görüşünü dile getirmektedir.69  

Kadızadeliler kendi görüşlerini ifade edip, özellikle tasavvuf erbabına 
karşı tahripkâr tutumlarını sözleriyle ortaya koyup, halkı da bu yönde teşvik 
etmek için vaaz kürsülerini kullanmışlardır. Buna karşılık tasavvuf erbabı-
nın da zaman zaman vaaz kürsülerinden onlara cevap verebildikleri gözlen-
mektedir. Niyâzî-i Mısrî de Bursa’da bulunduğu sıralarda yaşadığı bu sıkın-
tılı süreçlerde sürekli devam ettiği Ulucami kürsüsünden halka vaazlar ver-
miştir.70 Ulucami Bursa’nın kalbi olduğundan burada halkın teveccühünü 
kazanan bir kişi şehrin nabzını tutabilecektir. İşte Mısrî’nin ifade ettikleri 
ve halkın kendisine olan teveccühü birilerinin dikkatinden kaçmamış ve 
Mısrî’ye tehdit mektubu göndermişlerdir. Mısrî’nin Hatıralar’ında dile ge-
tirdiğine göre Bursa’daki kürsü şeyhleri bir araya gelip ona verilmek üzere 
bir yazı kaleme almışlar ve “Eğer bu şehirde oturmak istiyorsanız, Halvetî 
tarikatini terketmeli ve kürsüden de Halvetîlerin aleyhinde konuşmalısınız, 
aksi takdirde bu şehirde oturamadığınız gibi, sonunda canınızdan da olur-
sunuz” diyerek tehditkâr bir uslupla Mısrî’yi kendilerince hizaya getirmeye 
çalışmışlardır.71 Mısrî bu mektubun Vânî Mehmed Efendi’nin tesiriyle ka-
leme alındığını dile getirmekte ve asla Halvetiliği bırakmak ve aleyhinde 
konuşmak gibi bir niyeti bulunmadığını ifade etmektedir.72  

Mısrî Bursa’da böyle tartışmalı ve huzursuz bir ortamda sevenleriyle bir-

                                                        
67 Aşkar, age, s. 96. 
68 Aşkar, age, s. 97. 
69 Bilkan, age, s. 138, 139. 
70 Aşkar, age, s. 90. 
71 Niyâzî-i Mısrî, Niyâzî-i Mısrî’nin Hatıraları, Haz. Halil Çeçen, Dergâh Yay., İstanbul, 

2006, s. 40. 
72 Aşkar, age, s. 91. 
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likte günlerini geçirirken bazı kişilerin kendisini rahatsız ettiğinden yakın-
makta, hatta bu yüzden oturduğu evden başka bir mahalleye taşınmak zo-
runda kaldığını dile getirmektedir.73 Kimsenin tahakkümü altında kalmaya 
rıza göstermesi mümkün olmayan tabiatı nedeniyle samimi dostları kadar 
güçlü düşmanları da olduğunun farkında olan Mısrî düşmanlarının şerrin-
den korunabilmek için gece-gündüz on beş kişinin kapısında nöbetçi olarak 
beklediğini bildirmektedir. Hatta düşmanlarının tazyiki yüzünden birkaç ay 
evinden dışarıya bile çıkamamış, çok sevdiği vaz ü nasihatten de geri kal-
mıştır.74 

Mısrî Bursa’da kaldığı müddetçe özellikle tüm Osmanlı dünyasında ce-
reyan eden Kadızadeli-Sivasî çekişmesinin Bursa’da bir nevi başı çeken ta-
rafı olarak tasavvuf erbabının sesi-soluğu olmuş, ancak bunun karşılığında 
bir sürü sıkıntıya maruz kalmıştır. Tüm bunlara rağmen Bursa’da dergâhını 
kurmuş ve gerek dergâhına devam eden muhibbânına, gerekse de Ulu-
cami’deki vaazlarına iştirak eden kimselere düşündüğü ve doğruluğuna 
inandığı şeyleri anlatmaktan geri kalmamıştır. Bursa’ya bir şekilde yolu dü-
şen tüm âlimler, devlet adamları ve meşayıh gibi o da bu şehre kendi ren-
ginden bir şeyler katarak gitmiştir. 

 
 

  

                                                        
73 Tatçı, age, s. 50. 
74 Tatçı, age, s. 51. 
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Yirminci yüzyılın başında Limni adasından bir görüntü. 



 

 

Bursa’daki Mısrî Dergâhları 

MUSTAFA EMİR GÜNEYCELİ 

 
 
 
 
1618 yılında Malatya’da doğan, üç yüz elli sene önce 1669’da Bursa’da 

dergâhını kuran, 1694’te Limni adasında –sürgünde iken- vefat eden Niyâzî-
i Mısrî XVII. Yüzyılın en önde olan mutasavvıflarından ve gönül adamların-
dan biridir. 

Diyarbakır, Mardin, Kahire, İstanbul, Bursa, Elmalı, Uşak, Kütahya, 
Edirne gibi o günün önemli şehirlerinde yaşamış ve bu esnada aklî-kalbî 
ilimleri tahsil etmek için birçok kişiden istifade etmiştir. İlgili cümlesi şöyle: 
“…Senelerce dolaştım Arap ve Anadolu şehirlerinde çok şeyhlerin sohbetine 
katıldım. Akıbet şeyhim, göz bebeğim, kalbimin devası (Antalya /Elmalı’da) 
Şeyh Ümmî Sinan’ın hizmetine ulaştım. Kalbimin şifasını ona hizmet etme 
şerefinde buldum. Mübarek nefesi bereketiyle bana Hazret-i Şeyh Abdülka-
dir Geylanî ‘nin –bahsettiğim rüyada- bana işaret ettiği her şey hâsıl oldu. 
Allah’a hamdolsun Allah’ın lütfuyla telvin gitti, temkin hâsıl oldu.” (Meva-
idu’l-irfan 14. Mektup) 

 

1. 

Tasavvufî terbiyesini tamamladıktan sonra Bursa’da, Ulucami’nin kıble 
tarafında Şeker Hoca Camii’nin yanında(PTT’nin olduğu yerde) dergâhını 
kuran Mısrî, gönül dünyasında hissettiklerini bazen diliyle bazen kalemiyle 
etrafındaki insanlara anlatmış ve aktarmıştır. Şiirlerini ihtiva eden Divan’ı 
yüzyıllardan beri elden ele dolaşmaktadır. Şiirlerinin bir kısmını da ilâhî 
olarak dinleyerek huzur duyuyoruz. 

Söz konusu dergâhta hizmet verenlerin isimleri ve vefat tarihleri şöyle 
sıralanabilir. 

Niyazî-i Mısrî  1694 
Çelebi Ali   1713 
Mehmed Sahfî  1733 
Ali Efendi  1766 
Ahmed Efendi  1789 

                                                        
 Yazar. 
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Zeynelabidin Efendi  1817 
Ahmed Şemseddin Efendi  1851 
Zâik Efendi   1853 
Necat Efendi  1880 
Nazif Efendi  1887 
Hakkı Efendi  1892 
M. Şemseddin Mısrî  1936 

 
Mısrî Dergâhı’nın son şeyhi olan Şemseddin Ulusoy, Bursa kültürüyle il-

gili en çok eser kaleme alan gönül adamıdır. Yadigâr-ı Şemsî, Mesârr-ı Şemsî 
ve Dildâr-ı Şemsî isimli eserleri yayımlamıştır. Diğer eserlerini de yayıma 
hazırlıyoruz. 

1925’te Tekkelerin kapanmasından duyduğu üzüntüyü şu mısralarla te-
rennüm etmiştir:   

 

İSTİMDAD EZ FAHR-İ KÂİNAT 
Hâlimiz oldu perişan ya Resulallah meded 
Kıl bize lutfiyle ihsan ya Resulallah meded 
 

Ümmet-i bîçarene sen gel yetiş eyle kerem 
Et dil-i mahzunumu şadan ya Resulallah meded 
 

İktidarım yok benim seyr ü sülûkden âcizim 
Bulayım feyzinle irfan ya Resulallah meded 
 

Sen şefîulmüznibînsin âleme rahmet-resâ 
Her dü âlemde nümayan ya Resulallah meded 
 

Lutfuna mazhar kılıp taltif edip ettin kerem 
Şemsî eyler arz-ı şükran ya Resulallah meded 
 

Zikr-i cehrîden bizi menettiler olduk hazîn 
Gözlerimiz oldu giryan ya Resulallah meded 
 

Her mübarek geceyi ihya ederdik aşk ile 
Na’t-ı pâkin bize burhan ya Resulallah meded 
 

Tekyemiz mesdûd ma’nen maddeten oldu harab 
Terk olundu zikr-i Yezdan ya Resulallah meded 
 

Tekyeler sed türbeler bend hep soyuldu câbecâ 
Evliyalar oldu pinhan ya Resulallah meded 
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Gayretullahın zuhuru nerdedir imhâl yeter 
Yakıyor bizleri hicran ya Resulallah meded 
 

Aşk ile zikr-i ilâhî eyler idik biz sema’ 
Olmuşuz şevk ile suzan ya Resulallah meded 
 

Haydar u Zehra vü Sıbteyn aşkına eyle kabul 
Şemsî-i Mısrî’yi her an ya Resulallah meded 
                                                              15 Nisan 1926 

 

2. 

Bursa’da ikinci Mısrî dergâhı Filistin’li/Gazzeli bir derviş tarafından ku-
rulmuştur. 1644’te Gazze’de doğan, tahsil-terbiye için Kahire’ye giden Ah-
med Gazzî, aradığını bulamamış olacak ki Osmanlı devletinin başkentine 
gitmeye karar verdi. Ayasofya Camii’nde hadis tedrisine devam etti. Daha 
sonra kader onu Niyâzî-i Mısrî’nin şehrine, Bursa’ya sevketti. 

Zâhirî ilimlerle meşgul olan pek çok kimsede olduğu gibi Ahmed Gazzî’-
de tasavvufa karşı “neyzen bakış” vardı. Hatta öğrencilerine Limni’deki sür-
günden dönem Niyâzî-i Mısrî’yi karşılamaya gitmemelerini tenbih etmişti. 
O sahneyi Yadigâr-ı Şemsî sahibi şöyle anlatıyor: “Cenab-ı Mısrî ferdâsı bir-
çok meşâyıh-ı kirâmın ve dervişânın zikr ü tevhidlerle, nevbelerle tanzim 
etdikleri âlây-ı vâlâ ile Câmi-i Kebir hizâsına geldiklerinde Hazret-i Gazzî 
ders okuturken bu sadâyı duyar, derûnundan bir tezâkâdır kopar. Bilâ-ihti-
yar talebeyi dersi bırakarak pâbuşsûz koşar. Cenâb-ı Pîr ise tahtırevâna râki-
ben ser-i sa’âdetinde tâc-ı şerif-i Halvetî ve sîmâ-yı enverinde tecelliyât-ı 
ilâhiyye âsârı müncelî olarak teşrif ederler iken Cenâb-ı Gazzî dikkatle ba-
kar. Sefinede tebşir-i selâmet iden zât-ı âlî-mikdâr olduğunu anlar. Hemen 
yed-i mübâreklerini öperek tutar, dergâh-ı şerife kadar gelirler.” 

Bugünkü Süleyman Çelebi Lisesi’nin bulunduğu yerde hizmet veren Ah-
med Gazzî dergâhında postnişin olarak hizmet verenler şunlardır: 

Ahmed Gazzî   1737 
Mustafa Nasib Efendi   1788 
Abdüllatif Efendi   1831 
Ahmed Hasib Efendi   1866 
Necib Efendi   1879 
Ali Sırrı Efendi   1904 

 
Güldeste-i Riyaz-ı İrfan isimli Bursa ile ilgili çok değerli bilgiler veren ese-

rin sahibi  İsmail Beliğ Efendi’nin  (öl.  1729) şu manzumesi mermere işle-
nerek dergâhın cümle kapısı üzerine konmuştur: 
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Bu hayratın ki bânîsi Cenab-ı Ahmed-i Gazzî 
Faziletle vücudı âsümân-ı ‘ilm-i mâhidir 
 

Esasından binâ itdi bu zîbâ câmii çünkim 
Ki her kûşesi erbâb-ı tevhîdin penâhıdır 
 

Tamam itse aceb mi dest-i himmetle bu âsârı 
Muhakkak Şeyh-i Mısrî’nin ana feyz-i nigâhıdır 
 

Aceb mi çıksa ayyûka sadâsı anda tevhîdin 
Müselsel okunan şam u seher zikr-i ilâhidir 
 

Misâli gelmemiştir bu ibâdet-gâh-ı vâlânın 
Zuhûr itmiş var ise ol dahi sun’-ı İlâhidir 
 

Arak-rîz oldı sanma devrle a’za-yı uşşâkı 
Çıkan hep âteş-i tevhîd ile âb-ı günâhîdır 
 

Didi itmâmını gördük de târihin Beliğ zâr 
Bu tekye kudsiyan-i âsümânî cilve-gâhidir    (1114) 

 
Uzun yıllar bu dergâhta hizmet veren, gerek Buhara Bursa Bosna hattı-

nın, gerekse Kahire-Konya-Kosova güzergâhının yolcularına ışık tutan Ah-
med-i Gazzî 6 Şevval 1150 /27 Ocak/1738 tarihinde âlem-i cemale intikal et-
miş ve dergâhının haziresine sırlanmıştır. Ne yazık ki bu hazire yok edildiği 
için mezar taşına sahip değiliz. Aşağıdaki manzume onun hem medrese 
hem de tekke ilimlerindeki yerine işaret etmektedir: 

Kutb-ı âlem Hazret-i Şeyh Ahmed üstâd-ı küll 
Terk-i ahbâb eyledi rûh-ı revânı ola şâd 
 

Ârif-i enva-ı ilm olmuş idi devrinde hîç 
Eylemezdi Hazret-i Şeyh-i Ekber’i bir kimse yâd 
 

Gûyiyâ Gazâlî yâhûd Fahr-i Râzî’ydi hemân 
Eyleyüp ihya ulûmiyle hezâri ber murâd 
 

Vâsıl-ı gavr-i ulûm olmuş idi şol mertebe 
Fıkh u tefsîr ü hadisden eyler idi ictihâd 
 

Âh-ı dil-sûzi çeküp dilden didim târihini 
Kabrini nûr ile memlû eyle Yâ Rabbe’l-ibâd    (1150) 
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Daha sonraki yıllarda bu dergâhta postnişin olarak hizmet veren torunu 
Gazzîzâde Abdüllatif Efendi’nin kaleme aldığı pek çok eserden biri de de-
desiyle ilgili olup Menakıb-ı Ahmed Gazzî başlığını taşımaktadır. (Bursa, Or-
han kit. Nu. 1042) 

Sefine-i Evliya’nın yazarı Hüseyin Vassaf’ın Gazzîzâde ile ilgili tespit ve 
şiirleriyle sözü bağlayalım: “Âlem-i bekaya intikalleri 13 Şaban 1247/17 Ocak 
1832 tarihine müsadiftir. Muharrir-i fakir müşarunileyhe çok irtibât-ı kalbî 
hâsıl edenlerdenim. O sebeple şu tarihi söyledim: 

“Zevk-ı tâm” tarihidir ey yâr-i cân 
Rütbe-i Abdüllatif oldu ayân 
 

Hazret-i Abdüllatîf’dir zînet-efzâ-yı cinân 
Nâtıku’l-Kur’an idi bir rehber-i sâhib-emân 
 

Âsitân-ı feyzine dâhil olan erbâb-ı dil 
Vâdi-i takdîrde izhâr-ı acz eyler hemân 
 

Şeyh Emin-i pür-füyûzun bezminin hayrânıdır 
Nükte-i çûn u çirâyı anlamış ol yâr-ı cân 
 

Halvetî gül- zârının bir bülbül-i hôş-gûyudur 
Ârif-i esrâr-ı vahdet mürşid-i âlî-beyân 
 

“Zevk-ı tâm” târih-i ruhletidir ol hazretin 
Dâimâ Vassaf’ının kalbinde nûrudur ayân     (Sefine, V / 137) 

 

3. 

Bursa’nın ilk Mısrî dergâhının kurucusu Malatyalı ikinci dergâhın kuru-
cusu Filistin’li/Gazzeli üçüncüsünün kurucusu ise Atinalıdır. İlk isim Asya 
ve Afrika’nın atmosferini, son isim ise Balkanların nefesini ilk Osmanlı baş-
kentine taşımıştır. 

Atina müftüsü Hamza Efendi’nin oğlu olarak 1788’de Atina’da doğan Ali 
Rıza Efendi tahsil ve terbiyesine burada başlamış daha sonra İzmir’e oradan 
da Bursa’ya hicret etmişlerdi. Tuhfetu’l-asrî fi Menakıbı’l-Mısrî (Bursa, 1309) 
isimli konumuzla ilgili eseri kaleme aldığı gibi çok güzel şiirleri de vardır. 

Atinalı Ali Rıza Efendi Dergâhı bugünkü Ticaret Lisesi’nin olduğu yerde, 
1838 senesinde yapılmış ve hizmetlerine 1925 yılına kadar devam etmiştir. 
Bu dergâhın postnişinlerinden biri de M. Şemseddin Mısrî’nin mürşidi  
Mustafa Lütfullah Efendi’dir. Bu dergâhda hizmet veren şeyh efendiler şöyle 
sıralanabilir: 
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Atinalı Ali Rıza Efendi  1863 
Ahmed Bedreddin Efendi  1868 
Mustafa Lütfullah Efendi  1903 
Kaya Ali Rıza Efendi  1905 
Muhsin Ukkaşe Efendi  1915 
 

Mustafa Lütfullah Efendi ile Hazreti Pir’in Limni’deki kabrini ziyaret 
eden halifesi Mehmed Şemseddin Mısrî, şeyhinin duygularını ifade eden şu 
mısraları Dildâr-ı Şemsî isimli eserinde bize aktarıyor: 

Bursa’dan kıldım şitâb Pirimi ziyaret etmeye 
Hak nasib etti yüzüm sürmek mübarek pâyine 
 

Lütfiyâ taksim olunca bendegân-ı evliya 
Ben de düştüm Hazreti Mısrî Niyâzî pâyine 
 

Dergâhın giriş kapısının üzerinde kurucu mürşid Niyâzî-i Mısrî’yi tanı-
tan mısralar var:  

O Bismillah ile çekmiş alem erbâb-ı irfâna 
Cemî-i kudsiyâna muktedâdır Hazret-i Mısrî 
 

Kamu aktâb evtâda tasarrufu müsellemdir 
Celîs-i taht-ı gavsiyyet-fezâdır Hazret-i Mısrî 
 

Odur ol Mısrî-i sâhib-i zamân u nokta-i devrân 
Gubârîdir gehî kuhl-i cilâdır Hazret-i Mısrî 
 

Avâlim mülkünü itmiş ihâta nûr sırriyle 
Anınçün Halvetî’de pîşvâdır Hazret-i Mısrî 
 

Rızâ bâbı çü feth oldı hilafet sırr-ile ey şâh 
Hakkâ sâlikîne feyzin revâdır Hazret-i Mısrî 

 

Bu dergâhların yerlerinde bugün yeller esiyor… 
Bir güzel haberimiz de var. Ahmed Gazzî dergâhının yakınında, Pınar-

başı mezarlığının yanında Osmangazi Belediyesi tarafından satın alınan bir 
Osmanlı evi, onarılarak kültür merkezi olarak kullanılacaktır. Bu eser 
“GAZZÎZÂDE (VEYA AHMED GAZZÎ) KÜLTÜR MERKEZİ”  adıyla bu şehrin 
insanlarına hizmet verecektir inşallah. 



 

 

İbrahim Râkım Efendi Vâkıât’ı Ekseninde Mısrî 
Portresi 

HASAN BASRİ ÖCALAN 

 
 
 
 
Tasavvuf ve tarikatlar tarihi hakkında en çok araştırma yapılan sûfîler-

den biri de Niyâzî-i Mısrî’dir. Yaşadığı dönemde tekke-medrese tartışmala-
rının merkezinde yer alan, bir defa Rodos’a iki defa da Limni’ye sürgün edi-
len ve orada vefat eden Mısrî’nin, bu tartışmalarda hem sevenleri, hem de 
sevmeyenleri olmuştur. Mısrî gibi büyük şahsiyetlerin hem sevenleri, hem 
de sevmeyenleri olabilir. Onun fikirlerini kabul etmeyip şeriata, dine karşı 
bulanlar olduğu gibi, tasvip edenler, bu görüşleri tevil edip yorumlayanlar 
da olmuştur. Farklı özellik ve görüşlerinden dolayı onu hem takdir edenle-
rin, hem de yerenlerin tespitleriyle tanımak gerekir1. Mısrî’nin hayatı ve gö-
rüşleri hakkında birçok kaynakta bilgi vardır2. Onunla ilgili olarak da bir 
hayli araştırma yapılmıştır3 Bu makalede onun hayatını takipçisi ve seveni 

                                                        
 Doç. Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. 
1  Mustafa Kara, Niyaz-i Mısrî, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1994, s. 55. 
2  Niyâzî-i Mısrî, Niyâzî-i Mısrî’nin Hatıraları, Haz. Halil Çelen, Dergâh Yayınları, İstan-

bul 2006; İsmail Beliğ, Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân, 
Haz. Abdülkerim Abdülkadiroğlu, Ankara, 1998; İbrahim Râkım Efendi, Vâkıât-ı 
Niyâzî-i Mısrî; Bursa İnebey Yazma Eserler Kütüphanesi, Genel no:772; Mustafa Lütfî 
Efendi, Bir Mısrî Şeyhinin Kaleminden Hazret-i Niyâzî-i Mısrî, Haz. Aliye Uzunlar, Re-
vak Kitabevi, İstanbul 2013; Eşrefzâde Ahmed Ziyâeddin, Gülzâr-ı Sulehâ, Bursa İnebey 
Yazma Eserler Kütüphanesi, Orhan Bölümü, no:1018/2; Bakırcı Raşid Mehmed, Züb-
detü’l-Vekâyi Der Belde-i Celîle-i Burusa, Ankara Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi, 
Yazmalar: 58; Mehmed Şemseddin, Yâdigâr-ı Şemsî Bursa Dergâhları I-II, Haz. Mus-
tafa Kara-Kadir Atlansoy, Uludağ Yayınları, Bursa, 1997; Mehmed Şemseddin, Gülzâr-
ı Mısrî, Mustafa Kara Özel Kütüphanesi; Şeyh Mehmed Şemseddin Mısrî, Niyâzî-i 
Mısrî’nin İzinde Bir Ömür Seyahat Dildâr-ı Şemsî, Haz. Mustafa Kara-Yusuf Kabakçı, 
Dergâh Yayınları, İstanbul 2010. 

3  Mustafa Kara, Niyaz-i Mısrî, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1994; Aşkar, Mus-

tafa, Niyâzî-i Mısrî ve Tasavvuf Anlayışı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1998; Er-
doğan; Kenan, Niyâzî-i Mısrî Dîvânı, Akçağ Yayınları, Ankara 1998; Atlansoy, Kadir, 
Bursa Şairleri, Asa Kitabevi, Bursa 1998, s. 290-293; Tatçı, Mustafa, Burc-ı Belâda Bir 
Merd-i Hudâ Niyâzî-i Mısrî, H Yayınları, İstanbul 2010; Beki, Kâmil, İbrahim Râkım 
Fendi Vâkıât-ı Niyâzî-i Mısrî İnceleme-Metin, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-
titüsü, yüksek lisans tezi, Bursa 1997. 
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olan İbrahim Râkım Efendi’nin tespitleri ile tanımaya çalışacağız. Bu tespit-
ler şüphesiz ki seven birinin kaleminden çıktığı için taraflı olarak algılana-
bilir. 

Vâkıât-ı Niyâzî-i Mısrî müellifi İbrahim Efendi, 1091/1680 senesinde 
Bursa’da Mantıcı Mahallesinde dünyaya gelmiştir. Gülzâr-ı Sülehâ müellifi 
Ahmed Ziyâeddin, onun hayatını “Ali Paşa İmamı Râkım İbrahim Efendi” 
şeklinde bir başlık açarak anlatmıştır4. Hayyat (Terzi) Mehmed Derviş Eş-
refî’nin oğludur. İlim tahsilini Mısrî halifelerinden İshak Hocası Şemseddin 
Ahmed Efendi’den5 tamamlamıştır. Tasavvufî eğitimini ise Mevlevî şeyhi 
Şeyh Mehmed Dede Efendi’den (ö. 1151/1738) ikmal etmiştir6. Ocak ağaların-
dan Mehmed Çelebi Ağa Bursa’da ikâmete memur edildiğinde, onunla gö-
rüşmüş ve kendisinden istifade etmiştir. Mehmed Çelebi Dersâadet’e çağı-
rılınca, O da İbrahim Efendi’yi davet ederek beraberinde götürmüş, ancak 
İbrahim Efendi İstanbul’da çok fazla kalmayarak kısa bir müddet sonra tek-
rar Bursa’ya dönmüştür. Bursa’ya döndüğünde “mahkeme-i suğrâ”da ikinci 
kâtip olarak göreve başlayan İbrahim Efendi, aynı zamanda Ali Paşa Ca-
mii’nde imam-hatiplik görevini de yürütmüştür. 1163/1749 senesinde vefat 
eden İbrahim Râkım Efendi Pınarbaşı Mezarlığına defnedilmiştir7. Ancak 
yapılan araştırmalarda mezar taşına rastlanılmamıştır. 

İbrahim Efendi’nin gençlik yıllarında şiire rağbet ettiği, Farsça ve Türkçe 
şiirler kaleme aldığı bilinmektedir. Hem müellif olarak, hem de müstensih 
olarak birçok eser kaleme alan İbrahim Râkım’ın istinsah ettiği bazı eserler 
de ona atfedilmiştir. 

 

Eserleri: 

1-Dîvânçe: Genç yaşından itibaren şiir yazan ve “Râkım” mahlasını kulla-
nan İbrahim Râkım Efendi’nin Türkçe, Farsça ve Arapça şiirlerinden oluşan 
böyle bir eseri olduğu kayıtlarda geçmekte ise de şimdiye kadar nüshasına 
rastlanılmamıştır8. Ancak çeşitli eserlerde şiirleri yer almaktadır. 

                                                        
4  Eşrefzâde Ahmed Ziyâeddin, Gülzâr-ı Sulehâ, 189b-190a. 
5 Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1333, C. 3, s. 254-

255. 
6  Şeyh Mehmed Efendi, Niyâzî-i Mısrî’nin halifelerinden olup, Mevlevî olmasına rağ-

men, Mısrî’den de hilafet almıştır. Bursa Mevlevihanesinde postnişin olmuştur. Râkım 
İbrahim Efendi, Vâkıât, 70b; Mehmed Şemseddin, Bursa Dergâhları, s. 499. 

7  Eşrefzâde Ahmed Ziyâeddin, Gülzâr-ı Sulehâ, 189b, Bakırcı Raşid Mehmed, Zübdetü’l-
Vekâyi, 58, 335b-336a; Mehmed Şemseddin, Gülzâr-ı Mısrî, s. 511-512; Bursalı Mehmed 
Tahir, Osmanlı Müellifleri, C. 2, s. 189; Beki, İbrahim Râkım Fendi, s. viii- xiv; Kesik, 
Beyhan, “Râkım, İbrahim Râkım Efendi”, http://www.turkedebiyatiisimlersoz-
lugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=3128 

8  Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, C. 2, s. 189; Beki, agt, s.xi. 
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Biter hâkinde tohm-ı aşkdan anun hezerân gül 
O sîne üzre kim bir dâğ-ı mihr-i meh-likâ kaldı 
 

Yazılsun defter-i a’mâle bir bir cevr-i cângâhı 
Mahall-i da’vâ ancak Râkımâ rûz-ı cezâ kaldı9 

 
Niyâzî-i Mısrî’nin oğlu Şeyh Çelebi Ali Efendi’nin vefatına düştüğü tarih 

şöyledir: 

Kutb-ı âlem Şeyh Mehmed Mısrîzâde Şeyh Ali 
Hayf kim pîr olmadan azm etdi ukbâdan yola 
 

Post-ı merhûm vâlidinde çün olup şeyh-i güzîn 
Etmedi ömründe aslâ kem-nazar sağ ve sola 
 

Râkımâ tarih-i fevti düştü bir mısrâ’ ile 
Mısrî Efendizâde’nin menzil-gehi Firdevs ola10 

 
2-Risâle (Bursa’nın Fethinden Kendi Zamanına Kadar Gelen Kadıların Ha-

yatı): Bursa’nın fethinden başlayarak kendi zamanına kadar Bursa’da kadı-
lık yapanların hayatlarını, görev yerlerini anlatan bir eserdir. Müsvvedde 
hâlinde kaldığı için pek tanınmamış ve nüshasına rastlanmamıştır11. Meh-
med Şemseddin O’nun fıkha dair bir iki risale de kaleme aldığını ve temize 
çekmeye vakti olmadığını, dolayısıyla bu eserlerin de bilinmediğini yazmak-
tadır12. 

3-Risâle: Tasavvufa dair bir eser olup bunun da nüshası bilinmemekte-
dir13. Mehmed Şemseddin Efendi, Râkım İbrahim Efendi’nin tasavvufa dair 
bir hayli risale kaleme aldığını ifade etmektedir14. 

4-Kitâb-ı Vâkıât-ı Hazret-i Pîr eş-Şeyh Muhammed el-Mısrî en-Niyâzî: 
Moralızâde Mustafa Lütfi Efendi’nin Tühfetü’l-Asrî fî Menâkıb-ı Mısrî adlı 
eser büyük oranda İbrahim Râkım’ın bu eseri esas alınarak yazılmıştır. Bu 
eser Osmanlı Müellifleri’nde Menâkıb-nâme-i Niyâzî-i Mısrî adıyla müstakil 

                                                        
9  Eşrefzâde Ahmed Ziyâeddin, Gülzâr-ı Sulehâ, 190a; Atlansoy, Bursa Şairlari, 361. 
10 Mehmed Şemseddin, Hâkisâr-ı Şemsî, Ahmet Erdönmez Koleksiyonu, s. 99. 
11 Eşrefzâde Ahmed Ziyâeddin, Gülzâr-ı Sulehâ, 190a; Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı 

Müellifleri, C. II, s. 189; Atlansoy, Bursa Şairleri, s. 361; Beki, Vâkıât-ı Niyâzî-i Mısrî, s. 
8. 

12 Mehmed Şemseddin, Gülzâr-ı Mısrî, s. 511. 
13 Beki, Vâkıât-ı Niyâzî-i Mısrî, s. xiii. 
14 Mehmed Şemseddin, Gülzâr-ı Mısrî, s. 511; 
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bir eser olarak da tanıtılmıştır15. 
Râkım Efendi’nin, bazı eserler istinsah ettiğine yukarıda işaret edil-

mişti16. İstinsâh edilen bu eserlerde müstensih olarak, Râkım el-Burusevî 
İbrahim bin Mehmed ismini kullanmıştır. Lügat-ı Hayâtü’l-Hayevân; adlı 
eser bazı araştırmacılar tarafından her ne kadar Râkım Efendi tarafından 
telif edilmiş diye yazılsa da17 bu eser Ed-Demirî’nin ünlü eseri Hayâtü’l-Ha-
yevâni’l-Kübrâ adlı meşhur eseri olup, İbrahim Râkım tarafından bu eserden 
seçmeler yapılarak istinsah edilmiştir18. 

İbrahim Râkım Efendi’nin bilinen ve bu yazıya konu olan en önemli eseri 
kendisinin isimlendirmesiyle “Kitâb-ı Vâkıât-ı Hazret-i Pîr eş-Şeyh Muham-
med el-Mısrî en-Niyâzî” adlı eseridir. Bu eser Bursa İnebey Yazma Eserler 
Küpühanesi kataloğunda “Vâkıât-ı Niyâzî-i Mısrî” olarak yazılmış, aynı ka-
talogda eserin müellifi Muhammed Râkım diye yanlış yazılmıştır. Eser 
Bursa İnebey Yazma Eserler Kütüphanesi, Genel bölümü, no: 772’de kayıtlı 
olup, dili Türkçe’dir. Nesih hatla yazılan eserin hattatı Ahmed Nazif el-Bu-
rusevî’dir. 7 Zilhicce 1248 (27 Nisan 1833) tarihinde istinsah edilen nüsha 
toplam 78 varaktır. Eserin bir başka nüshası da Süleymaniye Kütüpha-
nesi’nde, İzmir bölümü, 792 numarada Vâkıât-ı Pîr-i Rûşen-zamîr Hazret-i 
Mısrî ismiyle kayıtlıdır.  

Yukarıda hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilen İbrahim Râkım 
Efendi’nin, yazmış olduğu Vâkıât-ı Niyâzî-i Mısrî adlı eser daha sonra hem 
Mustafa Lütfi Efendi, hem de Mehmed Şemseddin Efendi’ye kaynaklık et-
miştir. Bu durumu Mehmed Şemseddin Efendi Gülzâr-ı Mısrî adlı eserinin 
girişinde şu şekilde açıklamıştır: “Cenâb-ı Pîr Muhammed el-Mısrî En-Niyâzî 
kaddesâllahu sırrahû Hazretlerinin menâkıb-ı âlilerini gerçi terâcim-i ahvâl 
yazan bazı zevât kitâblarında yazmışlar ise de bir kısmı muhtasar ve hulefâla-
rından Mevlevî şeyhi Mehmed Efendi’nin bendelerinden Râkım Efendi 
merhûmun oldukça mufassal yazdığı da o zamanki kitâbet üzere olmağla 
ifâdesini yüzde doksan beş kişi anlayamayacak derecede muğlakdır. Azîzim 
Mustafa Efendi merhûmı bu husûsda haylice teşvik ettim. Herkesin anlayabi-
leceği sûretde bir menâkıb yazmasını ricâ ettim. Fakat mûmâ ileyh Râkım 
Efendi’nin Vâkıât’ını kısmen alarak mahv u isbât tarikiyle bir hayli ilâveler 

                                                        
15 Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, C. 2, s. 189. 
16 Hadis-i Nev, Bursa İnebey Yazma Eserler Kütüphanesi, Haraççı Böl,. No: 1057, Kâtib-i 

Rûmî Seydi Ali b. Hüseyin; Mirât-ı Kâinat; Bursa İnebey Yazma Eserler Kütüphanesi, 
Haraççı Böl,. No 1178/2; Risâletü’l-İrtifâ, (müellifi bilinmiyor), Bursa İnebey Yazma 
Eserler Kütüphanesi, Haraççı Böl,. No:1178/3. 

17 Kâmil Kepecioğlu, Bursa Kütüğü, Haz. Heyet, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, 
2009, C. 4, s. 48. 

18 Bursa İnebey Yazma Eserler Kütüphanesi, Haraççı Böl.: no:1421. Eserin ketebe kay-

dında bu durum müstensih Râkım Efendi tarafından açıkça yazılmıştır.  
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yaparak tab’ına muvaffak olmuş ise de Tuhfetü’l-Asrî ünvânıyla olan o eser 
de yine anlaşılmayacak derecede kitâbet-i anîka üzere te’lîf olunduğundan 
birçok muhâbb ve râğibânın yine mahrumiyetini mûcib olmuş, fakîr ise kıllet-
i bidâ’amdan dolayı böyle bir eser vücuda getirmeğe cesâretim olmadığından 
bazı zevât-ı muktedireye arz-ı keyfiyyet etmiş isem de her kesin anlayabileceği 
derecede lisân-ı avâm üzere böyle bir menâkıb yazdırmağa muvaffak olama-
dım. İhvânım ise bir taraftan teşvîkde bulunurlar. Binâ-berîn onların icbârına 
dayanamadım şu menâkıbı yazmağa niyyet eyledim.”19 Mehmed Şemseddin 
Efendi’nin ifade ettiği gibi Mustafa Lütfi Efendi, Râkım Efendi’nin Vâkıât’ını 
esas alarak, Tuhfetü’l-Asrî adlı eserini kaleme almış, ancak Lütfi Efendi ese-
rini yazarken bir takım ilave ve tasarruflarda bulunmuştur. Dili de oldukça 
ağırdır. Bu eser 1309/1891-92 senesinde Bursa’da basılmış, Aliye Uzunlar ta-
rafından da günümüz Türkçesine çevrilmiştir20. Şemseddin Efendi’nin eseri 
olan Gülzâr-ı Mısrî ise hala yazma hâlinde olup “himmet” beklemektedir. 

Niyâzî-i Mısrî’nin menâkıbını yazanlarda biri de İbrahim Râkım Efendi 
olduğu yukarıda belirtilmişti. Râkım Efendi, eserinde Niyâzî-i Mısrî’nin 
menâkıbını anlatmaya başlamadan önce onun hakkında şu medhedici cüm-
leler sarf etmiştir: “Fırka-i nâciye-i ümmet-i merhûmenin ercmendi, ve kibâr-
ı aktâbü’l-mürşidînin sa’âdet-mendi, Hanefiyyü’l-mezheb, Halvetiyyü’l-meş-
reb, Burseviyyü’l-mesken, Limniyyü’l-medfen, Âlimü’l-ulûmi’d-dîniyye, 
vâkıfü’l-fünûni’l-ledünniyye, el-mirtâd bi-bezli’l-cehdi cismen, ve’l-mücâhidü 
bi-kemâli’t-tasfiyyeti rûhen, el-muvaffıku alâ’t-te’lîfâti’l-acîbe ve’t-tasnîfati’l-
garîbe mütûnen ve şürûhen, el-mürşidü’l-kâmil ve bimâ alime âmilün. 
Târikü’d-dünyâ bilâ riyâ ve lâ mürâ mâlen vicahen gaybeten ve vicâhen. 
Kâşifü’l-belvâ mine’l-mürîdîn ve’l-müsta’dîne kalben ve şifahen. Beyne’s-
sâdeti’l-kıdveti’l-umdeti, fî külli’l-umûri müstecâbü’d-da’veti, ma’cûnu’l-
cevâhiri. manzûme ve menşûresi kuvvet-i kulûb-i ümem âteşîn edâ-i 
ilâhiyyâtı serâpâ hükm ve zâdegân-ı tab’ı matbû’ münevverleri olan resâil ger 
sükkân-ı irfân ve tasavvufa mevâid ü vesâil ve sâir cevâmi’ü’l-kelimleri dahi 
dîde-i zevi’l-ebsârda yekâ-yek yegâne ferâid-i delâil-i velâyete ve velâdeti muh-
berün anh mükâşifîn-i selef. Âyin-i cedîd sûfiyânesi mültezem bendegân-ı ha-
lef. Ya’ni vâzıh-ı câdde-i cedîde ve muhteri’-i nev-vâdî-i pesendîn rehnümâ-yı 
sâlikân-ı hak, vâsıl-ı ser-menzil-i ez Rabbü’l-felak kerâmet nişân ve pîr-i 
âlişân Eş-Şeyh Muhammed Niyâzî Mısrî Efendi el-Halvetî…21” 

Bu ifadelerde Râkım Efendi Niyâzî-i Mısrî’yi şu sıfatlarla tavsif etmiştir: 
Ümmet içindeki fırka-i nâciyenin en şereflisi, saadet veren mürşidlerin 

en büyüğü, Hanefî mezhebine bağlı, Halvetîyye tarikatından, Bursa’da 

                                                        
19 Mehmed Şemseddin, Gülzâr-ı Mısrî, s. 406.  
20 Mustafa Lütfî Efendi, Bir Mısrî Şeyhinin Kaleminden Hazret-i Niyâzî-i Mısrî, Hazırla-

yan: Aliye Uzunlar, Revak Kitabevi, İstanbul 2013. 
21 Râkım İbrahim Efendi, Vâkıât, 1b-2a. 
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sâkin, Limni’de medfûn, dini ilimlerde âlim, ledünnî ilimlere vâkıf, cismen 
perhizkâr, rûhen ise tasfiye mertebesine ulaşmak için gayret eden, metin ve 
şerhler olmak üzere eserler telif etmeye muvaffak olmuş, mürşid-i kâmil, 
bildiği ile amel eden, dünyayı riyasız terkeden, müridlerinin kederlerini kal-
ben ve şifahen keşfeden, duaları her konuda müstecâb olan, yazdıkları ve 
sohbetleriyle irfan ve tasavvuf erbabına yol gösteren, yeni bir yol açan, hakk 
yolunun yolcularına rehberi. 

Râkım Efendi’nin eserinde verdiği bilgilere göre, Mısrî, Hicri 1027 sene-
sinde, Hazreti Peygamberin doğduğu gece (12 Rebiülevvel/9 Mart 1618), Sul-
tan II. Osman’ın tahta oturduğu gün, müminlerin bayramı Cuma günü Ma-
latya’da dünyaya gelmiştir. Anne ve babasından aldığı ilk terbiyeden sonra 
tasavvuf yoluna rağbet etmiş ve Halvetiyyeden Şeyh Hüseyin Efendi’ye inti-
sab etmiştir. Babası Nakşibendiyyeden bir zata müntesib olup, oğlunun da 
kendi şeyhine intisab etmesini istemiş, ancak oğlu başka bir kimseye intisab 
edince bu durumu bazen naz ederek, bazen de rıza göstererek kabullenmiş-
tir. Şeyh Hüseyin Efendi kısa bir müddet sonra başka bir şehre göç edince, 
Mısrî kendisine mürşid bulmak arzusuyla başka bir diyara seyahat etmek 
için babasından izin istemiş, babası oğlunun henüz büluğ çağına ermedi-
ğinden, Malatya’ya üç günlük mesafedeki yerlere seyahat izni vermiştir. 
Niyâzî-i Mısrî, Sultan IV. Murad’ın Bağdat seferi senesi olan 1048/1638 tari-
hinde yirmi yaşında iken, Âmid yani Diyarıbekir şehrine seyahat etmiş ve 
burada bir sene kaldıktan sonra Âmid’e bağlı Mardin’e geçmiş, burada da 
yaklaşık bir sene ikamet etmiştir22. Bu iki sene zarfında her iki şehrin ileri 
gelen âlimlerinden Mantık ve Akâid ilimlerini tahsil etmiştir. Mardin’den 
sonra “Mısrî” nisbesini almasına vesile olan Mısır’a gitmiş, Kahire’de bir Ka-
dirî dergâhı olan Şeyhuniyye Dergâhında ikamet etmiş, aynı zamanda 
dergâhın şeyhi Şeyh İbrahim Efendi’ye intisâb ederek kendisinden bey’at al-
mıştır. Bu müddet içerisinde bir yandan da Ezher Camii’nde derslere devam 
etmiş, aynı camide vaazlar vermiştir. 

Kahire’de yaklaşık üç yıl kalan Mısrî’ye şeyhi zahiri ilimlerden vazgeçip, 
tasavvufa yönelmesini ve bu ilimleri de Rum diyarında bir şeyhten tahsil 
etmesini söylemiştir23. Bunun üzerine Kahire’den ayrılan Mısrî, Arap yarı-
madasını ve Anadolu’yu üç yıl boyunca dolaşmış, buralardaki ulemâ ve 
meşâyih ile tanışmış ve onların sohbetlerinde bulunmuştur. Daha sonra 
ömrünün büyük kısmını geçireceği Bursa’ya gelip yerleşmiştir. Bursa’da 
gördüğü bir rüya üzerine Elmalı taraflarına giden Mısrî, Uşak’ta bir süre ika-

                                                        
22 Râkım İbrahim Efendi, Vâkıât, 3a-3b; Mısrî kendi el yazısıyla yazmış olduğu hatıra-

tında; “fakir bin yigirmi yedince senede dünyaya gelmişim” diye belirtmiştir, Niyâzî-i 
Mısrî, Hatıralar, s. 45. 

23 Râkım İbrahim Efendi, Vâkıât, 5a. 
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met etmiştir. Uşka’ta iken Elmalı’dan gelen Şeyh Sinan-ı Ümmî ile karşılaş-
mış ve kendisine bîat etmiştir (1057/1647). Daha sonra şeyhi ile beraber El-
malı’ya giden Niyâzî-i Mısrî, buradaki dergâhta uzun bir süre kalmış 
(1057/1066-1647-1655) Şeyh Sinan-ı Ümmî’nin manevi eğitiminden geçmiş 
ve dergâhta hizmet etmiştir24. Ümmî Sinan’dan hilafet alan Mısrî, şeyhinin 
irşadla görevlendirmesi sonucu Elmalı’dan ayrılarak önce Uşak ve Çal’da bir 
müddet kalmış, daha sonra da Kütahya’ya gelmiştir. Çal ahalisini beğenme-
diğini ve Kütahya’dan memnun olduğunu şu şekilde ifade etmiştir. “Çal 
ahalisini çalı ile kırmalı, lâkin Kütahya ahalisini ez derûn u dil kayırmalı.”25 
Niyâzî-i Mısrî, şeyhi tarafından Uşak’a irşadla görevlendirilince, bazı iyi ni-
yetli kimseler, O’nun Uşak’tan başka Bursa gibi daha büyük bir şehirde gö-
revlendirilmesinin daha uygun olacağı şeklinde laflar edince, Şeyh Sinan-ı 
Ümmî onlara şu şekilde cevap vermiştir: “Bizim Mısrî Muhammed dervîş ne 
Uşşâk’a ve ne de Burusa’ya ve ne âhar diyara ve ne bütün dünyaya sığar de-
ğildir, kibâr u kümmelden ma’dûd bir mürşid-i pür-iştihâr olsa gerekdir.”26 
Kütahya’da bulunduğu esnada, Kadızâdelilerin etkisiyle sesli zikir ve devran 
padişah fermanıyla yasaklanmıştır, ancak Mısrî bu yasağa uymamış, bundan 
dolayı çeşitli eziyetlere maruz kalmıştır.  

Niyâzî-i Mısrî, 1072/1661 senesinde daha önce gelip kaldığı Bursa’ya gel-
miştir. Râkım Efendi Bursa’yı, “Bursa’nın cennet ya üstündedir veya altında-
dır” şeklinde nitelendirmiştir27. Bir müddet Ulucami yanınki medresede, 
Şehreküstü semtindeki Pars Bey Camii meşrutası olan odalarda, Veled-i En-
biya Mahallesinde Sebbağ Ali Dede’nin evinde ve Şekerhoca Mahallesi’nde 
ikamet etmiştir. Ali Dede, Râkım Efendi’nin doğduğu mahalle olan Veled-i 
Enbiyâ mahallesindeki evinin bir kısmını Mısrî için halvethane olmak üzere 
tahsis etmiştir28. Mısrî burada uzun bir riyazet dönemi yaşamıştır. Sevenle-
rin çoğalması ve tahsis edilen yerlerin dar gelmesi sonucu, Bursalı hayırse-
ver ve aynı zamanda Mısrî’nin sevenlerinden Abdal Çelebi, bir dergâh yapıp 
kendisine vakfetmiştir. Dergâhın inşası sırasında dönemin veziriazamı Köp-
rülü Fazıl Paşa, dergâha harcanmak üzere 3000 altın bağışta bulunmak ister. 
Ancak Niyâzî-i Mısrî bu parayı “Bunlar beni para ile aldatamazlar deyip” pa-
ranın dergâha harcanmasını kabul etmemiş, gelen para ile bir medrese inşa 
etmiştir. Râkım Efendi, selef-i sâlihînin iki kısım olduğunu, bir kısmının ge-
len hediyeleri kabul eden kimseler olduğunu, ancak aldığı hediyeleri ilgili 
yerlere harcarlar, ikinci kısım ise kesinlikle gelen bağışları kabul etmezler, 

                                                        
24 Râkım İbrahim Efendi, Vâkıât, 8a-10a; Ümmî Sinan hakkında geniş bilgi için bkz. Mus-

tafa Tatçı, Elmalı’nın Canları, H Yayınları, İstanbul, 2008, s. 211-311. 
25 İbrahim Râkım Efendi, Vâkıât, 12b. 
26 İbrahim Râkım Efendi, Vâkıât, 11b. 
27 İbrahim Râkım Efendi, Vâkıât, 13b. 
28 İbrahim Râkım Efendi, Vâkıât, 14a. 



NİYÂZÎ-İ MISRÎ -DÖNEMİ VE TESİRLERİ- 84 

Hazret-i Mısrî’nin ikinci kısma girdiğini yazar29. 
Bursa’da inşa edilen dergâhta hizmet etmeye başladığı dönem Osmanlı 

tarihinde “tekke-medrese” çatışmalarının zirveye çıktığı zamana denk gel-
miştir. Mısrî 1083/1672 tarihinde Köprülü Fazıl Ahmed Paşa tarafından pa-
dişah adına Edirne’ye davet edilmiştir. “Sultan Mehmed gitti filan şehzâdeyi 
getirin” diye bir cümle kendisine isnad edilerek daha önceden yaptığı ko-
nuşmalar ve burada yaptığı konuşma sebebiyle, Rodos’a sürgün edilmiştir30. 
Yapılan tahkikat sonucu Mısrî’nin suçsuz olduğu anlaşılmış; gönlünü al-
mak, hayır dualarını kazanmak için devlet-i aliyye tarafından bir heyetle 
gönderilen bol miktardaki para ve hediyeleri kabul etmemiştir31. Rodos’tan 
tekrar Bursa’ya dönen Mısrî; 

Ba’zı yârân buldı cihân-ı nev mansıbı 
Ba’zı oldu mâl bulmuş mağribî 

diyerek gelinen noktaya dair hissiyatını dile getirmiştir32. Mısrî bu ilk sür-
güne giderken kitaplarını Ulucami’de bir dolaba koymuştur. Ancak bu ki-
taplar tekke ve tasavvuf düşmanlığı yapan Vanî Mehmed Efendi’nin adam-
ları tarafından yağmalanmıştır. Bu durum Niyâzî-i Mısrî’ye ulaştığında şu 
nutku kaleme almıştır33: 

Sevdim sen hep varım yağmâdır alan alsın 
Gördüm sen efkârım yağmâdır alan alsın 
 

Aldın çü beni benden geçdim cân u tenden 
Aklım dahi her varım yağmâdır alan alsın 
 

Ben varlığımı atdım dost varlığına yetdim 
Her assılı bâzârım yağmâdır alan alsın 
 

Geçdim ben ad u sandan çıkdım ben o dükkândan 
Hep ırz ile vakârım yağmâdır alan alsın 
 

Geldi dile dildârım buldum gül-i gülzârım 
Şimden geri hep varım yağmâdır alan alsın 
 

Sen gâib ü hâzırsın her hâlime nâzırsın 
Ahvâl ile etvârım yağmâdır alan alsın 

                                                        
29 İbrahim Râkım Efendi, Vâkıât, 17b.  
30 İbrahim Râkım Efendi, Vâkıât, 23b. 
31 İbrahim Râkım Efendi, Vâkıât, 24b. 
32 Râkım İbrahim Efendi, Vâkıât, 25b. 
33 Tatçı, Niyâzî-i Mısrî, s. 46. 
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Çün buldu gönül yârım terk eyledim ağyârım 
Îmân ile zünnârım yağmâdır alan alsın 
 

Mısrî’ye vücûb imkân bir oldu kamu ayân 
Tâat ile ezkârım yağmâdır alan alsın 

 
Mısrî, Bursa’da Üftâdezâde Kutup İbrahim Efendi, Celevetiyye’den 

Selâmi Efendi, Şeyh Süleyman Efendi, Eşrefzâde Seyyid Şeref Efendi ve 
Nakşî Açıkbaş Mahmud Efendi34 gibi dönemin ileri gelen tasavvuf erbabı, 
şehrin ileri gelenleri, medrese uleması, imamlar, hatipler ile dostane ilişkiler 
kurmuş, onlarla sohbetlerde bulunmuştur. Ancak tasavvufa karşı görüşleri 
olanlar ile -bunların en başında Vânî Mehmed Efendi gelmektedir- devlet 
yöneticilerinden mümkün mertebe uzak durmaya çalışmıştır35. 

Mısrî’nin müridlerinden biri de Bursa Mevlevîhanesi şeyhi Şeyh Meh-
med Dede’dir. (ö. 1114/1702), Râkım Efendi, eserinde Mısrî’nin zaman zaman 
Mevlevihaneyi ziyaret ettiğini ifade ederek, aynı zamanda kendi şeyhi olan 
Şeyh Mehmed Efendi’nin dilinden bu ziyaretleri yazmıştır. Mısrî bir gün 
sohbet esnasında Mehmed Efendi’ye, Farsça’yı iyi bilmediğini, bundan do-
layı Mesnevî-i Şerfi’i tam manasıyla anlamakta zor çektiğini, şayet beyitleri 
okursa, bu beyitlerden Mevlânâ’nın ne kasdettiğini kendisine izah edeceğini 
söylemiştir. Bunun üzerine Mısrî ile Mehmed Efendi beraber uzun müddet 
Mesnevî okumaya devam etmişlerdir36.  

Kabına sığmayan bir sûfi olan Niyâzî-i Mısrî, Bursa’da yaptığı konuşma-
lar, tevil edilmeye muhtaç tasavvufi görüşleri sebebiyle 1088/1677 senesinde 
de Limni’ye sürgün edilirken; “Bülbül-i tûtiye izzetdür o ki habs oluna” di-
yecektir. Bu sürgünden affedildiği halde dönmeyen Mısrî burada onbeş yıl 
kalmıştır. Veziriazam Köprülü Mustafa Paşa tarafında gönderilen yeni bir 
emir üzerine 1103/1692 senesinde Bursa’ya dönmüştür37. 

Bursa’da yaklaşık 16 ay kalan Mısrî, Osmanlı devletinin Avusturya üze-
rine düzenlemiş olduğu sefere katılmak üzere, “muhârebe-i küffâr-ı hâkisâr 
ile me’cûr olmak isteyen benimle refâkat eylesin” diyerek yaklaşık 200 mürid 
ile yola çıkmak üzere iken, gelen hatt-ı Humâyunla Mısrî’nin Bursa’da kalıp 
dua ile meşgul olması istenmiştir. Ancak gelen emirlerin padişahı yanlış 
yönlendirenler tarafından yazdırıldığına inanan Mısrî, müritleriyle 
Edirne’ye doğru yola çıkmıştır. Onun şehre geldiğini duyan büyük bir kitle 

                                                        
34 Öcalan, Hasan Basri, Melâmet Zindanında Bir Nakşî Açıkbaş Mahmud Efendi, Gaye Ki-

tabevi, Bursa 2012. 
35 İbrahim Râkım Efendi, Vâkıât, 18a-b. 
36 İbrahim Râkım Efendi, Vâkıât, 70b. 
37 İbrahim Râkım Efendi, Vâkıât, 26a; Aşkar, Niyâzî-i Mısrî, s. 122. 
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Selimiye Camii’inde toplanmıştır. İsyan çıkacağından endişe eden dönemin 
yöneticileri onu tekrar Limni’ye sürgün ettirmişlerdir38. Mısrî bu son sür-
günde iken 78 yaşında 20 Receb 1105/16 Mart 1694 Çarşamba günü kuşluk 
vakti vefat etmiştir. Cenazesini Limni’deki dergâhın şeyhi Şeyh Mahmud 
Efendi yıkamış, adada daha önce vefat edip defnedilen Baltacı Mehmed 
Paşa’nın yanına defnedilmiştir39. Vefatına birçok tarihler düşülmüştür. Bun-
ların içinde İsmail Beliğ’in düştüğü tarih en güzel olanlarından biridir: 

Kutb-ı âlem Hazret-i Mısrî Efendi menzilin 
Tekyegâh-ı gülşen-i me’vâda ihrâz eyledi 
 

Düşdi çâr etrâfa mâtem didiler târîhini 
Rûh-ı Mısrî mahfel-i âlîye pervâz eyledi40 

Bir dönem kaldığı Mısır’dan dolayı Mısrî, şiirlerinde de Niyâzî mahlası-
nın kullanmıştır. “Niyâzî” kelimesi ebced hesabıyla 78 rakamını vermektedir 
ki, bu da Mısrî’nin kameri takvime göre yaşadığı ömür olan 78 seneye teka-
bül etmektedir41. 

İbrahim Râkım’a göre, Niyâzî-i Mısrî orta boylu, biraz enlice, ne zayıf ne 
de şişman, buğday tenli, bir derece büyük olan gözlerinin altında büyük si-
yah benleri varmış. Simaları nurluymuş. Genellikle urbâ giyer, dünya ma-
lından uzak dervişâne elbiseler giyermiş. Bazen siyah bazen de beyaz kuzu 
kürkü giyermiş. Başına beyaz bazen de siyah halvetî sarığı giymiştir. “El-
kâsibu habîbullah/kazanan kimse Allah’ın sevgili kuludur” hadisine göre 
dergâhında yaptığı mumları dervişlere sattırarak dergâhın masraflarını kar-
şılarmış42. 

Osmanlı devletinde tekke-medrese tartışmalarının zirvede olduğu bir 
dönemde yaşayan Halvetiyye tarikatının Mısrî’ye kolunu kuran Niyâzî-i 
Mısrî bu tartışmaların tam ortasında yer almıştır. Sesli zikir ve devrânın ya-
saklandığı bu dönemde Mısrî, Bursa’daki dergâhında devrâna devam etmiş-
tir. Hakkında yapılan şikâyetler sonucu bir defa Rodos’a, iki defa da 
Limni’ye sürgün edilmiştir. Sevenleri kadar sevmeyenleri de çoktur. Hak-
kında birçok menâkıb yazılmıştır. Bunlardan biri de İbrahim Râkım Efendi 
tarafından yazılan Vâkıât-ı Niyâzî-i Mısrî adlı menâkıbnâmedir. Bu yazıda 
söz konusu eser merkeze alınarak, diğer çalışmalardan da istifade edilerek, 
bir Niyâzî-i Mısrî portresi çizilmeye çalışılmıştır.  

 

                                                        
38 İbrahim Râkım Efendi, Vâkıât, 27b; Aşkar, Niyâzî-i Mısrî, s. 132. 
39 İbrahim Râkım Efendi, Vâkıât, 28a; Aşkar, Niyâzî-i Mısrî, s. 136. 
40 İsmail Beliğ, Güldeste, s. 191. 
41 Mehmed Şemseddin, Yâdigâr-ı Şemsî, s. 520. 
42 İbrahim Râkım Efendi, Vâkıât, 28b. 



 

 

Sürgün ve Şehir: Niyâzî-i Mısrî’nin Sürgünleri 

ALİ İHSAN KARATAŞ 

 
 
 
 
 
Sürgün uygulaması, yönetim, tebaa ve şehir üçgeninde yaşanan bir sü-

reçtir. Devleti idare edenler, bazen işlediği suçlar, bazen siyasî gerekçelerle 
cezalandırmak ya da gözden uzak tutmak istedikleri şahısları bir süreliğine 
bulundukları şehirlerden uzaklaştırarak başka şehirlerde yaşamalarını sağ-
lamışlardır. Bu durumun hem sürgün edilen şahıslar hem de sürgün edil-
dikleri şehirler üzerinde menfi ve müspet etkileri olmuştur. Nefyedilen şa-
hıslardan bazıları ıslâh-ı nefs eyleyerek eski yanlışlarından vazgeçmişler, ba-
zıları da büyük duygusal çöküntüler yaşamışlardır. Şehirler ise bir taraftan 
suçluların gelmesi sebebiyle huzurun bozulduğu mekânlar olma ihtimalini 
yaşamış, diğer taraftan sürgün olarak gelen özellikle devlet erkânı, ulemâ ve 
meşayihin hizmetlerinden nasiplerini almıştır.     

 

Sürgün Cezası 

İslâm hukukunda suç ve cezalar had, kısas ve ta‘zir olmak üzere üçe ay-
rılır. Had ve kısas cezalarının uygulanma yöntemi Kur’an ve Sünnet’le belir-
lenmiştir. Ta‘ziri gerektiren suçların tespiti ve suçluların cezalandırılma 
yöntemleri ise devlet başkanı ve onların tayin edecekleri görevlilere bırakıl-
mıştır. Ta‘zir cezaları suçun büyüklüğüne, zamana ve yere göre değişebil-
mektedir. Bu yüzden idamdan kınamaya kadar çok geniş bir uygulama alanı 
olan ta‘zir cezalarının neler olduğu hususunda ulemanın farklı görüşleri ol-
muştur. Bununla birlikte İslâm hukukçuları ta‘zir cezaları arasında idam, 
sürgün, teşhir, tehdit, nasihat, prangabend, kalebend, hapis, kınama, para 
ve kürek cezası verme, alın dağlama, sakal kesme ve benzeri müeyyideleri 
saymışlardır.  

Tazir cezaları arasında yer alan sürgün, işlenen bir suça ceza olarak veya 
idarecilerin bazı siyasî sâiklerle verdikleri kararlarla bir şahsın yaşadığı yer-
leşim yerinden uzaklaştırılarak başka bir yere geçici veya süresiz olarak gön-
derilmesi ve orada gözetim altında tutularak ikamet ettirilmesidir. Tarihte 
adları bilinen ve bilinmeyen hemen her toplumda uygulanan sürgün, sıkça 

                                                        
 Prof., Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi. 
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başvurulan bir cezalandırma yöntemidir. Eski kayıtlarımızda sürgün kav-
ramı yerine Arapça kökenli olan nefy, iclâ, tağrîb ve teb‘îd gibi kelimeler 
kullanılmıştır.  

Sürgün uygulaması insanlık tarihi kadar eskidir. Hatta Hz. Âdem ile Hz. 
Havva’nın Cennet’ten dünyaya gönderilmeleri, peygamberlerin bulunduk-
ları bölgelerden başka diyarlara hicret etmek zorunda kalmaları da bir nevi 
sürgün olarak değerlendirilebilir. 

İslam Tarihine baktığımızda daha ilk zamanlarda sürgün uygulamasına 
başvurulduğunu görmekteyiz. Nitekim Hz. Muhammed (sav) zamanında 
şehirde yaşayan herkese bazı hak ve sorumluluklar yükleyen 47 maddelik 
antlaşmaya uymayan Benî Kaynuka ve Benî Nadir Yahudileri Medine’den 
sürgün edildiler.1 Peygamberimiz Müslümanların sırlarını ifşa eden Hakem 
b. Ebi’l-As’ı Taif’e sürgün etmiştir. Hz. Ömer, içki içmekte ısrar eden Rebia 
b. Ümeyye’yi Hayber'e sürgün etmiş, ancak Rebia’nın nefyedildiği yerde ir-
tidat ederek Hıristiyan olması üzerine “bundan sonra bir müslümanı asla 
sürgün etmem” demiştir.2  

Diğer devletlerde olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde de sürgün uygulama-
sına sıkça başvurulmuştur. Bununla birlikte Tanzimat öncesi hazırlanan ka-
nunnamelerde sürgün cezasına pek yer verilmemiş, ancak 19. asırda hazır-
lanan ceza kanunnamelerinde sürgün diğer cezalar arasında zikredilmiştir. 
1840 ve 1851 tarihli ceza kanunnamelerinde kısmen yer alan sürgün cezasıyla 
ilgili hükümler, özellikle 1858 tarihli kanunnamede daha ayrıntılı olarak iş-
lenmiştir. Bu kanunnamede sürgün, müebbet (süresiz) ve muvakkat (geçici) 
olarak ikiye ayrıldıktan sonra her ikisinin tanımı da yapılmıştır. Buna göre 
müebbet sürgün “bir şahsın devletçe tayin olunan bir mahalle müebbeden 
gönderilip ikamet ettirilmesi”,3 muvakkat sürgün ise suçlunun “bulunduğu 
yerden bir başka mahalle gönderilip üç aydan üç seneye dek tağrîb olunması” 
şeklinde tanımlanmıştır.4 

Osmanlı Devleti’nde çok farklı sebeplerle sürgün cezası uygulanmıştır. 
İdarecilerin halka zulümleri, görevin ihmali ve kötüye kullanılması, evrakta 
sahtecilik, fuhuş, rüşvet, hırsızlık, iftira, yalancı şahitlik, sihir-büyücülük, 
dilencilik, uyuşturucu kullanımı, dine aykırı hareketler, dinî değerler hür-
metsizlik gibi davranışları bunlar arasında sayabiliriz. Zikredilen hususlar 
sebebiyle sürgün edilenler arasında sadrazam, şeyhülislâm, vezir, müderris, 
esnaf, kadın, erkek, gayrimüslim, köle, cariye gibi toplumun her kesiminden 

                                                        
1  İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, Beyrut ts., C. 3, s. 52, 199 vd; İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-

Kübrâ, Dâru Sâdır, Beyrut ts., C. 2, s. 57-58. 
2  Nesai, Eşribe, 47. 
3  Düstur, Birinci Tertib. I, 541. (Madde 28) 
4  Düstur, I, 543. (Madde 35) 
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insan bulunmaktadır.5 
Osmanlı Devleti’nde siyasî sebepler gözetilerek her hangi bir tahkikat 

yapılmadan padişahların emriyle sürgün edilenler olmuştur. Bu şekilde nef-
yedilenleri daha ziyade üst makamlarda görev yapan devlet erkânı oluştur-
muştur. Siyasi sürgünlerin dışında değişik suçlardan dolayı sürgün edilenler 
ise belli bir muhakeme sürecinden geçirildikten sonra bu cezaya maruz kal-
mışlardır. Zira suçlular, mahalle halkından iseler mahalle ileri gelenleri, es-
naftan iseler lonca idarecileri ve meslektaşları, memurlardan iseler amirleri 
tarafından öncelikle uyarılmışlar ve şikâyete konu olan davranışlarından 
vazgeçmeleri istenmiştir. Buna rağmen kendilerine çeki-düzen vermeyen ve 
suç işlemeye devam edenlerin durumu mahkemeye intikal ettirilmiştir. 
Mahkeme sürecinde haklarındaki iddialar suçluların çevresinden araştırıl-
mış, lehte ve aleyhte şahitler dinlenilmiş, suçları sabit olanların durumu 
sürgün edilme talebini içeren takrirlerle padişahlara sunulmuştur. Padişah-
lar da gerekli gördükleri hallerde bu cezayı vermişlerdir. Zira sürgün kara-
rını vermek yalnızca padişaha aittir. Kadıların veya diğer devlet erkânının 
suçlu bile olsa bir şahsa sürgün cezası verme yetkisi yoktur.  

Haklarında sürgün cezası verilenler, gidecekleri yerin coğrafi özelliğine 
göre kara veya deniz yoluyla mübaşir denilen bir görevli nezaretinde götü-
rülürlerdi. Bu yolculuk sırasında suçlunun kaçması vb. durumların olma-
ması için gerekli tedbirler alınırdı. Görevlinin elinde sürgün fermanı bulu-
nurdu ve yol güzergâhındaki yerleşim birimlerinden geçerken yerel idareci-
lere bu fermanı göstererek gerekli olan iaşe ve ibate hizmetlerini alabilirdi. 
Mübaşir, sürgün yerine ulaşınca konuyla ilgili fermanı ve suçluyu kadıya 
teslim eder, buna mukabil kadıdan durumu ispatlayan bir ilam alarak tekrar 
merkeze dönerdi. Kadılara verilen sürgün fermanları şehirlerdeki şer’iyye 
sicillerine, mübaşirlere verilen ilâmlar ise İstanbul’da resmî defterlere kay-
dedilirdi. Zira suçlularla ilgili daha sonra gerçekleştirilecek işlemler bu ka-
yıtlara göre yapılırdı. 

Nefy cezasının verilmesi, suçlunun sürgün yerine ulaştırılması, yerinin 
değiştirilmesi ve affedilmesi gibi uygulamalar padişahın kontrolünde ger-
çekleşmekteydi. Ancak sürgün yerine ulaşan suçlunun bundan sonraki du-
rumu artık şehir idarecileri olan kadıların sorumluluğundaydı. Kadılar, şe-
hirlerine gelen suçlulara öncelikle barınacakları bir mekân temin etmekle 
yükümlüydüler. Şehirlerinde kaldıkları sürece sürgünlerin ikâmet etmeleri, 
kontrol altında tutulmaları, izinsiz olarak şehirden ayrılmamaları, firar et-
memeleri ve tekrar suç işlememeleri gibi hususlar kadıların sorumluluğuna 
verilmiştir. 

Sürgünlerin her hareketleri ve yaptıkları işler takip edilmişe, şehir dışına 

                                                        
5  Bu konuda geniş bilgi için bkz: Ali İhsan Karataş, Osmanlı Dönemi Bursa Sürgünleri 

(18-19. Asırlar), Emin Yayınları, Bursa, 2009. 
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çıkmalarına izin verilmemiştir. Firar edenler veya kadılardan izinsiz şehir 
dışına çıkanlar ise cezalandırılmıştır. Mesela işlediği bazı suçlar sebebiyle 
dönemin şeyhülislâmının talebi üzerine 1849 yılında Kütahya’ya sürgün edi-
len İbrahim Paşa Medresesi talebelerinden Yozgatlı Hasan, buradan firar 
ederek İstanbul’a gitmiştir. Bunun üzerine henüz “ıslâh-ı nefs” etmeden ye-
rinden ayrıldığına işaret edilerek adı geçen şahsın bir daha İstanbul’a ayak 
basmamak şartıyla Sakız Adası’na sürgün edildiği belirtilmiştir.6 1662 yı-
lında Bursa’ya nefyedilen Osmanlı’nın meşhur şairlerinden Haşmet, şehir 
dışına çıkmama kuralını ihlal edenlerdendir. Bu yüzden nefy tarihinden altı 
yıl sonra Haşmet Efendi’nin sürgün yeri Rodos adası olarak değiştirilmiştir. 
Bunun sebebi de Haşmet Efendi’nin “Bursa’da meks ü ikâmete me’mûr iken 
kendi hâlinde olmayub etrâfa geşt ü güzâr ve nâ-bercâ emir hilaf-ı emr-i 
şerîfime hareket eylediği inhâ ve ihbâr” olunmasıdır.7 Bununla birlikte suçlu-
ların yerel idarecilerden izin alarak şehir dışına çıkmaları mümkün olabili-
yordu. Bu da daha ziyade hac ibadetini yapmak isteyenlere verilmekteydi. 
Meselâ Bursa’da sürgün hayatı yaşayan Şeyhülislâm Esiri Mehmed Efendi, 
Bursa kadısından izin alarak Hacca gitmişti.8 

Sürgün hayatı yaşayanların gündelik hayatlarını devam ettirmeleri, ge-
çimlerini sağlamaları hususunda farklı uygulamaların olduğu görülmekte-
dir. Bazı sürgünlere maaş bağlanmış, bazıları ise mesleklerine uygun olan 
işlerde çalışmışlardır. Her ne olursa olsun kadılar onların geçimlerini temin 
edebilmeleri için gerekli tedbirleri almışlardır. Meselâ Mekke şeriflerinden 
iken 1769 senesinde Bursa’da ikamete memur edilen Ebu’l-Beka’ya Mu-
danya gümrüğünden 75 kuruş maaş,9 Bursa’ya nefyedilen Pazarcıklı Kava-
noszâde Mehmed Ali, Bahri ve Hasan beylere bir miktar yevmiye,10 Bahir 
Mustafa Paşa’nın Hazine kâtibi Yusuf Efendi’ye Bursa İpek Mizanı mukata-
asından günlük altmış akçe,11 İstanbul'dan Kandiye'ye sürgün edilen Bursalı 
Şerife Ayşe Hatun’a bir bakanı olmadığı için hâline ve kadınlığına hürmeten 
günlük yirmi akçe12 tahsis edilmiştir.  

Meslek sahibi olanlar sürgün yerinde de aynı mesleğini icra edebiliyordu. 

                                                        
6  Tuğba Acar Akıllı, 3 Nolu Nefy ve Itlak Defteri’nin (s.1-100) Transkripsiyonu ve Değer-

lendirilmesi, GOP Üniversitesi SBE, Tokat, 2006, s. 118; Sakız Adası’na sürgün edilen 
Hasan, bir süre sonra buradan da firar etmişti. Tekrar yakalanmış ve bu sefer Midilli 
Adası’na sürgün edilmiştir. Akıllı, agt., s. 154. 

7  BŞS, B196/13a (Evâil-i Cemâziye’l-evvel 1181-29 Eylül 1767). 
8  Kamil Kepecioğlu, Bursa Kütüğü, Bursa Yazma ve Eski Eserler Kütüphanesi, No: 4519-

4522, C. 3, s. 280. 
9  Kepecioğlu, age., C. 2, s. 8. 
10 BOA, DH.MKT. no: 2 (10 Cemâziye’l-âhir 1304-6 Mart 1887). 
11 Kepecioğlu, age., C. 4, s. 394. 
12 BOA, C. 1050, no: 30093 (29 Rebîu’l-evvel 1181-25 Ağustos 1767). 
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Meselâ Bursa’da menfa hayatını devam ettiren Süleyman berberlik yapı-
yordu.13 İstanbullu olup bazı sebeplerden dolayı Bursa’ya nakledilen ve bu-
rada ikamet etmeye başlayan Fatma adlı bir kadın Divan-ı Hümayun’a tak-
dim ettiği bir arzuhâlinde Bursa’da kumaş dokumak istediğini, ancak bazı 
gerekçelerle engellendiğini, kumaş dokumanın kendisinin sanatı olduğunu, 
geçimini temin etmek için bundan başka yapacak bir işinin olmadığını, bu 
engelleme yüzünden çocuklarıyla beraber muzdarip bir halde olduğunu 
ifade etmiş ve söz konusu müdahalenin ortadan kaldırılmasını istemiştir. 
Fatma’nın isteğine cevap veren padişah, böyle çaresiz ve aciz birisinin ka-
zancını engellemek insafa, hakkaniyete ve rızasına aykırı bir davranış oldu-
ğunu ifade ederek kumaş dokuma hususunda kendisine izin verildiğini be-
lirtmiş ve herhangi bir kimsenin Fatma’ya engel olmamasını emretmiştir.14  

Sürgünler için yardımlar yapılsa da bu uygulamanın herkesi kapsayıp 
kapsamadığı, diğer bir ifadeyle nefyedilen şahıslardan herhangi bir başvuru 
olmadan ihtiyaç sahibi olan herkese geçimini sağlayacak yevmiyenin verilip 
verilmediği hususunda bir şey söylemek zordur. Ancak konuyla ilgili fer-
manlara bakarak böyle genel bir uygulamanın olmadığı da söylenebilir. Zira 
sürgün fermanlarında kadıların suçluyla ilgili yapacakları uygulamalara yer 
verilirken nafaka/yevmiye temini hususuna değinilmemiştir. Nitekim pek 
çok şahıs da geçim sıkıntısı içinde oldukları için af başvurusunda bulun-
muşlardır. Örneğin Bursa’da sürgün hayatı yaşayan Mehterhane eski zabit-
lerinden İsmail’in af talebine sebep olan sıkıntıları arasında “bir tarafdan 
medâr-ı maaşı olmadığı” gerekçesi de vardır.15 Belgrad kadısı iken 1790 se-
nesinde Bursa’ya nefyedilen İshakzâde Mehmed Emin Efendi’nin affedil-
mesi için padişaha sunulan takrirde onun nefy hayatı yaşadığı Bursa’da di-
lencilik yapacak kadar fakir bir durumda olduğu, elbisesinden başka hiçbir 
şeyinin olmadığı, şehrin bazı ileri gelenlerinin yardımlarıyla geçindiği, hakir 
ve zelillik içinde inleyerek Bursa’da dolaştığı ifade edilerek serbest bırakıl-
ması istenmiştir.16 

Sürgün cezası diğer cezalara göre daha hafif görünse de ulaşımın zor ol-
duğu, iletişim ve haberleşmenin olmadığı dönemlerde insanların ailelerin-
den, yakınlarından, çevresinden, doğup büyüdüğü şehirden uzakta bir 
yerde hiç tanımadığı insanlar arasında hayat sürmesi kolay bir durum de-
ğildir. Böyle bir yerde yabancılık hissetmesinin yanında ailesine duyduğu 
hasret de sürgünleri derinden etkilemiştir. Zamanla hem şehre hem de in-

                                                        
13 BOA, DH.MKT. no: 28 (25 Zi’l-ka‘de 1310-10 Haziran 1893).  
14 BŞS, B335/67a. 
15 BŞS, C224/21b (Evâhir-i Zi’l-hicce 1246-6 Haziran 1831). 
16 Kemal Daşçıoğlu, İskân, Suç ve Ceza Osmanlı’da Sürgün, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 

2007, s. 271. 
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sanlara alışılsa da özellikle ilk günlerde yaşanan yalnızlık hissi kalem erba-
bının satırlarına da yansımıştır. Bunu II. Abdulhamid zamanında Sivas’a 
sürgün edilen Veliyyüddin Yeken’in el-Ma‘lûm ve’l-Mechûl adlı eserinde 
görmek mümkündür. Onun konuya ışık tutacak ifadeleri şöyledir: “Halk 
‘gurbette olan görse bile kördür’ der. Bu atasözü bana uyar. Sivas Osmanlı 
toprağıdır. Ben de Osmanlıyım. Öyleyse Sivas da benim memleketim, ben de 
onun evladıyım. Ne var ki gurbet; memleketten uzak kalmaktır, her yerde 
aynı. Kişinin daha önce hakkında bilgi sahibi olmadığı yer gurbettir. Sivas’ta 
ilk günlerim zor günlerdi. Çok sıkıldım. Nereye gideceğimi ve kime sığınaca-
ğımı bilmiyordum. Ahrâr-ı Osmâniye’den dostlarım olmasaydı çok zorlana-
caktım. Çok geçmeden Sivas’a, halkına ısındım. Orada oturanlardan ve eşra-
fından dostlar edindim. Sonra gezilecek yerlerini dolaşmaya başladım. Bun-
dan sonra oranın halkından birisi oldum.”17  

Sürgünde çekilen çile, hasret vb. duyguları ortaya koyan romanlar, hatı-
ralar, şiirler ve şarkılar kaleme alınmıştır. Yeniçeri Ocağı’nın kapatılmasıyla 
birlikte Amasya’ya nefyedilen Mehmed Hamdullah Çelebi, sürgün sırasında 
kaleme aldığı şiirlerini ‘Hasretî’ mahlasıyla yazmıştır.18 Özlem ve hasret 
içinde çekilen çileli hayat, sürgünlerin ölümünden sonra mezar taşlarına 
bile kazınır olmuştur. 1823'de Bursa’ya nefyedilen, 1825 senesinde vefat 
edince Pınarbaşı Kabristanı’na defnedilen Yeniçeri Ömer Usta’nın mezar 
taşı onun hayatını özetlemekte ve sürgün hususunda hissettiği düşüncele-
rini yansıtmaktadır. Kendisinin sürgününe sebep olanların da aynı akıbete 
uğraması bedduasıyla sona eren mezar taşındaki yazı şöyledir: “Gençliğine 
doyamayan, muradına eremeyen, otuz sene kışlada hizmet edip çapraz çeken, 
bir vefasın görmeyip, sonu Bursa'ya sürgün gelen, üç sene Bursa'da sürgün 
durup, üç gün olsun gideyim deyu İslâmbol'a hasret çeken, ona edenler de öyle 
olsun ahı kalmasın merhum seksen sekizin Ömer Usta Ruhuna fatiha. Sene 
1241.”19 

Başlangıcından sürgün yerine ulaşıncaya kadar yapılan uygulamaları, 
sürgün yerinde yaşadıklarını ve içinde bulunduğu duygularını şiirlerinde 
ayrıntılarıyla işleyen en önemli şahıslardan biri Keçecizâde İzzet Molla’dır. 
O, şiirlerinde Keşan’da sürgünde iken evinin bahçesini hayal ederek yanıp 
tutuştuğundan, Çamlıca’nın tepelerini hatırlayarak Keşan’daki dağa bakıp 
sürekli ağladığından bahsetmektedir.  

                                                        
17 Musa Yıldız, “Bir Osmanlı Aydını Veliyyüddin Yeken”, Sultanşehir, Yıl 1, sy. 4, 2007, s. 

14 vd. 
18 İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi Şiirler Antolojisi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1998, 

III, 199. 
19 Kepecioğlu, age., C. 4, s. 8. 
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Edip Çamlıca zirvesin nakş-ı dil 
Bakub dağa ağlar idim muttasıl.20 

 
İzzet Molla Keşan’da iken yakınları ve dostlarından gelen haberlerin ke-

silmesi üzerine “Adem-i Vurûd-i Mürâselât ve Zuhûr-ı İnfi‘âlât” (haberlerin 
kesilmesi ve hüzünlerin ortaya çıkması) başlıklı bir şiir yazmıştır. Bu duy-
gular içinde günlerini geçiren İzzet Molla sürekli affedileceği günleri düşün-
mekte ve tahliye edilmesi için padişaha hitaben dokunaklı şiirler kaleme al-
mıştır.  

Cürm etmesem etmezdi efendim beni te’dîb 
Lâkin feleğin kahrını çekmek ne belâdır 
 

Lutf eyle bu dîvâneyi gurbette bırakma 
Tavrın ki senin gıpta-i erbâb-ı nühâdır 
 

Bir mevsimini gözle efendim beni yâd et 
Hâşâ sana ta‘rîfânı ‘ayn-ı hatâdır21 
 

Menfa hayatının sıkıntılı günlerinden sonra affedildiğini gösteren ferma-
nın kendisine ulaşmasıyla birlikte sevincini dile getiren İzzet Molla, padişa-
hın kerem sahibi oluşundan uzun uzadıya bahsederken söz konusu afla bir-
likte bütün elem ve kederlerinin sona erdiğini belirtmiştir: 

Uşak emr-i ‘âlîyi almış ele 
Öpüp aldım anı ma‘a’l-besmele 
 

Su gibi revân oldu gözden keder 
Ne âlâm kaldı ne hod derd-i ser.22 

 
Yaşadıklarından bu kadar olumsuz etkilenen İzzet Molla, affedildikten 

sonra sürgün edilmekten yine kurtulamamış, bazı sebeplerden dolayı II. 
Mahmud tarafından 1828 yılında bu sefer Sivas’a sürgün edilmiştir. Sivas’ta 
da büyük bir hüzün içinde affedileceği günleri bekleyen İzzet Molla, bu is-
teğine kavuşmuş, ancak kaderin bir cilvesi olarak af fermanı kendisine ulaş-
madan birkaç saat önce vefat etmiş ve af fermanı göğsüne konularak orada 

                                                        
20 Ömür Ceylan-Ozan Yılmaz, Bir Sürgün Şâheseri Mihnetkeşân Keçecizâde İzzet Molla, Sa-

haflar Kitap Sarayı, İstanbul, 2007, s. 77. 
21 Ömür Ceylan, Ozan Yılmaz, Hazâna Sürgün Bahâr Keçecizâde İzzet Molla ve Dîvân-ı 

Bahâr-ı Efkâr, Kitap Sarayı Yayınları, İstanbul, 2005, s.19-20. 
22 Ceylan-Yılmaz, Mihnetkeşân, s. 316-318. 

https://www.idefix.com/Sanatci/omur-ceylan/s=62139
https://www.idefix.com/Sanatci/ozan-yilmaz/s=263466
https://www.idefix.com/Sanatci/omur-ceylan/s=62139
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defnedilmiştir.23  
 

Şehirler ve Sürgünler 

Osmanlı şehirleri her biri adeta kendi içinde küçük bir şehir gibi olan 
mahallelerden müteşekkildir. Mahalleler oluşturulurken sosyal statü, ırk ve 
din ayrımı gibi farklılıklar gözetilmemiştir. Zaman içerisinde farklı dinlere 
veya ırklara mensup şahısların oluşturduğu mahalleler ortaya çıksa da bu, 
insanların kendi inanç ve akrabalık ilişkilerini öncelikli tercih sebebi say-
maları sebebiyle oluşan bir durumdur. Mahalleler her kesimden insanların 
beraberce yaşayabildikleri yerlerdir. Mahalle sakinleri genellikle birbirlerini 
tanıyan, iyi ve kötü günlerinde birbirlerinin yanında olan, ortak değerleri 
paylaşan şahıslardır. Şehirlerin olmazsa olmazlarından en önemlisi hiç şüp-
hesiz güvenliğidir. Zira güven ve emniyetin olmadığı şehirlerde ibadet, eği-
tim-öğretim, ticaret, gündelik hayat, hayır hasenat vb. hiçbir konuda işlerin 
sağlıklı yürümesinden bahsedilemez. Bu yüzden yöneticilerin en önemli gö-
revleri de öncelikli olarak idare ettikleri şehirlerin emniyetini sağlamaktır. 
Mahallelerin huzur ve asayişini bozanları önce mahalle ileri gelenleri uyarı-
yorlar, ancak bir netice alınamazsa ilgili şahıslar mahalleden ihraç ediliyor-
lardı. Yukarıda da değinildiği üzere sürgün kararında padişahlar tek yetkili 
iken aynı şehir içinde bir mahalleden ihraç edilip başka bir mahalleye yer-
leştirme yetkisi kadılardadır. Arşivlerimizde farklı sebeplerle mahallelerden 
ihraç edilenleri gösteren çok sayıda belge bulunmaktadır. 

Osmanlı şehirlerinin asayiş ve emniyetinin sağlanmasında pek çok ceza-
nın yanında sürgün cezasına da önemli bir müeyyide olarak sıkça başvurul-
muştur. Diğer cezalandırmalarda, bulunduğu şehirden ayrılmadan cezasını 
çeken suçlular sürgün edildiklerinde yaşayacakları şehirleri de değişmekte-
dir. Bazı şehirler diğerlerine göre daha çok sürgünlere ev sahipliği yapmıştır. 
Hatta sürgün şehri olarak vasıflandırılan yerler vardır. Siyasî ve idarî sebep-
lerle birlikte hırsızlık, rüşvet, fuhuş, uyuşturucu kullanma, iftira atma, ya-
lancı şahitlik yapma ve benzeri nedenlerle çok sayıda suçlunun sürgün edil-
diği yapılan çalışmalardan anlaşılmaktadır. 

Sürgünler şehirlerin misafirleri konumundadır. Sürgünlerin şehirler, şe-
hirlerin de sürgünler üzerinde menfi ve müspet etkileri vardır. Bu kadar çok 
kişinin şehirlere sürgün edilmesi bazı soruları da akla getirmektedir. Acaba 
sürgünler sebebiyle suçluların çoğaldığı şehirlerde suçlar da artmış mıdır? 
Sürgünler eski alışkanlıklarını gittikleri yerlerde de devam ettirmişler mi-
dir? Şehirlerin asayiş, ahlâk ve huzurunun bozulmasında bu sürgünlerin et-

                                                        
23 İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri (Kemâlü’ş-Şuarâ), (haz: M 

Kayahan Özgül), A.K.M. Başkanlığı Yayınları, C. 2, s. 1064. 
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kisi olmuş mudur? Bu soruları çoğaltmak mümkündür. Bu ve benzeri soru-
lara verilecek cevaplar sürgünlerin şehir, şehirlerin de suçlular üzerindeki 
etkilerini ortaya koymak bakımından önemlidir. 

Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki şehirlere gönderilen suçlular kala-
balık nüfus içerisinde fazla bir yekûn tutmuyordu. Üstelik arşiv kayıtlarında 
adlarına yer verilen suçluların aynı anda bir şehirde olmadıkları, farklı za-
manlarda sürgün edildikleri de aşikârdır. Dolayısıyla aynı anda mevcut olan 
suçlu miktarı şehrin ahlâkî yapısını olumsuz yönde etkileyecek düzeyde de-
ğildi. Ayrıca suçlular, ıslâh-ı nefs olsunlar diye sürgün ediliyorlardı. Islâh 
olup olmamaları bir tarafa suçluların bir de başkalarını kendilerine benzet-
meleri, hem halkın hem de idarecilerin razı olmayacakları bir durumdur. 
Nitekim komşuları, meslektaşları ve idarecilerin şahitliğiyle pek çok sürgün 
ıslâh olduğu gerekçesiyle serbest bırakılmışlardır. Bursa sicillerini inceleye-
rek oluşturduğu eserin “nefy” maddesinde Kepecioğlu konuyla ilgili olarak 
“işte bu vesikalardan anlaşılıyor ki Bursa'ya her nevi insan nefyedilmiştir. 
Bunlar ahlâksızlıklarını hiç bir Bursalıya bulaştıramamışlar ve bilakis kendi-
leri ahlâklarını düzeltmişlerdir” demektedir. Ayrıca aynı müellif, sürgünlerle 
ilgili yukarıda bahsi geçen sorulara da ışık tutacak şu cümlelere yer vermiş-
tir: “Birçoğunun adları hizasında kabahatleri gösterilerek yazılmış ve bir 
kısmı da hiç bir sebep ve bahane yok iken hikmet-i hükümet icabı olarak Os-
manlı saltanatı devrinde Bursa'ya sürülmüşlerdir. Bunları okuyanlar bu ka-
dar ahlâkları bozuk adamların, kadınların, her yaştan insanların Bursa'ya sü-
rülmesine hayret etmemeleri kâbil olmaz. Çok şayanı hayrettir ki, bu kadar 
ahlâksız, namus düşkünü, hırsız, uğursuz adamlar geldiği halde bunların 
kendilerine Bursalılardan bir tek arkadaş, fenalıklarını yapacak bir saha bu-
lamamaları cümlesinin ıslâh-ı nefs eylediklerini göstermektedir. Bunun sebe-
bini de Bursa'da ilim adamlarının çokluğunda, Bursalıların yüksek terbiyele-
rinde aramak iktiza eder.”24  

Peki, suçluların, sürgün edildikleri şehirlerde suç işlemelerini engelleyen 
saikler nelerdi? Sürgünlerle ilgili alınan sıkı önlemlerin bunun en önemli 
sebepleri arasında olduğu muhakkaktır. Sürgün fermanlarının tamamında, 
kadıya hitaben suçluya dikkat etmesi ve izinsiz şehir dışına çıkmasına izin 
vermemesi gibi talimatlar yer almıştır. Ayrıca bu hususlarda ortaya çıkacak 
zaafiyetten kadıların sorumlu olacağı ve cezalandırılacakları da özellikle 
vurgulanmıştır.25 Bu sebeple şehir yöneticileri sürgün edilenleri en azından 
haklarında suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşuncaya kadar gözetim al-
tında tutarak ve hareketlerini kontrol ederek suç işlemelerine fırsat tanıma-
mışlardır. 

                                                        
24 Kepecioğlu, age., C. 3, s. 446. 
25 BŞS, B303/31b (13 Rebîu’l-evvel 1245-10 Kasım 1829). 
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İdarece alınan önlemlerin yanında sürgünlerin içinde bulundukları du-
rumlar da onları zorunlu olarak suç işlemekten alıkoymuştur. Kendileriyle 
ilgili sürgün fermanlarında ıslâh-ı nefs edinceye kadar sürgün edildiğini, 
ıslâh-ı nefs ettiğine dair şahitler bulursa affedileceğini bilen suçlular, bir an 
önce ailesine, mahallesine ve işine kavuşmak için dikkatli davranmak duru-
mundaydılar. Sürgün edilenler, ıslâh-ı nefs etmek kavramının ucu açık ve 
süresi belli olmayan bir zaman dilimini ifade ettiğini, bu müddetin kısa veya 
uzun olmasını kendi tavırlarının belirleyeceğini biliyorlardı. Bu yüzden ha-
reketlerine dikkat etmek zorundaydılar.  

Sürgünler, daha önce tanımadıkları kişilerin yanına giderek bir müddet 
onlarla birlikte yaşamak zorunda olan insanlardır. Yerli halk, suçlu olarak 
şehirlerine sürgün edilen bir şahsa ister istemez itiyatla yaklaşır. Hatta sür-
günlerin, pek çok şahsın kınayıcı bakışları altında kalarak zor günler geçir-
meleri de ihtimal dâhilindedir. Söz konusu husus en azından sürgünün ilk 
günleri için kuvvetle muhtemeldir. Dolayısıyla bu kişilerin yerli halkın tavır 
ve bakışlarını lehine çevirmek için hal ve hareketlerine dikkat etmeleri ge-
rekir. Zira onlar, affedilinceye kadar yerli halkla komşuluk yapmak, sevinç 
ve kederlerini onlarla paylaşmak, onlarla birlikte iş yapmak zorundaydılar. 
Aksi takdirde cezanın getirdiği sıkıntıların yanına, sürgün edildiği şehirdeki 
kınayıcı ve dışlayıcı tavırlar da eklenmiş ve istenmeyen şahıslar konumuna 
düşmüş olacaklardır. Bu da onlar için iç açıcı bir durum değildir. Meselâ 
Rodos’a sürgün edilen Elmalılı Şeyh Talip Efendi, oradaki Müslüman ve Hı-
ristiyanlarca da istenmediği için bir müddet sonra Elmalı’ya geri gönderil-
miştir.26 

Bütün bunlara rağmen hangi amaçla ve hangi yöntemle olursa olsun ce-
zalandırılan herkesin tam olarak ıslâh olmalarının mümkün olamayacağı da 
aşikârdır. Böyle şahıslar sürgün olarak gittikleri şehirlerin de asayişini bo-
zabilmekteydiler. Mesela sadrazama sarf ettiği uygunsuz laflar ve benzeri 
hareketleri sebebiyle Bursa’ya nefyedilen Hoca Mercan’ın oğlu Mevlana Ab-
dullah, burada da uygunsuz hareketler sergilediği, diline hâkim olmadığı ve 
evini mahkeme hâline getirerek bazı davaları görmeye başladığı gerekçe-
siyle Bursa kadısının talebi üzerine bu sefer Diyarbakır’a sürgün edilmiştir.27 
İkamet etmek üzere Bursa’ya gönderilen Mustafa Paşa’nın, “misâfir sûretiyle 
kendü hâliyle meşgûl olmak lâzimeden iken bu esnâda umûr-ı şer‘iyye ve 
mesâlih-i memlekete müdâhale kabilinden olan ba‘zı yolsızca şeylere tasaddî 
itmekde” olduğu belirtilerek ikamet yeri Tekfur Dağı olarak değiştirilmiş-
tir.28 Bu konuya verebileceğimiz az sayıdaki örnekten biri de kendisine ait 

                                                        
26 BOA, A.MKT.UM. no: 57 (22 Şevvâl 1277-3 Mayıs 1861). 
27 Kepecioğlu, age., C. 1, s. 20.  
28 Sibel Kavaklı, 929/A Numaralı Nefy Defterinin (1826/1833) Transkripsiyon ve Değer-

lendirilmesi, GOP Üniversitesi SBE, Tokat 2005, s. 89. 
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bir köleyi yasak olmasına rağmen bir gayrimüslime satan mühtedi Mehmed 
ile ilgilidir. Söz konusu gerekçeyle 1822 senesinde Bursa’ya nefyedilen Meh-
med29 “ol tarafda dahi tekin durmayarak ahâlisinden ba‘zı kimesneleri bî-ğa-
raz ızrâr tazyîkiyle ibtidâr ve fesâd-ı mûcib hâlâta ictisâr” ettiği için 
Bursa’dan Eskişehir’e sürgün edilmiştir.30 

Şehirlerin sürgünler sebebiyle olumsuz olarak etkilenmeleri az da olsa 
mümkündür.  Bununla birlikte sürgünler sayesinde pek çok bakımdan hiz-
met alan şehirler de vardır. Zira bazı şahıslar, menfa hayatı süresince boş 
durmamışlar, yaptıkları faaliyetlerle bulundukları şehrin ilmî, kültürel, sos-
yal ve ekonomik hayatına katkı yapmışlardır. Sürgün sebebiyle ömrünün 
son altı yılını Bursa’da geçirmek zorunda kalan Osmanlı Devleti’nin otuz 
üçüncü şeyhülislâmı Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi, bir taraftan talebe 
yetiştirme, kitap telif etme gibi ilmî faaliyetlerine devam ederken diğer ta-
raftan babasından kalan miras ve kendi birikimlerini, kurduğu vakıflar ara-
cılığıyla hayır hasenat için harcamış, Bursa’ya büyük hizmetlerde bulun-
muştur. Masrafını kendisi karşılayarak cami, mescit, namazgâh, mektep, 
çeşme, yol, kaldırım, köprü gibi yapılar inşa etmiş ve içinde yaşadığı toplu-
mun hizmetine sunmuştur. Onun Bursa’daki faaliyetleri arasında öncelikli 
olarak su hizmetleri gelmektedir. Uludağ’dan getirttiği suyu şehrin değişik 
mahallelerine taksim etmiş ve yaklaşık elli yerde çeşme yaptırmıştır. O, 
daha önce sürgün edildiği Sakız Adası’nda da vakıflar tesis etmiş, orada Zey-
tinli Kilisesi olarak bilinen yeri ve adada bulunan bir mescidi padişah izniyle 
camiye çevirmiştir. Vakfiyelerinde adadaki camilerin yanında Sakız Kalesi 
ve Limanının tamiri için de tahsisat ayırmıştır.31 

Keçecizâde İzzet Molla, Mihnetkeşan adlı eseriyle sürgün hayatı yaşadığı 
Keşan’ın o yıllardaki sosyal hayatıyla ilgili ayrıntılı bilgiler vermiştir. Benzer 
şekilde Sivas’a nefyedilen Veliyyüddin Yeken de Sivas tarihine ışık tutacak 
el-Ma‘lûm ve’l-Mechûl adlı iki ciltlik kitap kaleme almıştır. Midhat Efendi 
sürgünde iken bir mektep ile Süleymaniye medresesini kurmuş, Ebuzziya 
Tevfik ise menfa hayatında mahkûmlara el sanatları öğretmiştir.32 

Şeyhülislâm Esirî Mehmed Efendi nefyedildiği Bursa’da 1677 senesinde 
Hüsameddin Camii dâhilindeki zaviyeyi tamir ettirmiş, aynı yıl Sağrıcı Sun-
gur Camii’nin giderleri için vakıflar tesis etmiş, 1679 yılında seksen bin akçe 
harcayarak Gökdere üzerindeki harap halde olan Tatarlar Köprüsü’nü tamir 

                                                        
29 BŞS, B327/116a. (Evâhir-i Safer 1238-11 Kasım 1822) 
30 BŞS, B327/110a. (Evâhir-i Zi’l-hicce 1239-21 Ağustos 1824) 
31 Ali İhsan Karataş, Şeyhülislâm Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi, Bursa Büyükşehir 

Belediyesi Yayınları, Bursa, 2015. 
32 Konur Ertop, “Sürgünde Osmanlılar”, Sürgün Edebiyatı-Edebiyat Sürgünleri, (haz: Fe-

ridun Andaç) Bağlam Yayınları, İstanbul, 1996, s. 250. 
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ettirmiştir.33 Sürgün sebebiyle yirmi altı yıl Bursa’da ikamet eden Şeyhü-
lislâm Mehmed Efendi, menfa yıllarında evini dâru’l-hadis yaparak hayatını 
ilim erbabına ders vermekle geçirmiştir. Erzurumlu Feyzullah Efendi’nin 
ikinci oğlu olan Mehmed Dede Efendi sürgün olarak yaşadığı Bursa’da kendi 
evini mektep hâline getirerek talebelere ders vermiştir.34 Sarayda muallim-
lik yapan, bir âyete yanlış mana verdiği, bu nedenle de ulema arasında ih-
tilâfa sebep olduğu gerekçesiyle Bursa'ya nefyedilmiş Kürdî Mehmed 
Efendi, Bursa’da kaldığı sürece Ulucami’de ders vermiştir.35 

 

Niyâzî-i Mısrî ve Sürgünleri 

Yukarıda sürgün sebepleri, karar alınma süreci, suçlunun yolculuğu ve 
gideceği yere teslimi, cezasını çekeceği şehirdeki hayatı vb. hususlarda ver-
diğimiz bilgiler ışığında Osmanlı tarihi ve tasavvuf dünyasının en meşhur 
simalarından Niyâzî-i Mısrî’nin sürgününü değerlendirebiliriz.  

1618’de Malatya’da doğan Niyâzî-i Mısrî’nin asıl adı Mehmed’dir. İlim 
tahsili amacıyla bir müddet Mısır’da kaldığı ve şiirlerinde Mısrî ve Niyâzî-i 
mahlaslarını kullandığı için Niyâzî-i Mısrî olarak tanınmış ve meşhur ol-
muştur. Gençlik yıllarında Malatya’da Halvetiliğe intisap etmiş, ilim tahsili 
için önce Diyarbakır’a, akabinde Mardin’e, oradan da Kahire’ye gitti. Ka-
hire’de iken Kâdiriliğe intisap etti.  Üç yıl sonra oradan ayrıldı ve Suriye ve 
Anadolu’nun değişik şehirlerine giderek irşad faaliyetlerinde bulundu. 1646 
senesinde İstanbul’a geldi ancak aynı yıl buradan ayrılıp Uşak’a giderek 
orada bulunan Ümmî Sinan’a intisap etti ve şeyhiyle birlikte Elmalı’ya gitti. 
Elmalı’da dokuz yıl kaldı. 1656 yılında halife tayin edildi. Müteakiben Uşak 
ve Kütahya’da irşad faaliyetlerinde bulundu. 1661 yılında Bursa’ya yerleşti. 
Abdal Çelebi adlı bir müridi 1669 yılında Ulucami’nin güneyinde bugünkü 
Postanenin olduğu yerde bir dergâh inşa etti.36  

Bursa’da etkili vaazlar veren, kısa sürede müridleri artan ve etrafı kala-
balıklaşan Niyâzî-i Mısrî, bu sıralarda Vanî Mehmed Efendi’nin öncülü-
ğünde gelişen, sema, zikir ve devranın yasaklanmasıyla sonuçlanacak şe-
kilde giderek şiddetlenen tasavvuf aleyhtarı söylem ve eylemlerle mücadele 
etti. Bu çerçevede Vanî Mehmed Efendi’yi ağır ithamlarla eleştirdi. Yaptığı 

                                                        
33 Kepecioğlu, age., C. 3, s. 280. 
34 Kepecioğlu, age., C. 3, s. 290. 
35 Kepecioğlu, age., C. 3, s. 277. 
36 Şeyhî Mehmed Efendi, Vekâyiü'l-Fudalâ (Şakâik-i Numâniye ve Zeyilleri II-III), 

(nşr. Abdülkadir Özcan), Çağrı Yayınları, İstanbul, 1989: C. 2, s. 92-94; İsmail Beliğ, 
Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişrevân-ı Nâdiredân, Hüdavendigâr Matbaası, 
1302, s. 188-193; Mustafa Aşkar, Niyâzî-i Mısrî ve Tasavvuf Anlayışı, Kültür Bakanlığı 
Yayınları, Ankara, 1998, s. 149-176. 
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irşad faaliyetleriyle Bursa’nın dinî ve kültürel hayatına önemli katkılar ya-
pan Niyâzî-i Mısrî aynı zamanda şehrin farklı ihtiyaçlarıyla da yakından il-
gilendi. Bursa’da fakirleri gözetir, dervişleriyle beraber halktan bazılarını da 
yanına alarak köyleri ziyaret ederdi. Uludağ’da kurdurduğu çadırlarda bir 
taraftan zikirler yapılırken diğer taraftan yemekler hazırlanır ve misafirlere 
ikram edilirdi.37 Nilüfer çayı üzerinde günümüzde de varlığını koruyan ve 
Bursa’nın Mudanya ile bağlantısını sağlayan Abdal köprüsü Mısrî’nin teşvi-
kiyle 1674 senesinde Abdal Çelebi Adlı bir tüccar tarafından 5.000 kuruş 
harcanarak üç yılda yapılmıştı.38 İstanbul’dan Bursa’ya sürgün edilenler ge-
nellikle payitahttan vapurla Mudanya’ya, oradan da at arabalarıyla Bursa’ya 
ulaştırılıyorlardı. Sürgünler Bursa’ya gelirken Abdal Köprüsü’nden geçiyor-
lardı. Kaderin cilvesi olarak Niyâzî-i Mısrî de Bursa’dan sürgün edildiğinde 
bu köprüden geçmek zorunda kalmıştı. 

Niyâzî-i Mısrî dünya hayatından yakınan, ebedi âlemden dünyaya gel-
meyi sürgün edilme,  dünyayı da bu sürgün cezasının çekildiği yer olarak 
gören bir mutasavvıftır.39 Onun bu değerlendirmelerine hayatında yaşadık-
larının etkisi mutlaka olmuştur. Zira o, hayatında sürgün cezasını birkaç 
kere yaşayan ve ömrünün önemli bir kısmını sürgün hayatında geçiren bir 
şahsiyettir. Üç kere sürgün edilmiş, vefatı da 1694 senesinde bu cezayı yaşa-
dığı yer olan Limni’de gerçekleşmiştir.  

Yukarıda sürgün sebeplerine değinilirken siyasî ve dinî sebepler de bun-
lar arasında zikredilmişti. Mısrî’nin sürgünleri bir yönüyle dinî, bir yönüyle 
de siyasîdir. Zira sürgünlerine sebep olan tartışmaların içeriği dinî meseleler 
olmakla birlikte verilen kararların niteliği siyasî olmuştur. Siyasi kararlar ki-
şiden kişiye, dönemden döneme değişebilmektedir. Bir dönemin idarecileri 
için cezalandırmayı gerektiren düşünce ve davranışlar başka bir dönemde 
hüsnü kabul görmekte hatta tavsiye edilebilmektedir. Mısrî’nin durumu da 
böyledir. Nitekim Sultan II. Ahmed zamanında sürgün edilmiş olmasına 
karşın Sultan Abdülmecid kabrini ziyaret edip türbesini yenileterek iade-i 
itibarda bulunmuş ve manevi şahsiyetine hürmet etmiştir. 

Niyâzî-i Mısrî’nin ilk sürgünü 1674 yılında Köprülü Fazıl Ahmed Paşa’nın 
Rusya seferine katılması için daveti üzerine gittiği Edirne’de gerçekleşti. 
Onun Edirne Ulucami’nde yaptığı vaazlar halk tarafından büyük bir ilgiye 
mazhar olmaktaydı. Bu vaazlarda dinî meselelerle ilgili bilgiler veriyor, ci-

                                                        
37 Aşkar, age, s. 126. 
38 Kepecioğlu,  Bursa Kütüğü adlı eserinin “Abdal Köprüsü” maddesinde köprü için har-

canan paranın 5.000 kuruş, aynı eserin “Köprüler” maddesinde ise bu meblağın 45.000 
kuruş olduğunu belirtmiştir. Kepecioğlu, age., C. 1, s. 1, C. 3, s. 124. 

39 Bilal Kemikli, “Tasavvuf Edebiyatında Sürgün ve Zindan Metaforu”, Dost İlinden Gelen 

Ses, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2017, s. 97-112. 
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fire dayalı olarak bazı gizemli hususlardan bahsediyordu. Ayrıca son zaman-
larda ülkede yaşanan aksaklıklarla ilgili değerlendirmeler yapıyor ve bunun 
sebebinin bazı devlet adamlarının yanlış davranışlarının olduğunu söyleye-
rek onların icraatlarını sert bir dille eleştiriyordu. Edirne’deki bu faaliyetleri 
neticesinde Rodos’a sürgün edilmesine karar verildi. Onun sürgününde gö-
rünen sebep cifir meselesi olsa da asıl sebebin devlet erkânı hakkında yap-
tığı konuşmalar olduğu belirtilmektedir. Mübaşir olarak görevlendirilen 
Kütahyalı Azbî Çavuş nezaretinde Rodos’a götürülen Mısrî, önce kalede bir 
hücrede hapsedildi ancak kısa süre sonra hücreden çıkarılarak kaledeki bir 
odaya nakledildi. Mısrî’nin kalebend olarak yaşayacağı bu ilk sürgünü do-
kuz ay sürdü. 1674 yılında affedilince Bursa’ya döndü. Rodos’a giderken yol-
culuk sırasında Mısrî’den etkilenen Azbî Çavuş görevinden istifa ederek ona 
intisap etmiş ve hizmet etmek üzere şeyhinin yanında kalmıştı.40 

Niyâzî-i Mısrî Bursa’ya dönünce önceki dönemde olduğu gibi Ulu-
cami’de vaaz vermeye ve diğer irşad faaliyetlerine devam etti. Vaazlarında 
yine cifire dayalı bilgiler vermenin yanında devrin aksaklıklarını da dile ge-
tirerek idarecileri her fırsatta tenkit etmekten geri durmuyordu. Ayrıca yaz-
dığı bir risalede Peygamberimizin torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in de 
peygamber olduklarını iddia ediyor, halkın kavramakta zorluk çekeceği me-
selelerden bahsediyordu. Ayrıca her geçen gün taraftarları da artmaktaydı. 
Diğer taraftan gerek cifir gerekse Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in peygamber 
oldukları iddiaları devrin uleması tarafından da şiddetle reddediliyordu. Bü-
tün bu sebepler neticesinde Bursa kadısı Ak Mahmud Efendi durumu payi-
tahta şikâyet etmişti. Bunun üzerine 1677 yılında Limni adasına gönderil-
mek üzere yeni bir sürgün fermanı hazırlandı. Sürgün usulüne uygun olarak 
kara ve deniz yoluyla ve mübaşir nezaretinde Bursa’dan Limni’ye götürülen 
ve adada kalebend edilen Mısrî’nin bu ikinci sürgünü iki yıl sürdü. 1679 yı-
lının sonlarında çıkarılan af fermanı kendisine ulaşan Mısrî, kalebentlikten 
serbest kalmış olmasına rağmen adadan ayrılmayarak Limni’de yaşamayı 
tercih etti. Kaleden ayrıldı ve adadaki bir camiyi mesken edinerek tasavvufi 
faaliyetlerine orada devam etti. Bu faaliyetleri 1692 yılına kadar sürdü. Affe-
dildikten sonra uzun süre adada kalmayı tercih etmesinin sebepleri ara-
sında Anadolu’daki kargaşadan uzak durmak, müritlerinin yanına gelip gel-
meyeceklerini sınamak gibi amaçlar olduğu ifade edilmektedir.41 Onun yok-
luğu zamanında Bursa’da yerine bıraktığı halifeler dergâhtaki faaliyetleri 
sürdürmüşlerdir.  

Limni’de faaliyetlerine devam ederken Sadrazam Köprülüzade Mustafa 
Paşa 1692 yılında Mısrî’ye adadan ayrılarak Bursa’ya gitmesini içeren bir 
emirname gönderdi. Bunun üzerine oradan ayrılarak gittiği Bursa’da büyük 
                                                        
40 İsmail Beliğ, age., s. 190; Aşkar, age., s. 114-115. 
41 Aşkar, age., s. 118 vd. 
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bir coşkuyla karşılandı. Kendisi hakkında önceleri menfi düşünceler besle-
yen Ahmed Gazzî de tanıştıktan sonra ona intisab etti. 

Limni’den Bursa’ya gelişinden yaklaşık bir buçuk yıl sonra II. Ahmed za-
manında Avusturya seferi sebebiyle Niyâzî-i Mısrî’nin de savaşa iştirak et-
mesi istendi. O da bunu memnuniyetle kabul etti ve hemen hazırlıklara baş-
ladı. Bugünkü Çekirge Mahallesi’nde bulunan Yeni Kaplıca civarında Ba-
demli bahçe denilen yerde bir çadır kurarak savaşa katılacak müridlerinin 
yanına gelmesini istedi. Bu davet üzerine etrafında toplanan yaklaşık iki yüz 
civarındaki müridiyle yola çıkmaya hazırlanıyordu. Ancak payitahttan 
Mısrî’nin savaşa katılmaması, Bursa’da kalarak Osmanlı Devleti’nin muzaf-
feriyeti ve bekası için hayır dualarda bulunmasının daha iyi olacağını içeren 
bir talimat geldi. Bu talimatın Mısrî’nin etrafına topladığı kalabalıkla bir is-
yan hareketinde bulunabileceği endişeleriyle verilmiş olabileceği ifade edil-
mektedir. Mektubu alan Mısrî, savaşa iştirak etmeye kararlı oluğunu, dola-
yısıyla bu isteği kabul edemeyeceğini içeren cevabi bir mektup yazarak mü-
ritleriyle birlikte hareket etti ve Tekirdağ’a kadar gitti. Mısrî’ye hürmet eden 
Sultan II. Ahmed, Silahşör Beşir Ağa ile bir araba ve bir miktar para gönde-
rerek onu karşılamasını istedi. Bu karşılaşma gerçekleşmişti ancak Mısrî 
Edirne’ye gitmeye kararlıydı. Bunun üzerine Sultan, Mirahor Dilaver Paşa’yı 
göndererek şeyhin Edirne’ye gitmesini engellemesini istedi. Ancak o da 
buna muvaffak olamadı. Aslında Sultan, Niyâzî-i Mısrî’nin sefere çıkmasının 
faydalı olacağı kanaatindeydi. Fakat etrafındakiler farklı düşünmekteydiler. 
Bozoklu Mustafa Paşa Mısrî’nin Edirne’ye gelmesi durumunda büyük kar-
gaşa çıkacağını söylüyor ve Sultanı da bu konuda ikna etmeye çalışıyordu. 
Hal böyle iken Mısrî 21 Haziran 1693 tarihinde Edirne’ye ulaştı. Mısrî’nin 
geldiğini ve Selimiye Camii’nde vaaz edeceğini duyan halk camiye akın etti. 
Sadrazam ise padişaha Mısrî’nin uzaklaştırılmaması hâlinde büyük bir kar-
gaşanın çıkacağını söylemiş ve isteğine muvaffak olarak Sultandan bir sür-
gün fermanı almayı başarmıştı. Söz konusu fermanı uygulamak üzere Kay-
makam Osman Paşa, camide oturan Mısrî’nin yanına gelerek Sultanın ken-
disini beklediğini ve beraber gitmeleri gerektiğini söyledi. Mısrî ise namaz-
dan sonra gideriz diyerek hemen hareket etmedi. Akabinde camiye giren 
bir grup asker şeyhin koluna girerek camiden dışarı çıkardılar, bir tahtıre-
vana bindirerek Mirahor Dilaver Ağa’ya teslim ettiler.  Daha sonra Boğaz 
Hisar’ında Kaptan Paşa’ya teslim edilen Şeyh hazretleri otuz kadar müri-
diyle birlikte tekrar önceki sürgün yeri olan Limni’ye sürgün edildi. 
Bursa’dan Edirne’ye giderken Mısrî’nin yanında diğer dervişlerle birlikte bu-
lunan Ahmed Gazzî de şeyhiyle birlikte Limni’ye gitmek istemiş ancak 
Niyâzî-i Mısrî ona yanındaki dervişleri de alarak Bursa’ya gitmesini, oradaki 
diğer dervişlere de göz kulak olmasını ve dergâhtaki hizmetleri devam et-
tirmesini istemişti. Gazzî de denileni yaptı ve müridlerle birlikte Bursa’ya 
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döndü.42   
Niyâzî-i Mısrî’nin bu sürgünü onun için dönüşü olmayan bir gidiş ola-

caktı. Zira bu sürgününden bir yıl sonra Limni’de vefat etti ve oraya defne-
dildi. Defninden on gün sonra ise affedildiğini gösteren ferman adaya ulaş-
mıştı.43 

Mısrî’nin sürgününe sebep olan hadiseler farklı şekillerde değerlendiril-
mektedir. Öncelikle Cifirle uğraşmak gibi faaliyetlerin yanında Peygambe-
rimizin torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i peygamber olarak kabul et-
mesi vb. faaliyetleri onun kabahatleri olarak öne çıkmaktadır. Ancak tasav-
vufçular bunların gerçek sebepler olmadığını, asıl sürgün sebebinin vaazla-
rında devlet erkânını ve ulemayı eleştirmesi, uygulamalardaki adaletsizlik-
leri sert bir şekilde dile getirmesi, bunun neticesi olarak da devlet erkânı ve 
ulemanın padişahı yönlendirerek onun sürgün edilmesini sağladıklarını 
söylerler. 

Özellikle meşhur olmayan sürgünlerin cezalarını çektikleri şehirlerde 
hayatlarının nasıl geçtiği konusunda elimizde çok fazla malumat bulunma-
maktadır. Arşivden bulunan belgeler ve diğer kaynaklarda yer alan bazı ufak 
tefek bilgiler derlenerek konuyla ilgili değerlendirmeler yapılmaktadır ki 
yukarıda bunlara değinilmişti. Bu konudaki en önemli kaynaklar hiç şüphe-
siz sürgün edilenlerin bizzat kendilerinin kaleme aldıkları hatıralardır. 
Niyâzî-i Mısrî sürgün hatıralarını yazan ender şahsiyetlerdendir. Limni’de 
sürgünde iken kaleme aldığı hatıralarında günlük yaşadığı olaylar, cifire da-
yalı hesaplamalar, ayetler ve hadisler, şahıslarla ilgili bilgiler gibi pek çok 
farklı konular yer almaktadır.44 Bu eserde onun sürgünde iken çektiği sıkın-
tılar, içinde bulunduğu psikolojik çöküntüler gibi detaylı bilgiler bulunmak-
tadır. Söz konusu hatıralar ışığında Mısrî’nin sürgün hayatıyla ilgili bazı de-
ğerlendirmeler yapabiliriz. 

Niyâzî-i Mısrî sürgünde iken sürekli kasıtlı olarak rahatsız edildiği, başta 
zehirlenmek olmak üzere bir şekilde öldürülmeye çalışıldığı düşüncesiyle 
yaşamıştır. Hatta öldürülmesi için bizzat kardeşinin kullanılabileceğini, 
daha sonra da onun da öldürüleceğini düşünmektedir. Hatıralarında pek 
çok yerde öldürülmek istendiğine vurgu yapmış, zehirlenme korkusundan 
yiyecek tabağını yatarken başının altına koyduğunu, yemeğine zehir katar-
lar diye tuzsuz, yağsız ve karpuz suyuyla yemek pişirdiğini, zehirli kestane 
ile öldürülme endişesini anlatmıştır. Pek çok kere zehirlendiğini, bu sebeple 
yüzünün ve dudaklarının şiştiğini, ayakta duramaz hâle geldiğini, yine bir 
keresinde zehirlenme sebebiyle içinin dışının vurulmuş koyun gibi şiştiğini, 

                                                        
42 İsmail Beliğ, age., s. 190; Aşkar, age., s. 127 vd. 
43 Mustafa Tatçı, Burc-ı Belâda Bir Merd-i Hüdâ Niyâzî-î Mısrî, H Yayınları, Ankara, 2012, 

s. 77. 
44 Niyâzî-i Mısrî’nin Hatıraları, Haz. Halil Çeçen, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2006, s. 26. 
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şaşkın bir vaziyette dolaştığını, başka bir yerde de düşmanlarının yılan zeh-
riyle kendisini zehirlediklerini yazmıştır. Hatta bunun sadece sürgünde de-
ğil Bursa’da da gerçekleştiğini, Bursa’daki zehirlenmeden dolayı ruhunun 
bedenini terk ettiği hâlde dönüp tekrar geri geldiğini belirtmiştir. Diğer ta-
raftan zehirlenme hususuna alaycı bir yaklaşım sergileyerek sıçanotu zeh-
riyle zehirlendiğini, hâlbuki “Sülümen” denilen zehrin daha öldürücü oldu-
ğunu ve attarlarda kolayca bulunacağını, onun kullanılması hâlinde daha 
çabuk öldürülebileceğini yazmıştır.45  

Mısrî sürekli olarak rahatsız edildiğinden şikâyetçidir. Zira o, evinin ta-
vanının dövülerek rahatsızlık verildiğini, tavanın delinerek oradan kendisi-
nin devamlı takip edildiğini, bekçisinin iki gündür kendisini uyutmadığı 
için dayanamayıp gündüz uyuduğunu, evindeki bu uygunsuzluklar sebe-
biyle kırk gün camide minberde yatmak zorunda kaldığını, hatta kontrol 
etmek amacıyla bu mescidin bile tavanının delindiğini ve yere toz döküldü-
ğünü, su almasına izin verilmediği için susuzluktan yandığını, susuzluğunu 
gidermek için karpuz yediğini, yedikçe de hararetinin arttığını ve karnının 
şiştiğini, gece evine girilip kâğıtlarının çalındığını, yazdıklarının gizlice alı-
nıp kontrol edildiğini, bütün bu eziyetler sebebiyle iyice bunaldığını,  hatta 
kendisini bir an önce öldürmeleri için bazen düşmanlarını tahrik ettiğini 
ifade etmiştir.46  

Niyâzî-i Mısrî kendisine yapılan zulümlerin devletin isteği ve bilgisi 
dâhilinde gerçekleştiğini dile getirerek yöneticilere sitem etmiştir. Hatıra-
larında dokuz yıldır Âl-i Osman’ın pençesinde azap çektiğini, Şehzâde Sul-
tan Mustafa’nın validesinin Süleyman adlı birini kendisine eziyet ettirmek 
için adaya gönderdiğini, İstanbul’dan ziyaretine gelen iki kişinin Vanî Meh-
med Efendi’nin casusu olabileceklerine kanaat getirdiğini, bütün bu yaşa-
nanların sebebinin Padişah ve Vanî Mehmed Efendi olduğunu, her şeyin 
onların rızası, bilgisi ve emriyle yapıldığını, onların talimat ve yönlendirme-
leriyle Limni’deki şeyh, hakîm, Ramazan, kadı, dizdar, hatib, azab ağası ve 
voyvodadan oluşan sekiz kişinin sürekli kendisine zulmettiğini belirtmiştir. 
Onun padişaha olan sitemi eserlerinde yer verdiği deyimlere de yansımıştır. 
Nitekim bir yerde “Hasmı padişah olanın kapısını kilitlemesi cahilliktir” ifa-
desini kullanmıştır.47 

Hatıralarında çoğunlukla sıkıntılarından şikâyet etmekle beraber zaman 
zaman kendisine yapılan iyi muamelelere de işaret etmiştir. Mesela Mustafa 
Paşazâde Muhammed Bey’in kendisini ziyarete geldiği için çok sevindiğini, 
yine ziyaretine gelen Bekir Paşa’nın Kaptan Paşa’dan bir mektup ve 50 kuruş 

                                                        
45 Hasan Kavruk, “Hatıraları Işığında Niyâzî-i Mısrî”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Ensti-

tüsü Dergisi, sy. 39, Erzurum, 2009, s. 398-404. 
46 Kavruk, agm., s. 398-404. 
47 Kavruk, agm., ss. 398-404. 
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hediye getirdiğini, parayı aldığını fakat kendisi için harcamadığını, paranın 
15 kuruşunu biraderine, 10 kuruşunu Cafer Bey’e ve Abdurrahman’a verdi-
ğini, kalanını da Muhammed Dede’ye ve kayyıma vermek için ayırdığını, bir 
kısmını da çok iyiliğini gördüğü Mustafa Dede’ye vermek istediğini, hediye 
olarak ayakkabı gönderildiğini fakat onları kabul etmediğini, adaya gelen 
gemi sahibinin bir kelle şeker ile bir bardak hediye getirdiğini, bir makreme 
(havlu) hediye gönderildiğini, düğünlerde evine yemek gönderildiğini, 
başka zamanlarda evine kurban eti getirildiğini, Köprülüzâde Mustafa 
Paşa’nın kendisine biriyle bir kitap gönderdiğini belirtmiş ve Padişahın ada-
letle iş yapmaya başladığının kendisine yapılan muamelelerden anlaşıldı-
ğını söylemiştir.48 

Rodos’ta kısa bir süre, Limni’de ise yıllarca kalan Mısrî’nin sürgün edil-
diği yerler hakkında sürgün ve şehir ilişkisi bakımından şunlar söylenebilir. 
Yukarıda da ifade edildiği üzere sürgünlerin şehirler, şehirlerin de sürgünler 
üzerinde etkisi vardır. Limni küçük bir yerdir. Mısrî’nin olumsuz anlamda 
şehir üzerindeki menfi bir etkisinden bahsedilemez. Zira ahlâkî vb. yüz kı-
zartıcı bir suçlamayla değil siyasî sebeplerle sürgün edilmiştir. O, âlim ve 
mutasavvıflık kimliğiyle adanın ilmî ve kültürel durumuna önemli katkılar 
yapmıştır. Adada bulunduğu yıllarda pek çok kişi onun sohbet ve zikirlerine 
katılarak feyiz almıştır. Mısrî’yi çok seven Limnililer onun ilk sürgününden 
sonra adadan ayrılıp Bursa’ya dönmesine üzülmüşlerdi. Ancak kaderin cil-
vesine bakın ki Mısrî’nin yeniden Limni’ye sürgün edilmesi şeyh hazretle-
rini çok üzmüş iken ada halkını sevindirmiştir. Bu yüzden Mısrî’yi büyük 
şenliklerle karşılamışlar, adaya bereket getirdi diye ikram ve izzette bulun-
muşlardır.49 Niyâzî-i Mısrî’nin sürgününden sonra Limni onun adıyla öz-
deşleşmiştir. Sonraki dönemlerde herhangi bir şekilde eserlerinde 
Limni’den bahsedenler mutlaka Mısrî’ye, Mısrî’den bahsedenler de 
Limni’den söz etmeden geçememişlerdir. Mısrî ve Limni birlikteliğini gös-
teren çok sayıda şiir vb. edebî eser kaleme alınmıştır.50 

Burada bir hususun belirtilmesinde fayda var. Mısrî’nin sürgün edilmesi 
hadisesinde genellikle devrin uleması ve ümerasının onu anlayamadıkları, 
kıskançlıkları ve kendi liyakatsizlikleri sebebiyle ona zulmettikleri dile ge-
tirilmektedir. Hatta bu dönemlerde diğer tasavvuf erbabının da sürgün edil-
dikleri, dolayısıyla Osmanlı idaresinin şeyhlere karşı menfi bir tavır içinde 
olduğu zikredilmiştir.  

Bu husustan bahsedilirken Osmanlı Devleti’nde özellikle ta‘zir cezaları 

                                                        
48 Kavruk, agm., ss. 398-404. 
49 Aşkar, age., s. 133. 
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meselesinde ulemanın bu cezalar karşısındaki ayrıcalıklı konumuna değin-
mekte fayda vardır. Daha önce de ifade edildiği üzere ta‘zir azarlamaktan 
idam etmeye kadar çok farklı müeyyideleri içinde barındırmaktadır. Ta‘zir 
amacıyla çok ağır şekillerde cezalandırılanların varlığı da bilinmektedir. An-
cak Osmanlı Devleti’nde dine, ilme ve ilim adamlarına hürmet gereği başta 
şeyhülislâmlar olmak üzere ulema sınıfı içinde bulunanlara bir ayrıcalık ta-
nınmış ve bu grupta yer alanların ta‘zir edilmelerinde daha hassas davranıl-
mıştır. Siyaseten katledilmeyi gerektiren bir suçu işleyen ulemaya en ağır 
ceza olarak görevden azl ve sürgün cezası verilmiştir. Oysa ulema dışında-
kilerden aynı suçu işleyenler siyaseten katledilmişlerdir. 51 

Ulemaya gösterilen hürmet, yargılama usullerine yansımış ve kanunna-
melerde de yer almıştır. Yavuz Sultan Selim Kanunnamesi’nin yüz yirminci 
maddesinde suç işleyen kadı, müderris ve imam gibi ulemanın tazir edilme-
meleri, hapsedilmeleri gereken hallerde kefille serbest bırakılmaları gibi hu-
suslar yer almıştır.52 Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerindeki ulemaya hür-
met anlayışı Tanzimat sonrasında da devam etmiştir. Nitekim 1851 tarihli 
ceza kanununun bir maddesinde ırz ve namusa yönelik çirkin sözler söy-
lenmesi ve benzeri bazı suçlara verilecek ta‘zir cezalarından bahsedilirken 
ta‘zirin herkesin hal ve şanına göre olacağından, bahsi geçen suçları işleyen-
lerin “ulemâ-yı fihâmdan ve sâdât-ı kirâmdan ve zî-rütbe zevâttan” ise Mec-
lis-i Vâlâ’ya getirilerek tazir edilecekleri, halk ve esnaftan ise derecesine 
göre hapis ve sürgünle cezalandırılacakları ifade edilmiştir.53 1858 tarihli 
Ceza kanunnamesinin on dokuzuncu maddesinde kürek cezasına çarptırı-
lan suçluların teşhir edilmesinden bahsedilmektedir. Maddenin devamında 
teşhirin yöntemi anlatılmakta, on sekiz yaşından küçük, yetmiş yaşından 
büyük olan suçluların teşhir kuralından muaf oldukları hükmü yer almış-
tır.54 Bu maddeye yapılan bir zeylde ise müderris, şeyh, imam, hatip gibi 
Müslüman ulema ile gayrimüslimlerden ruhanilik sıfatını taşıyanların da 
teşhirden muaf oldukları belirtilmiştir.55  

Ulema için verilecek tazir cezasının en fazla sürgün olması Osmanlı ta-
rihi boyunca büyük ölçüde uygulanmıştır. Bununla birlikte söz konusu hu-
susun istisnalarının olduğu da bir gerçektir. Nitekim Osmanlı tarihi bo-

                                                        
51 Ahmet Mumcu , Osmanlı Devleti’nde Siyaseten Katl, Birey ve Toplum Yayınları, An-

kara, 1985, s. 130. 
52 Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunameleri ve Hukuki Tahlilleri, Fey Vakfı Yayınları, 

İstanbul, 1990, C. 3, s. 106. 
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Diyarbakır, 1986, s. 825. 
54 Düstur, I, 540 (Madde 19). 
55 Düstur, I, 558. 
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yunca üç şeyhülislâmın idamla cezalandırıldığı da bilinmektedir. Bunlar sı-
rasıyla Ahizâde Mehmed Hüseyin Efendi,56 Hocazâde Mes’ud Efendi57 ve 
Seyyid Mehmed Feyzullah Efendi’dir.58 

Niyâzî-i Mısrî kendi devrinde dinî tartışmaların merkezinde yer alan bir 
şahsiyettir. Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’e peygamber diyerek günümüzde bile 
tartışılamayacak kadar ciddi hadiselerden bahsetmiştir. Dinî meselelerdeki 
farklı anlayışları bir tarafa ikinci Limni sürgününe sebep olan hadisede her 
ne kadar Padişah önce onu davet etmişse de bir şekilde bu fikrinden vaz-
geçmiş, Bursa’da kalıp devlete duacı olması için ferman göndermiş, ancak 
Mısrî onu dinlememiş ve yola çıkmış, Sultan tekrar bazı hediyelerle birkaç 
yetkiliyi göndererek onun geri dönmesini istemiş ancak Şeyh Efendi bu ta-
limatları da dinlemeyerek Edirne’ye gitmiştir. Aslında Padişahın bu olayı 
kendisiyle yapılan bir güç mücadelesi olarak algılaması mümkündü ve böyle 
bir hadisenin sonuçları daha da ağır olabilirdi. Ancak daha ağır bir ceza ve-
rilmeden Şeyh Efendi hürmeten Limni’ye sürgün edilmiştir. Bu duruma ol-
dukça kızan Mısrî hazretleri sürgün sırasında Osmanlı Devleti’nin yıkılması 
için dördüncü kat semaya bir kazık çaktığını ve bunu kendisinden başkası-
nın çıkaramayacağını, yönetimin Âl-i Osman’dan çıkarak Cengiz soyundan 
gelen Kırım hanlarına geçmesi gerektiğini söylemiş, hatta hatıralarında bu-
nun için halka seslendiğinden bahsetmiş, eserlerinde Osmanlı sultanlarını 
eleştirirken Kırım hanlarını övmüş, Rodos’ta iken orada zorunlu ikamete 
tabi tutulan Giray hanlarla iyi ilişkiler kurmuştur. Üstelik “hasmı padişah 
olanın kapısını kilitlemesi cahilliktir” diyerek açıkça Sultanın kendisinin 
düşmanı olduğunu söylemiştir. Bu söz ve davranışlar devlet idarecileri tara-
fından kolay kabul edilecek hususlar değildir ve bu gibi durumlar çoğun-
lukla siyaseten katledilme de dâhil olmak üzere daha ağır cezaların verilme-
siyle sonuçlanmaktadır. Buna rağmen Niyâzî-i Mısrî’ye idam cezasının ve-
rilmemesi, şartları biraz ağır olsa da sürgünle yetinilmesi onun âlim ve şeyh 
kimliğine saygıdan dolayı olsa gerektir. 

Diğer bir husus da bu dönemde sadece Niyâzî-i Mısrî’ye değil pek çok 
tasavvuf erbabına zulmedildiği, devletin mutasavvıflara karşı özel bir sin-
dirme ve cezalandırma eğiliminde olduğu meselesidir. Osmanlı Devleti’nde 
Kadızâdeliler ve Sivasîler mücadelesi şeklinde kendini gösteren medrese-
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58 Raşid Efendi, Tarih-i Raşid, Matbaa-i Amire, İstanbul, 1282, C. 3, s. 77-78; Abdülkadir 

Altınsu, Osmanlı Şeyhülislâmları, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1972, s. 64; Mehmet Ser-
han Tayşi, “Feyzullah Efendi”, DİA, İstanbul, 1995, C. 12, s. 527-528. 
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tekke çatışması hadisesi bilinen bir husustur. Bu çatışmalar neticesinde 
farklı statülerden haksızlığa uğrayarak cezalandırılan onlarca şahsın olduğu 
da bilinmektedir. Yalnız Niyâzî-i Mısrî’ye yapılan haksız uygulamalardan 
hareketle Osmanlı yönetiminin bütün tasavvuf erbabına birtakım haksız-
lıklar yaptıklarını, başta sürgün olmak üzere onları farklı şekillerde cezalan-
dırdıklarını söylemek abartılı bir iddiadır. Zira aynı dönemlerde veya öncesi 
ve sonrası zamanlarda sürgünle cezalandırılan yüzlerce âlim ve diğer yöne-
tici devlet erkânı vardır. Sürgünle cezalandırılan âlimlerin başında da şey-
hülislâmlar gelmektedir. Zira konuyla ilgili kaynaklara bakıldığında pek çok 
şeyhülislâmın ya da müderrisin sürgün edildiği görülmektedir. Mesela 17. 
asrın kudretli şeyhülislâmlarından aynı zamanda çok sayıda eser telif eden 
Karaçelebizâde Şeyhülislâm Abdülaziz Efendi önce 1634 yılında Kıbrıs’a, 
daha sonra 1651 yılında Sakız Adası’na oradan da 1652 senesinde Bursa’ya 
sürgün edilmiştir. Hatta Kıbrıs’a sürgün edilmeden önce hakkında denize 
atılarak öldürülmesi için karar verilmiştir.59 Yine bu asır şeyhülislâmların-
dan Esirî Mehmed Efendi de 1654 yılında Bozcaada’ya, 1662 senesinde ise 
şeyhülislâmlıktan azledilerek Bursa’ya sürgün edilmiştir.60 

 

Sonuç 

İdam, kürek vb. cezalara göre sürgünün daha hafif bir müeyyide olduğu 
açık olmakla birlikte iletişim ve ulaşım imkânlarının günümüzdeki gibi ol-
madığı dönemlerde nefy cezasının da kolay bir ceza olmadığı muhakkaktır. 
Belli bir süreyle işinden, evinden, ailesinden ve çevresinden ayrılmak zo-
runda kalan sürgünlerin buna ilave olarak gittikleri yerlerde tanımadıkları 
bir çevre içinde yaşamak zorunda kalmaları, bu süreçte geçim sıkıntısı çek-
meleri, ayrıca suçlu muamelesi görmeleri, geride kalan aile fertlerinin zor 
duruma düşmeleri gibi durumlar hiç şüphesiz sürgün cezasının hafif bir 
ceza olmadığını göstermektedir. 

Osmanlı Devleti’nde sürgün cezasına sıkça başvurulmuştur. Toplumun 
hemen her kesiminden çok sayıda şahıs değişik sebeplerle sürgün edilmiş-
tir. Osmanlı tarihinin en tanınmış simalarından Niyâzî-i Mısrî de biri Ro-
dos’a, ikisi Limni’ye olmak üzere üç kere nefyedilmiş ve hayatının önemli 
bir kısmını sürgünde geçirmiştir. O, sürgünde hatıralarını kaleme alan en-
der şahıslardandır. Kişiden kişiye değişse de Mısrî’nin hatıralarından hare-
ketle sürgünlerin genel durumları hakkında bilgi sahibi olabilmekteyiz. 

                                                        
59 Ali İhsan Karataş, Şeyhülislâm Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi, Bursa Büyükşehir 

Belediyesi Yayınları, Bursa, 2015, s. 33 vd. 
60 Ali İhsan Karataş, “Şeyhülislâm Esirî Mehmed Efendi ve Vakıfları”, U.Ü. İlahiyat 

Fakültesi Dergisi, C. 24, sy. 2, Bursa, 2015, s. 1-43. 
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Onun yazdıkları bu cezayı çekenlerin zor günler yaşadıklarını göstermekte-
dir.  

Niyâzî-i Mısrî’nin sürgünü gerekli miydi gereksiz miydi tartışmaları tarih 
boyunca devam etmiş ve günümüzde de devam etmektedir. Mısrî’nin sür-
günü hakkındaki genel kanaat onun tasavvufi söylemlerinin anlaşılamadığı, 
rakiplerinin onu kıskandığı, devlet erkânının yanlışlarını açık bir şekilde 
dile getirdiği ve eleştirdiği gibi sebeplerle haksız olarak cezalandırıldığı yö-
nündedir. Ayrıca devrinde tasavvufi hareketlere yönelik oluşan menfi tutum 
ve davranışlar sebebiyle diğer çok sayıda şeyhin cezalandırılması gibi o da 
bundan nasibini almıştır. Bununla birlikte Osmanlı Devleti’nde zaman za-
man belli gruplara yönelik sert tavırlar oluşmuşsa da genel olarak tasavvuf 
erbabına hürmet edilmiş, toplumun ahlâkî ve manevî yönden gelişmesinde 
onlardan istifade edilmiştir. Cezalandırma meselesinde devlet erkânı, il-
miye mensupları ya da tarikat erbabı arasında bir ayrım yapılmamıştır. Bazı 
cezalandırmalarda ilmiye mensupları ile mutasavvıflar için pozitif ayrımcı-
lık da yapıldığı bilinmektedir. 

Sürgünle cezalandırılan özellikle ulema ve meşâyihden olan bazı şahıs-
lar, menfa hayatı süresince eserler telif etmek, talebe yetiştirmek, halkı irşad 
etmek, kurdukları vakıflar aracılığıyla halkın ihtiyaçlarına yardımcı olmak, 
imar faaliyetlerinde bulunmak, ticarî hayata canlılık katmak suretiyle bu-
lundukları şehrin ilmî, kültürel, sosyal ve ekonomik hayatına katkı yapmış-
lardır. Niyâzî-i Mısrî de sürgününden önce pek çok şehirde yaptığı irşad fa-
aliyetlerini sürgün edildiği Limni’de de devam ettirmiştir. Öyle ki affedildiği 
halde Limni’den ayrılmamış yaklaşık on beş yıl boyunca orada hizmet ver-
miştir. Onun Limni’ye sürgünü başta kendisi ve sevenlerini üzse de Limni-
lileri sevindirmiştir. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanat, Şehir ve Miras 
 

  



NİYÂZÎ-İ MISRÎ -DÖNEMİ VE TESİRLERİ- 110 

 
 
 
 
 

Kim Ki Candan Geçmez İse Den Bize Yâr Olmasın 
 
Kim ki candan geçmez ise den bize yâr olmasın 
Âr u ırz ile gelüp âşıklara bâr olmasın 
 
Gam yükün âşık olan dâim çeke gelmiş durur 
Döymeyen dost derdine aşka giriftâr olmasın 
 
Derd uyutmaz rahat etmez gece gündüz âşıkı 
Şol ki bülbüldür güle karşı nice zâr olmasın 
 
Zevk-i tâatle kimesne hâl-i aşkı anlamaz 
Tâlib-i sâdık isen belinde zünnâr olmasın 
 
Remz-i Hakk’a mahrem olmak değmenin kârı değil 
Kim dilerse aşk ile yâr olsun ağyâr olmasın 
 
Zerrece aşk odu kimde olsa yakar varlığın 
Aşk odu ister ki Hak’dan gayri hiç var olmasın 
 
Cümle efkârın hurûfun cem idüp tevhid ile 
Nokta-i vahdette haşr ol gayrı hiç var olmasın 
 
Ey Niyâzî hâl-i aşkı herkese fâş eyleme 
Sırr-ı Hak’dır ana bigâne haberdâr olmasın 

 
 



 

 

Niyâzî-i Mısrî Dîvânı ve Muhtevâsına Farklı Bir 
Bakış 

KENAN ERDOĞAN* 

 
 
 
 
400. doğum yılını idrak ettiğimiz büyük sufi, müellif ve şair Niyâzî-i 

Mısrî’nin en çok bilinen eseri Divanı’dır. Divan, Niyâzî’nin aynı zamanda en 
çok istinsah edilen (yazılan), basılan ve okunan eseridir. Yurt dışındakiler 
ve hususi ellerdekiler de dikkate alınınca 200’den fazla yazma nüshası ol-
duğu düşünülüyor. Arap ve Latin harfleriyle yapılan baskıları ise 40’tan faz-
ladır. Bunlara cönkler ve mecmualardaki seçkiler dâhil değildir. Bu sayılara 
baktığımızda yüzyıllar içerisinde hazretin Yunus dâhil1 hiçbir Türk şairine 
nasip olmayan bir teveccüh ve ilgiye mazhar olduğunu söylemek yanlış ol-
maz.  

Niyâzî Dîvânı, okunması ve yazılması yanında açıklanması, tahmis ve 
tanzir edilmesi yani beşlenmesi ve benzerlerinin yazılması açısından da dik-
kate değer ve emsalsizdir. Dîvânı baştan sona şerh edilen, tahmis edilen, 

                                                        
*  Prof. Dr., Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. 
1  Yunus Emre ile Niyâzî-i Mısrî’yi bu yönüyle mukayese ettiğimizde Osmanlı döne-

minde Yunus Emre’nin, üslup ve tarz itibarıyla halk şairleri ve mutasavvıf şairler tara-
fından (Niyâzî gibi) çok sevilip örnek alınıp taklit ve temsil edilse de Divan şairlerince 
pek ilgi görmez. Klasik şairler onu bir hürmet halesi için anıp kutsal bir veli olarak 
saygı gösterseler de onun edebî tarz ve üslubuna rağbet etmezler. Bu yönüyle Niyâzî, 
klasik şairler arasında çok daha etkilidir ve tanınır. Şiirlerinin bestelenmesi açısından 
da ben Niyâzî’nin Osmanlı döneminde daha çok tanındığını düşünüyorum. Hatta bu 
yönüyle Hazret-i Yunus’un belli bir tarikata mensup yol sahibi şairler ve Divan şairleri 
gibi farklı kesimler tarafından tanınmasında “Çıktım erik dalına” gibi şerhi ve şiirle-
riyle Niyâzî-i Mısrî’nin büyük katkısı olduğunu tahmin ediyorum. Yunus Emre’nin 
Niyâzî dâhil bütün sufi ve klasik şairlere “fark atması” ve tanınması eserlerinin beste-
lenmesi Cumhuriyet döneminde aydınlar ve halkın yeniden Yunus’u keşfetmesinden 
sonradır. Bu biraz da artık rağbet edilmeyen hatta kötülenen eski dil, üslup ve Divan 
şiirinin karşısına, halk şiirinin ve dolayısıyla Yunus’un övgüyle konulması ve eskilerin 
unut/tur/ulması sonucu oluşan tabii bir durumdur.   

    Divan nüshaları yanında cönk ve mecmua gibi kaynaklara baktığımızda Yunus Di-
vanı nüshalarının az ve sınırlı olmasına karşılık, cönklerde birinci olan, en çok şiir ve 
ilahisi bulunan Yunus Emre olmalıdır. Ama cönklerde de Niyâzî’nin şiir-ilahilerinin, 
Yunus’a yakın büyük bir yekün teşkil ettiğini söylemek yanlış olmaz. Mecmualarda ise 
durum aksine olabilir.  
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tanzir edilen ikinci başka bir Türk şairini göstermek zordur2. Etkileri tarih 
içinde dalgalar hâlinde ve sürekli olmuştur3.  

Okunması, yazılması, basılması, tanzir, tahmis ve teşrih edilerek etkile-
rinin sürekli olmasına bakarak Niyâzî Dîvânı’nı hacimli büyük bir divan san-
mamalı. Bazı yeni bulunan divan nüshaları ve mecmualardan tarandığı ka-
darıyla ona aidiyeti şüpheli bazı manzumeleriyle ve (16’sı Arapça) şiirleriyle 
birlikte 230 civarında manzumesi vardır. Mustafa Tatçı4 hocamız ve bizim 
neşrimizden5 önce eski baskı ve nüshalarda 170 civarındaydı. Bunların 30 
kadarı heceyle 200’ü aruzla söylenmiştir.   

Niyâzî’nin etkisinin oluşmasında şiirleri ve divanı kadar maceralı haya-
tıyla sürgün ve hapis yaşantılarıyla mağdur bir durumda olması öbür yan-
dan belli bir tarikatın (Halvetîlik), kendi zamanında ileri gelen bir şahsiyeti 
olması ve tarikatta müctehid kabul edilerek Mısriyye kolunu oluşturması, 
dolayısıyla mürit ve bağlılarına yol gösterici bir mürşit olması çok daha 
önemlidir. Müridleri içinde çeşitli tarikatlara mensup (Bektaşi, Mevlevî, 
Halvetî) tasavvufi geleneği takip eden bir kısmı divan sahibi şair ve bes-
tekârların olması onun şöhretinin zaman içinde daha geniş bir çevreye ya-
yılmasında mutlaka etkili olmuştur.  

Bu hal ve durum, Niyâzî Divanı’ndaki şiirlerin birçoğunun değişik ma-
kamlarda farklı kişiler tarafından defalarca bestelenmesini sonuç vermiştir. 
Elbette böyle şiir ve musikinin güfte ve beste ile el ele vermesi sözün kanat-
lanmasına ve daha yaygın bir şekilde gönüllerde yankılar bulmasına sebep 
olmuştur6.  
                                                        
2  Niyâzî Divanı dışında divanı baştan sona şerh edilen Fuzûlî ve Avnî (Fatih) divanı 

varsa da bunlar çok yeni olup son 30-40 yılda Edebiyat Fakültesi’nde Metinler Şerhi” 
dersinin üstatlarınca yapılmış bir yönüyle resmî ve akademik çalışmalardır.  

3  Bu cihetle Yunus Emre’nin Halk ve Tasavvuf şiirinde; Fuzuli’nin de Tasavvuf ve Divan 

şiirinde düzenli ve sürekli bir etkisi olduğu ancak Hazret-i Niyâzî’nin bu iki yolu eski 
tabiriyle te’nis, telif ve tevhit ederek yani yaklaştırıp birleştirerek daha bir orta yolda 
buluşturduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan Niyâzî sadece Yunus ve Fuzûlî değil, Yu-
nus’un da yararlandığı daha sade ve tekellüfsüz basit ve yalın halk lisanını ve tekerle-
melerin dilini bile kullanır bazen.   

4  Niyâzî-i Mısrî Halvetî, Dîvân-ı İlâhiyat, Haz. Mustafa Tatçı, H Yayınları, Ankara, 2013.  
5  Kenan Erdoğan, Niyâzî-i Mısrî Dîvânı, Ankara, 2008.  
6  Ahmet Hakkı Turabi, “Niyâzî-i Mısrî’nin Türk Din Musikisindeki Yeri ve Bestelenmiş 

Eserleri”, Bu yazıda Niyâzî’nin 282 ilâhisinin besteli olduğunu ve bunların 85’inin no-
tasının bulunmadığını belirten yazar, (bu ilâhilerin beste, makam ve bestekârlarını bu 
yazıda belirtmiş) Bursa’daki katılmış olduğu Niyâzî-i Mısrî Bilgi Şöleni’nde bu sayının 

316’ya çıktığını ifade etmişlerdir. Bkz. https://www.academia.edu/6674241/Niyâzî-

i_M%C4%B1srinin_T%C3%BCr k_Din_Musikisindeki_Yeri_ve_Beste-

lenmi%C5%9F_Eserleri, Erişim tarihi ve saati 21.11.2018, s.1408. Bu konuda bizim de 
geçmişte bir yazımız çıkmıştı: Kenan Erdoğan, “Niyâzî-i Mısrî’nin Bestelenmiş Şiir-
leri”, Erciyes Dergisi, Yıl 19, S. 209, Kayseri, 1995. 
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Bir yazma mecmuada Niyazî-i Mısrî’nin “Çıkdım erik dalına” şerhi. 

 
Niyâzî Divanı’nın en temel özelliği tasavvufî bir divan olmasıdır. Şem-

seddin Sami’nin ifadesiyle “eş’ârı yalnız hakâyık-ı tasavvufiyyeyi mutazam-
mın olmak nokta-i nazarından makbuldür7”. Gibb’e göre, Tasavvuf, 
Niyâzî’nin şiirlerinin en temel anahtarıdır. Bunun dışında onun divanında 
rastlanılacak herhangi bir şey, ikinci dereceden önemlidir. Divanı, gazeller-
den ibarettir ve kaside gibi dünyevî şeylerden bahseden bir tür bu kudsî 
sayfalara (divan-ı ilâhiyyât) girmemiştir. Bu gazeller istisnasız tasavvufîdir 
ve anlaşılması imkân hâricidir8.165 Bu son kısımda belirtilen “Bu gazeller 
istisnasız tasavvufîdir ve anlaşılması imkân hâricidir”9 cümlesi belki de ta-
savvufun ehline sırlarını açan, ancak gayrıya da örten, kavramlarla dolu sırlı, 
remizli dilini anlatmayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla bu tasavvufi terimleri 
anlamayanların onun dilini anlaması da zordur. Yoksa Niyâzî’nin dili zama-
nın Divan, hele Sebk-i Hindî şairlerine göre, oldukça sade ve külfetsizdir. 

                                                        
7 Şemseddin Sami, Kâmûs-ı A’lâm, s. 4626; 
8 E. Wilkinson Gibb, History of Ottoman Poetry, Londra, 1909, s. 312-314. 
9 Anlaşılması imkân harici kelimeleri, Mısrî’nin gelecekten haber veren bazı istihraç-na-

melerini de akla getirmektedir.  
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Ancak Niyâzî’nin dilinin Tekke edebiyatı dairesi içinde olduğunu, Tekke 
edebiyatının da; yol gösterici, uyarıcı, müjdeleyici, mürşit şairlerin, şeyhle-
rin yolu olduğunu unutmamak gerek. Yol gösteren mürşit şairler ise Hz. 
Peygamber’in “insanların akıllarına göre konuş” tavsiyesi üzre müridlerinin 
durum ve seviyesine uygun bir dil kullanır. Havassa da avâma da, halk ta-
bakasına da yüksek zümreye de uygun konuşurlar. Heceyle de aruzla da 
söylerler. Sonuçta Niyâzî Divanı’nda heceyle de aruzla da şiirler bulunur. 
Gazel ilahiler en çok görülen nazım şekli iken diğer nazım şekilleri arada 
tek tük görülür ve Divan şairlerinin Divanı gibi düzenli (mürettep) bir divan 
değildir. Hurûf-ı hecâ, yani elif be sırasına göre tertip edilmiştir. Gazel ya-
nında Mısrî’nin kullandığı nazım şekillerinden biri yine gazelden elde edi-
len müstezat, onun bir türü olan mülemma gazel, gazelin her beytine üç 
mısra ilave edilmesiyle oluşan tahmis, diğerleri ise üçü mütekerrir bir müz-
deviç dört muhammes, 1 müseddes, 7 murabba, bir de mesnevi ve tarih şi-
irleridir. 

Ama şekilleri ne olursa olsun muhteva olarak Niyâzî Divanı’ndaki hemen 
bütün şiirlerin tasavvufi olduğunu yine hatırlatmakta yarar var. Bu yüzden-
dir ki Niyâzî Divanı tekkelerde yüzyıllarca sufilerin el kitabı olarak okunmuş 
ve açıklanmıştır.  

Her ne kadar Divan’da belli bir maksad ve caize için ya da sanat yapmak 
için söylenen kaside yoksa da Şeyh Bedreddin’i ve şeyhi Ümmi Sinan’ı öven, 
onun yaşadığı yeri Elmalı’yı medheden, ya da kendi doğduğu yeri Aspozi’yi 
veya Bursa’da Keşişdağı/Uludağ’ı öven, pir medhiyeleri ya da şehir/dağ/ki-
tap (Varidat) medhiyeleri yok değildir. Ancak bu şiirlere de yakından bak-
tığımızda yine tamamen tasavvufi olduğunu ve o bakış açısıyla yazıldığını 
görürsünüz. Bu medhiyyelere Halvetiyyenin medhi ile şeriat medhiyyesi ve 
bahar övgüsünü de eklemelidir. 

Konu yahut muhteva açısından Niyâzî Divanı’na baktığımızda ise onun 
“peyda” redifli şiirinde yaptığı gibi, şiirlerini ve düşüncelerini sanki çeşitli 
ilahi isimleri açıklamak için kullandığı anlaşılıyor. Adı geçen manzume-
sinde, Niyâzî’nin evrendeki bütün varlıkların, tek ve Mutlak varlığın Celâl 
ve Cemal tecellileri ile ortaya çıkarak zuhur ettiğini ifade eder. Bu cihetten 
Niyâzî Divanı belli ilahi isimlerin gölgesinde yazılmış/söylenmiş/zuhur et-
miş gibidir. Elbette her bir şiirin Esma-i Hüsna’dan farklı bir ismin esası ya-
hut gölgesinde değişik tecelli boyutu ve ortaya çıkış süreci vardır. Ama genel 
olarak biz bunları temelde Cemali/muhabbetullah, Celali/mehafetullah ve 
Kemali/marifetullah olmak üzere üç temel boyutta ve onlarla ilgili oldu-
ğunu düşündüğümüz için bu üç temel tasavvufi mefhum çerçevesinde ele 
alacağız. Elbette bu isimlerin birbirine tedahülü (iç içe girmesi) ile çok daha 
farklı renkte çiçeklerin açması gibi, çok daha farklı varlıkların ortaya çık-
ması gibi, bir hayli renkli şiirler ortaya çıkmış ise de burada Niyâzî’nin şiir-
lerini, bir makale boyutları içinde ancak bu üç esas kavram çerçevesinde ele 
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alabileceğiz.   
Tematik olarak Divan’da en başta gelen konuların aşk ve irfan olduğunu 

müşahede ederiz. Divan’ın en başında muhabbetullah ve muhabbet-i resu-
lullah neşvesiyle yazılmış tevhit ve münacat manzumelerini, na’t gbi Hz. 
Peygamber’e yazılmış övgü şiirleri takip eder. Mesela Divan’ın birinci açılış 
gazeli yani “f’tihatü’l kitab” ı baştan sona bir aşk gazeli olup Aşk-ı Zati’yi 
onun her şeyden akdem, ezelî ve ebedî olduğunu, her şey fani olsa da onun 
baki kalacağını, onun mürşid/rehberliğinde hakikate erişilebileceğini, pey-
gamberler ve velilere de aşkın yol gösterici kılavuz olduğunu, dolayısıyla 
onların da ona uyduğunu, imamlığını/önderliğini kabul ettiğini ve uyulması 
gerektiğini anlatır. Sondaki beyitte de onun aşk ve muhabbetinden örnek 
bir bulacaksınız.  

Ey göñül gel gayrıdan geç ‘aşka eyle iktidâ 
Zümre’-i ehl-i hakîkat anı kılmış muktedâ 
 … 
Ey Niyâzî mürşid isterseñ bu yolda ‘aşka uy 
Enbiyâ vü evliyâya ‘aşk olupdur reh-nümâ 
  … 
‘Aşkuñ kime yâr olur dâ’im işi zâr olur 
Diñmez gözinüñ yaşı yanar içi nâr olur (Erdoğan, s. 163)10 

 
Aşk konusu güzellikle beraber ele alınmalıdır. Eskilerin “hüsniyyat de-

dikleri bu konu ve tasavvufun güzellik anlayışını yansıtan ilahilerini de bu 
bağlamda sayabiliriz. Çünki güzellik demek Mutlak güzel demektir. Sanata 
hayranlık, sanatkâra olan hayranlıktır. O da tasavvufun elbette temel konu-
ları arasındadır, varlığın yaratılış sebebidir. ”Garaz” redifli ilâhisinde ifade 
ettiği gibi “Kendini göstermek içündür bu san’atdan garaz” Niyâzî Di-
vanı’nda bu güzel ve güzellik anlayışından güzellik felsefesine, hatta inanan 
bir insanın bir sufinin eğlence anlayışına kadar birçok şeyi buluruz. İşte 
bunlara birkaç örnek beyt:  

Hep güzeller arasında buldı hüsnüñ çün revâç 
Cem‘ olup ‘uşşâk bir bir saña eyler ihtiyâc (Erdoğan, s. 193) 
 

Her yeri hüsnüñ gülistân eylemiş 
Her tarafda bâğ u bostân eylemiş 
 

Zînet etmiş zîr ü pes evsâf ile 
Her sıfatdan zâtın i‘lân eylemiş  

                                                        
10 Verilen şiir örnekleri Kenan Erdoğan, Niyâzî-i Mısrî Divanı, Ankara, 2008 baskısından 

alınmıştır.  
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… 
Hep kitâb-ı Hak’dur eşyâ sandığun 
Ol okur kim seyr-i evtân eylemiş (Erdoğan, s.256) 
… 
Hakk’ı seven ‘âşıklaruñ eğlencesi tevhîd olur 
‘Aşk odına yanıklaruñ eğlencesi tevhîd olur (Erdoğan, s.236) 
… 
Ey Allah’ım seni sevmek ne güzeldür ne güzeldür 
Yoluñda cân u bâş virmek ne güzeldür ne güzeldür 
 

Şol ism-i zâtuñı sürmek visâlüñ gülini dirmek 
Cemâl-i pâküñi görmek ne güzeldür ne güzeldür11 (Erdoğan, s. 237) 

 
Divan’da ikinci sıradaki “Peyda” redifli şiiri ise Mısri’nin oluş, yahut te-

celli veya zuhur, ya da varlık konusunu, Varlığın birliği ilkesini, tasavvuf fel-
sefesini dile getiren en etkili şiirlerinden biridir:  

Zehî kenz-i hafî k’andan gelür her var olur peydâ 
Gehî zulmet zuhûr eyler gehî envâr olur peydâ   
…. 
Cemâli zâhir olsa tiz celâli yakalar anı 
Görürsün bir gül açılsa yanında hâr olur peydâ   
…. 
İçi ‘ummân-ı vahdetdür yüzi sahrâ-yı kesretdür 
Yüzin gören görür ağyâr içinde yâr olur peydâ  
  (Erdoğan, ss. 164-165) 

 
Niyâzî Divanı’nın en önemli konusunun aşk konusu olduğunu söyledik, 

yani muhabbetullah. Ama hemen arkasından insan Allah ve evren ilişkisi-
nin, insanın evrendeki yerinin, tasavvufun öğretilerinin anlatıldığı öğretil-
diği, talim ve tavsiye edildiği, şevk, zevk ve heyecanın yansıtıldığı irfani şi-
irlerin önemli bir yekün teşkil ettiğini görürüz. Bunların çoğu yolun taliple-
rine, muhiplerine, saliklerine birer çağrı niteliğindedir, onlara yapılan uyarı, 
teşvik ve telkinleri ihtiva eder; yolun zorluklarını, nasıl ol/gunlaş/maları ge-
rektiğini, erkan ve adabını anlatır, “şöyle yaparsan böyle olursun” der, soru 

                                                        
11 Diğer şairlerde pek rastlanmayan “ne güzeldir” redifi hakikaten ilginç bir rediftir. Bu-

rada güzelliğin nefislere göre kişilerle tesbit edilemeyeceği “bir şey ancak Hakkın em-
riyle güzel, nehyiyle çirkin olur” inancını arkasında taşır. Cezbeli coşkun şairimiz hı-
zını alamamış ki aynı redifte ikinci bir şiir daha yazmış. Birinci şiirde aşk ve muhab-
betullahın güzelliği anlatılırken ikinci şiir ise hemen tamamen hac farizasının güzeli-
ğini anlatmaktadır.  
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ve cevaplarla izah eder, korkutur, yahut müjdeler, bir işin sebep ve sonuç-
larını açıklar. Aşağıdaki mısra ve beyitlerde, onun bu minvaldeki bazı açık-
lama, davet, ikaz, telkin ve tavsiyeleri yer almaktadır: 

Hak ‘ilmine bu ‘âlem bir nüsha imiş ancak 
Ol nüshada bu âdem bir nokta imiş ancak 
 

Ol noktanuñ içinde gizli nice bin deryâ 
Bu ‘âlem o deryâdan bir katre imiş ancak  (Erdoğan, s. 170) 
  

Bu tabiat zulmetinden bulmak isterseñ halâs 
Gel riyâzetle erit bu cism ü cânı çün rasâs (Erdoğan, s. 259) 
… 

Uyan gafletden ey gâfil seni aldamasun dünyâ 
Yakañı al elinden kim seni soñra kılur rüsvâ  (Erdoğan, s. 173) 
… 

İster iseñ ma‘rifette olasın âlî-cenâb 
Ehl-i ‘irfân işiginde yüziñi eyle türâb  (Erdoğan, s. 177) 
… 

Aç gözüñ dildâra bak ref‘ oldı vechinden nikâb 
Zulmeti sürdi çıkardı ara yirden âfitâb  (Erdoğan, s. 181) 
… 

Cân bu ilden göçmedin cânânı bulmazsa ne güç 
Yârını terk itmedin yâranı bulmazsa ne güç (Erdoğan, s. 192) 
… 

İster iseñ olasın ehl-i felâh 
Kulluk eyle bi’l-gadâti ve’r-revâh  (Erdoğan, s. 195) 
… 

Ey karındaş bir sözüm var tut sımâh 
Zikre meşgul ol sakın olma ırah  (Erdoğan, s. 196) 
… 

Dervîş olan ‘âşık gerek yolında hem sâdık gerek 
Bağrı anuñ yanık gerek cân gözleri açık gerek  (Erdoğan, s. 277) 
… 

Sâliküñ mürşidine hıdmeti şâhâne gerek 
İşigine koya başın diye şâhâ ne gerek  (Erdoğan, s. 282) 
… 

‘Ârifüñ mutlak kelâmın duymaga ‘irfân gerek 
Sırr-ı muglakdur göñülde zevk ile vicdân gerek  (Erdoğan, s. 280) 
… 

Ey tarîkat erleri ey hakîkât pîrleri 
Bir haber virüñ baña ol bî-nişân kandedür  (Erdoğan, s. 207) 
… 

Ey göñül gel ağlama zârî zârî inleme 
Pîrden aldum haberi ol bî-nişân sendedür  (Erdoğan, s. 209) 
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Aşağıdaki “gaye, maksat, amaç, hedef” gibi manalara gelen “garaz” redifli 
şiirinde ise Tasavvufun temel felsefesi, insanın yaratılış gayesi ne güzel özet-
lenir. Fazla uzatmamak için üç beytini buraya alıyoruz. 

Sen seni bilmekdür ancak pîre ülfetden garaz 
Noktayı fehm eylemektür ‘ilm ü hikmetden garaz 
 

Halkı bunca enbiyâ kim geldi da‘vet eyledi 
Vahdetüñ sırrı bilinmekdür o da’vetden garaz 
 

Sâni‘i gör günde yüzbiñ dürlü san‘at gösterür 
Kendini göstermek içündür bu san’atdan garaz (Erdoğan, s. 260) 
 

Aşağıdaki Allah’tan yardım isteyişi ve yalvarış-yakarışlarından örnekler 
bulacağımız şu şiirleri de aynı bağlamda değerlendirebiliriz. 

Zulmet-i hecrüñde bîdâr olmışam yâ Rab meded 
İntizâr-ı subh-ı dîdâr olmışam yâ Rab meded (Erdoğan, s. 201) 
… 

Yâ ilâhî saña senden el-‘ıyaz 
Sensin âhir cümlemüze müste‘âz (Erdoğan, s. 202) 
… 

Yâ Rab bize ihsan it vuslat yolını göster 
Sûrette koma cân it ‘uzlet yolını göster (Erdoğan, s. 217) 
 

 Bu durumda Divan’ın ikinci önemli konusu irfan ve marifet; yani mari-
fetullahtır. Marifetullah’tan sonra gelen üçüncü bir konunun belki mehafe-
tullah, yani Allah korkusuyla haşyet ve celal tecellisiyle olduğunu ifade ede-
biliriz. Sevgi ve muhabbetin karşılarında konumlanan düşmanlık, nefret ve 
korku duyguları da çok önemli güçlü duygulardır ve Niyâzî Divanı’nda bun-
lar da mevcuttur. İnsan, Allah için tüm varlığı ve insanı nasıl sevmeliyse, 
aynı şekilde Allah için tüm kötü ve kötülüklerden, nefis, şeytan ve avane-
sinden de öylece nefret et/tir/melidir. Bu tür duyguların yansıtıldığı şiirler 
daha çok sert ve zahidane eda ile söylenmiştir ve önce kendi nefsine sonra 
gayrıya hitap edilmiştir. Bu konuda bazen nefsine, münafık ve kâfirlere, za-
hide çatılırken, bazen de Deccal’a, vaiz ve Kadızadeliler’in şahsında Vani 
Mehmed Efendi’ye yönelik şiirlerle tariz edilir, tokat vurulur, hicvedilir.   

Bu gün bir meclise vardum oturmış pend ider vâ‘iz 
Okur açmış kitâbını bu halkı agladur vâ‘iz 
 

İki bölmiş cihân halkın birini cennete salmış 
Eliyle kürsîden birin tamuya sarkıdur vâ‘iz 
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Çıkar ağzından ateşler yakar şeytân-ı mel‘ûnı 
Sanasın yidi tamunuñ ‘azâbı kendidür vâ‘iz (Erdoğan, s. 262) 
… 
Gel ey sofî çıkar sofu kıl insâf 
Ko suret düzmegi kıl içüñi lâf 
 

Riyâ ile bu ‘ömr-i nâzenîni 
Nice bir sarf idüp idersin isrâf (Erdoğan, s. 265) 
… 
Köstebekdür köstebekdür köstebek 
Ol münâfıklar vezîr olsuñ ya bek 
 

Kâfirüñ yiri cehennemdür velî 
Derk-i esfelde münâfık oldı sek (Erdoğan, s. 275) 
… 
Kaçar idüñ sen Allâh’dan 
“Lâ ilâhe illallâh’’dan 
Ġazab irdi saña şâhdan 
Gele Deccâl gele gele 
Gör kim senüñ hâlüñ n’ola (Erdoğan, s. 364) 
… 
Bir mahfî sehhâr idi kattâl u cebbâr idi 
Câzû-yı mekkâr idi câzûlığı bilindi 
 

Tevbe iderdi hayra niyyet iderdi şerre 
Küp olmış idi hamra hamruñ küpi delindi (Erdoğan, s. 282) 
… 
Kassâb elinde koyunum ya o beni ya ben onı  
Cellâd öñinde boyunum ya o beni ya ben onı (Erdoğan, s. 374) 
… 
Bir göz ki anuñ olmaya ‘ibret nazarında 
Ol düşmenidür sâhibinüñ baş üzerinde  
 

Kulak ki ögüt almaya her diñledüginden 
Akıt aña kurşunı hemân sen delüginden 
 

Şol el ki anuñ olmaya hayr u hasenâtı 
Virilmez aña cennet ilinüñ derecâtı (Erdoğan, s. 404) 

 
Niyâzî-i Mısri Divanı’nı, muhteva açısından üç temel tasavvufi kavramla 

birlikte ele aldık. Onun irfani-hikmet-amiz, zühdi-didaktik ve âşıkane-lirik 
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şiirlerinin üslubunun kaynaklarına inmeye çalıştık. Ama onun şiirlerinin 
tarz ve edasının bu üç temel üslup dışında başka ara renklerde de olabile-
ceğini de ifade ettik.  

Bunların bir sebebi de onun beslendiği divan, tasavvuf ve halk tarzı söy-
leyişlerin, şiirlerinin şekil ve muhtevası üzerindeki etkilerinin tabi sonuçla-
rıdır. Bunlardan, divan tarzının temsilcisi Fuzuli’nin bir şiirini tanzir ve tah-
mis ile onun etkilerini açıkça gösterdiği gibi, Yunus ve Âşık Yunus etkileri 
de kendi “Niyâzî’nin dilinden Yunus durur söyleyen” ifadelerinden ve ben-
zer söyleyişlerden açıkça görünmektedir. Üçüncü olarak doğrudan halk di-
linden, tekerlemelerden nasıl istifade ettiğini ise şu iki örnekle gösterebili-
riz. Birisi  

Kassâb elinde koyunum ya o beni ya ben onı 
Cellâd öñinde boyunum ya o beni ya ben onı (Erdoğan, s. 374)  

şiiriyle ilgilidir. Bu şiirle ilgili hatıra-günlük niteliğindeki kendi el yazısı 
mecmuasında, Limni’de iken bir meczub(çıplak)un kendine işittirerek “ya 
o beni ya ben onu” diye bir söz söyleyip durduğunu, “ne hoş kafiye olur” 
diyerek redifi onun dilinden aldığını belirmektedir. Diğeri ise  

Dime ki Hakk’ı sende mevcûd ola ya bende 
Ne sendedür ne bende sığmaz ol bir mekânda (Erdoğan, s. 352) 

manzumesidir. Bizce bu manzumenin sesinde ve yapı taşında Niyâzî’nin ta 
çocukluğundan kulağında çınlayan “ya şundadır ya bunda, keçe külah ba-
şında” tarzı tekerlemelerin sesi ve üslubu vardır. 

Sonuç olarak Niyâzî Divanı’nı genel durumu itibarıyla, şekil ve muhte-
vası açısından değerlendirerek tasavvuf dünyasına uygun farklı bir bakış açı-
sıyla üç tasavvufi terimle bağlantı kurarak açıklamaya ve örneklendirmeye 
çalıştık. Son olarak da onun beslendikleri kaynakları açısından kısa bir de-
ğerlendirmeye tabi tuttuk. Niyâzî’nin kabına sığmayan engin duygu ve ha-
yal dünyasını ve sonsuzluğa kanat çırpan deniz gibi tasavvuf dünyasını bir 
yazı boyutlarına sığdırmak, bir deryayı bir testiye sığdırmak gibi olası bir iş 
değildir. Meraklı okuyucuları daha geniş bilgi için divanından ve diğer eser-
lerinden onun aşk ve muhabbet dolu dünyasını yakından tanımaya davet 
ediyoruz. 

 



 

 

Roman Kahramanı Olarak Niyâzî-i Mısrî 
ALEV SINAR UĞURLU* 

 
 
 
 

“Derd-i Hakk’a talip ol dermana erem dersen” 
Niyâzî-i Mısrî 

 
“Halvetî tarikatının Niyâziyye veya Mısriyye kolunun kurucusu” (Çeçen, 

2014: 15) Niyâzî-i Mısrî İbnü’l Arabî, Mevlâna ve Yunus Emre’nin düşünce ve 
gönül dünyasını paylaşan, “vahdet-i vücut” ilkesini benimsemiş (Aşkar, 
1998: 256)  bir mutasavvıftır. 17.yyda yaşayan ve asıl adı Mehmet olan Niyâzî-
i Mısrî, Nakşibendi dervişi babasının yolundan gitmemiş, doğduğu Ma-
latya’dan ayrılıp Diyarbakır, Mardin, Bağdat, Kerbela, İskenderiye, Kahire, 
Bursa, Uşak gibi kültür merkezleri başta olmak üzere geniş bir coğrafyada 
dolaşarak manevi bir arayışa girmiştir. Bu arayış neticesinde gönlünü aydın-
latacak olan Şeyh Ümmî Sinan ile Uşak’ta karşılaşmış, onunla Antalya’nın 
Elmalı kazasına gitmiş ve biat ederek onun yetiştirdiği beş büyük mutasav-
vıfın en tanınmışı olmuştur. Fıkıh, hadis, mantık, kelam, tefsir, Arapça ders-
leri ile zahirî terbiyesini kuvvetlendiren Niyâzî-i Mısrî batınî terbiyesini 
Ümmî Sinan’dan alarak nefsini yola getirmeyi başarmıştır. “Coşkun ve cez-
beli bir sufî” olan Mısrî (Tatçı, 2012: XII) çağının da farkındadır. 17. yüzyılda 
duraklamaya başlayan Osmanlı Devleti’nin çöküşe doğru gittiğini görerek 
yöneticileri uyarmış, bu uyarılarının ve din ile tasavvuf hakkında sarf ettiği 
bazı aşırı sözlerinin bedelini sürgün cezalarına çarptırılarak ödemiştir.  

Niyâzî-i Mısrî’nin hatıraları ve biyografisi okunduğunda yaşadıklarından 
çok, karmaşık duygu dünyası ile dikkat çeken bir şahsiyet olduğu görülmek-
tedir. Uzun yıllar süren sürgün cezası ve bu ceza sırasında maruz kaldığı 
eziyet ve hakaretlerin duygularıyla hareket eden bu gönül ehlinin ruhunda 
derin tahribât yaptığı anlaşılmaktadır.  Hayatı boyunca çile çeken, eziyet 
gören ve sabırla sınanan Mısrî bazen hoşgörülü bazen katlanamayan, bazen 
merhametli bazen acımasız, bazen mülayim bazen kavgacı ama her zaman 
doğru bildiğini söylemekten geri durmayan bir mizaca sahiptir. Şeyhini 
ararken, şeyhine intisap etmesinden sonraki dokuz yıl boyunca ve Niyâzî-i 
Mısrî olarak Bursa, Edirne, Rodos, Limni gibi mekânlarda geçen irşat ve sür-

                                                        
*  Prof. Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. 
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gün yıllarında inişli çıkışlı duygu dünyasıyla bir romanın “karmaşık, inandı-
rıcı, çok yönlü” (Eagleton, 2016: 74) başkahramanı olmaya uygundur. Nite-
kim son dönem Türk edebiyatında Emine Işınsu Bukağı (2004), Sadık Yal-
dızuçanlar Anka (2008), Leyla İpekçi Dem Yüzü (2017) adlı romanlarda 
Niyâzî-i Mısrî’yi işlemişlerdir. Üç romanda da başta Niyâzî-i Mısrî’nin Hatı-
raları, Mustafa Tatçı ve Mustafa Aşkar’ın çalışmalarından yararlanılarak 
Niyâzî-i Mısrî’nin duygu ve düşünce dünyası tanıtılmaktadır. Bu romanlar-
dan ikisinde, Anka ve Dem Yüzü’nde Niyâzî-i Mısrî başkahramanları yön-
lendirici bir işleve sahiptir. Bukağı’da ise doğrudan doğruya romanın baş-
kahramanıdır.  

Anka ve Dem Yüzü çarpıcı olayların yer aldığı, tasvir, tahlil, gözlem gibi 
roman tekniklerinin kullanıldığı metinler değillerdir. Son dönem popüler 
romanlarının içinde yer alan bu kitaplar okuyucunun Niyâzî-i Mısrî’yi tanı-
ması, onun duygu ve düşünce dünyasını bilmesi ve bu vesileyle kendisini, 
nefsini, arzularını sorgulayıp bunlara gem vurmanın anlamını idrak etmesi 
hedeflenerek kaleme alınmışlardır. İç konuşma yöntemi kullanılarak yazı-
lan bu romanlardan Anka’da Niyâzî-i Mısrî hakkında doktora tezi yapmak 
isteyen, Dem Yüzü’nde de gördüğü bir rüya üzerine Niyâzî-i Mısrî hakkında 
bir roman yazmak isteyen başkahramanlar, Niyâzî-i Mısrî gibi nefislerine 
cihat açmışlardır. Ona tutunup, onun düşüncelerini kendilerine rehber 
edinmişlerdir. Anka’daki Mehmet ve Dem Yüzü’ndeki Arzu anekdotlarla; 
hayatının değişik safhaları, özellikle de sürgün yılları hakkında bilgi vere-
rek; mısralarının şerhi sayılabilecek açıklamalar yaparak onu okuyucuya ta-
nıtırlar. İki romanda anlatıcının okuyucudan çok Niyâzî-i Mısrî’ye hitap et-
mesi yazarların çok etkilendikleri anlaşılan bu mutasavvıfla ruhî anlamda 
özdeşleşme çabası içinde olduklarını göstermektedir.   Her iki roman da 
postmodern özellikler taşır. Mehmet ve Arzu’nun kendi yaşadıkları çağın 
siyasî görüntüsü, onların özel hayatları, duygu ve düşünce dünyaları kur-
macayı oluştururken bu kurmacanın içinde Mehmet ve Arzu’nun verdiği 
bilgilerle Niyâzî-i Mısrî’nin yaşamı üst kurmacayı1 oluşturur. Anka roma-
nında üst kurmacada Niyâzî-i Mısrî’nin yaşadığı dönemin siyasî ve sosyal 

                                                        
1 “Genel hatlarıyla üstkurmaca; edebiyatı bir oyun olarak gören postmodern yazarların, 

yazma eylemlerini de oyunun bir parçası olarak görmelerinden dolayı, anlattıkları ya 
da kurguladıkları şeyi nasıl oluşturduklarını dile getirmeleri, romanın veya öykünün 
içinde kendileriyle veya okurla bir nevi sohbet etmeleridir.” (Yusuf Aydoğdu, “Post-
modern Anlatıda Bir İmkân Olarak Üstkurmaca (Metafiction) ve Murathan Mungan 
Öykülerine Yansımaları”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 10, S. 52, Ekim 
2017, s. 58).  Dem Yüzü’nün ilk sayfalarında yer alan şu cümleler romanın bu anlayışla 
yazıldığını teyit etmektedir: “Onun 17’nci yüzyılda yaşamış büyük mutasavvıf Niyâzî-i 
Mısrî olarak tecellisi ise yine rüyamda oldu. Hızır’la yoldaş olmayı talep etmem 
Mısrî’nin şiiriyle tanışmamla gerçekleşti. Nasıl bir oyunun içinde, oyunculara bizzat 
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hadiseleri ile onun dış ve iç yolculuğu anlatılırken kurmacada Mehmet’in 
özel hayatındaki sıkıntılar ve bu sıkıntılardan uzaklaşıp Niyâzî-i Mısrî ile 
özdeşleşme çabası yer alır. Sabır, gayret, emek ve yeniden doğuşun simgesi 
olan Anka insanın aradığını kendi içinde bulması anlamını taşır ve romanda 
Niyâzî-i Mısrî’yi temsil eder. Dem Yüzü’nde ise kurmaca 15 Temmuz 2016 
tarihinde yaşanan hain darbe girişimine odaklanmıştır. Mısrî’nin izini süren 
Arzu, arzularından kurtulma, 15 Temmuz’da şehit düşen kocasının acısına 
katlanma çabası içindedir ve Mısrî sayesinde felâkete, derde tahammül 
eder. Her iki roman kahramanı da Niyâzî-i Mısrî sayesinde tıpkı onun gibi 
trajik hadise ve duyguları mistik bir boyun eğişle uyuşturur ve aşarlar. Anka 
ve Dem Yüzü, Niyâzî-i Mısrî’nin sadece simge olarak kullanıldığı ve yazar-
ların siyasî görüşlerini yansıtma imkânı buldukları romanlardır.    

Niyâzî-i Mısrî’nin ilgiyle takip edilen bir roman kahramanı olarak yer al-
dığı eser ise Emine Işınsu’ya ait olan Bukağı’dır. Bukağı hem biyografik hem 
de tarihî bir romandır. Romanda Niyâzî-i Mısrî’nin hayatı anlatılırken bu 
hayatın başlangıcı olan 1618 ile sonu olan 1694 yılları arasında Osmanlı Dev-
leti’nin siyasî, ekonomik, askerî durumu da ayrıntılı bir şekilde yansıtılır. II. 
Osman’ın tecrübesizliği, Kösem Sultan’ın iktidar hırsı, IV. Murat’ın iktidarı 
ele geçirip fütuhat dönemini yeniden canlandırması, İbrahim’in korkularına 
teslimiyeti ile devlete sahip çıkamayışı, IV. Mehmet’in çocuk yaşta tahta çı-
kışı ve ava düşkünlüğü ile devleti ihmal edişi, Kösem Sultan ile Turhan Sul-
tan arasındaki iktidar mücadelesi, Köprülüler devri, II. Süleyman ve II. Ah-
met dönemleri Niyâzî-i Mısrî’nin milâdi takvime göre 76 yıl süren hayatının 
siyasî fonunu oluşturur. II. Osman’dan II. Ahmet’e uzanan bu süreç Os-
manlı Devleti’nin toprak kaybetmeye başladığı 17. yüzyılın neredeyse tama-
mıdır. Romanda siyasî ve sosyal durum ile sarayda yaşananlar sıklıkla 
Mısrî’nin can yoldaşı, kan kardeşi saray hattatı Kasım’ın mektupları ya da 
konuşmaları ile zaman zaman da anlatıcının ağzından verilir.  

Roman Niyâzî-i Mısrî’nin türbesini ziyaret etmek üzere Limni Adası’na 
giden biri yaşlı diğeri genç iki kişinin vapur yolculuğu sırasındaki sohbeti 
ile başlar. Niyâzî-i Mısrî’nin ne düşüncelerinden ne de şiirlerinden haberdar 
olan genç yolcu, büyük büyük dedesi Kasım’ın yakın arkadaşı olan Mısrî’nin 
mezarını babasının ısrarı üzerine ziyarete gitmektedir. Çünkü Kasım dede 
ailedeki erkeklerin bu türbeyi ziyaret etmesi vasiyetinde bulunmuş, bu va-
siyeti yerine getirmeyenlerin de işleri yolunda gitmemiştir. Bu girişten sonra 
roman anlatı zamanından olay zamanına geçer ve Mısrî’nin hikâyesi başlar.  

Mehmet (Niyâzî-i Mısrî), II. Osman’ın tahta çıktığı 1618 yılında Ma-
latya’da Nakşibendi şeyhi Ali Çelebi’nin, onunla aynı gün Kasım İstanbul’da 
saray hekimbaşısı Mehmet Zihni Efendi’nin oğlu olarak dünyaya gelirler. 

                                                        
oyun olduğumu fark etmem için üst üste belâlara maruz kalacaktım. Ben onun lego-
suydum.” (Leyla İpekçi, Dem Yüzü, H Yayınları, İstanbul, 2017, s. 12).    
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Doğdukları gün kaderleri kesişen Mehmet ve Kasım, Malatya’da sıbyan 
mektebinde karşılaşırlar. Kasım, babasının sürgün cezasına çarptırılmasın-
dan dolayı Malatya’dadır. Mehmet, kıyafeti Malatya’daki çocuklara göre pek 
süslü olan Kasım’ı dayak yemekten kurtarır ve arkadaş olurlar. İkisi de ze-
kidir, öğretileni hemen kavrarlar. Ancak Mehmet’in zekâsı daha işlektir. 
Çok hareketli bir çocuk olan Mehmet’in enerjisini boşaltabilmesi için babası 
onu güreşe yönlendirir. Güreşi pek seven Mehmet, güreşle birlikte kurallara 
uymayı öğrenmeye başlar. Onun farklı bir mizaca sahip olduğunu tespit 
eden ilk şahıs lalası Halil Derviş bu farklılığı şöyle ifade eder: 

“(…) bu kızan büyük bir âlim olmaya, bir “hakikat” âlimi olmaya 
adaydır. Duyguludur, ince düşüncelidir, gönlü geniştir, kafası da çok 
iyi çalışmaktadır, yaşıtları ayarı değildir, çok daha yüksektir.” (Işınsu, 
2016: 20)      

Mehmet’in daha küçük bir çocukken prensipleri vardır. Özgüveni çok 
fazladır. Dürüsttür. Kendisini iyi tanır, ne istediğini iyi bilir. Kararlıdır. Adil 
ve yardımseverdir. Karşılık beklemeden yardım eder. Fiziksel ve ruhsal an-
lamda güçlüdür. Haksızlığa uğrayanın, güçsüzün yanındadır. Derviş değil, 
şair ve güreşçi olmak ister. Lalasının Yunus Emre’den okuduğu şiirler onu 
öylesine etkilemiştir ki Mehmet de Yunus gibi yazmak hevesine kapılır. Yu-
nus’un da bir derviş olduğunu öğrenmek küçük Mehmet’i “dertli dertli” dü-
şündürür.  

Mehmet ile Kasım arasında kuvvetli bir dostluk gelişir. Kasım, Mehmet’e 
“ağam”, Mehmet de ona “kıymetlim” “adamım” diye hitap eder. Coşkun ve 
asi bir mizaca sahip olan Mehmet, babasının mensup olduğu Nakşibendi 
tarîkatını cazip bulmaz. Sessiz zikre katılmaktan zevk almaz. “Allah Hû” ni-
dasıyla yeri göğü inletmek arzusuyla, ayakta el ele tutuşup bir daire teşkil 
ederek ağır ağır dönerken “Lâ ilâhe illallah” diye zikreden Halvetîlerin soh-
bet ve zikirlerini takip etmeye başlar. Bu arada Kasım’ın babası ölmüş, Ka-
sım annesi ve kardeşiyle İstanbul’a dönmüştür. Enderun’da tahsilini sürdü-
ren Kasım ile Malatya’da kalan Mehmet düzenli olarak mektuplaşırlar. 
Mektuplara bakıldığında Kasım’ın siyaset ve aktüel durumla ilgilendiği, 
Mehmet’in ise tasavvuftan bahsetmekten hoşlandığı görülmektedir. İlgi 
alanları farklı olsa da gönül bağları çok kuvvetlidir.  

Mehmet, Halvetî dergâhının verdiği coşkuyla babasını kırmak pahasına, 
gerçek hayatında olduğu gibi Şeyh Hüseyin Halvetî’ye biat eder. İlahiler ya-
zar. Duygularını mısralara aktardıkça rahatlamaktadır. Fakat henüz olgun-
laşmamıştır. Sadece kendi duygularını önemsemekte, karşısındakini yok 
farz etmekte, çok çabuk sinirlenmekte, öfkesine hâkim olamamaktadır. 21 
yaşına geldiğinde babasının ölümü ve şeyhinin İstanbul’a gidişi üzerine 
mantık, kelam, tefsir, Arapça öğrenmek üzere Malatya’dan ayrılıp Diyarba-
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kır’a gider. Feyzullah Efendi’den ders almaya başlarsa da bir süre sonra ho-
casının öğrettiklerini yetersiz bularak Mardin’e gider. Abdürrezzak Efendi 
adında Mardin’in tanınmış bir hocasından ders almaya başlar. Bu dönemde 
özgüveni ve kibri had safhadadır. Şerbet sanarak şarap içip sızması ve so-
yulması olgunluğa giden yolda önemli bir merhale olur onun için. Kendisine 
fazlasıyla güvenmiş, bir tehlikeyle karşılaşırsa fiziksel gücüyle karşı koyabi-
leceğini sanmıştır. Kibri, gururu nefsini ön plana çıkarmakta, gözünü ve 
gönlünü perdelemektedir. Dervişçe, saf-temiz yaşamayı becerememiştir. 
Azap içindedir. Kalbindeki manevi özlemle nefsiyle büyük bir mücadeleye 
girer. Yunus Emre gibi samimi olmaya çalışarak yazdığı şiirlerinde ilk defa 
Niyâzî mahlasını Mardin’de kullanır.       

Niyâzî’nin Mardin’den sonraki durağı Mısır’dır. Uzun ve yorucu bir yol-
culuk yapar. Yolculuk sırasında en yakın arkadaşı Yunus Emre Divanı’dır. 
Neşeliyken de ümitsizken de hep Yunus Emre’nin ilahilerini okur. Hem Yu-
nus gibi yaratılanı kayıtsız şartsız sevmeyi, merhamet etmeyi öğrenmeye 
hem de günlük hayata sabretmeye çalışır. Yoğun bir duygu değişimi içinde-
dir. Roman kahramanının Mehmet’ten Niyâzî-i Mısrî’ye dönüşmesinin baş-
langıcı olan bu süreçte yaşadığı ruhsal gel gitler lalası Halil Derviş’e ve Ka-
sım’a yazdığı mektuplara yansır. İskenderiye’de bir Kadirî dergâhı olan Ab-
dülkadir Geylanî tekkesinde Şeyh Mehmet Efendi’ye biat ederse de rüyasına 
giren Abdülkadir Geylanî’nin “Senin şeyhin bu şehirde değildir” demesi üze-
rine Şeyh Mehmet Efendi’nin halifelik teklifini ret ederek yine yollara düşer. 
Şeyhini arayan Niyâzî yollarda ilahilerinin ağızdan ağıza dolaştığını öğrenir. 
Kendisini mürşit olarak kabul edenlerle karşılaşır. Bu sınavların hepsinden 
başarıyla geçerek nefsini ve öfkesini dizginlemeye başladığını ispatlar. İki ay 
kaldığı Bağdat yakınındaki bir köyde mum yapmayı ve at binmeyi öğrenir. 
Vaazlar verir. Kendisine hediye edilen atı Rüzgâr ve “derviş kedisi” Kirazla 
Anadolu’ya doğru yola koyulur. Yollarda sabretmeyi öğreneceğini bileme-
den bu sınava isyan ettiği anlar olur. İstanbul’a gelip usta bir hattat olan can 
dostu Kasım’ı bulur. Sokollu Mehmet Paşa Camii’nin yanındaki Halvetî tek-
kesinde halvete girerek 40 gün çile doldurur. Halvetten çıkınca artık adı 
Niyâzî-i Mısrî’dir.  

Şeyhini bulma arzusuyla Bursa’ya giden Niyâzî-i Mısrî orada gördüğü bir 
rüya üzerine (elinde bakır ibrikle bir başka şehirdeki kalaycıya gitmesi) yine 
yollara düşer. Sonunda 4 yıl boyunca köy köy, kasaba kasaba dolaşarak ara-
dığı şeyhi Uşak’ta bulur. 29 yaşındayken Şeyh Ümmî Sinan’a biat eder. 
Onun Elmalı’daki dergâhına gider. Ümmî Sinan, Mısrî’yi zorlu bir nefis ter-
biyesinden geçirir. Manevi eğitiminin yanı sıra şeyhin oğluna ders verir, 
dergâhta imamlık yapar, vaaz verir, sırtında oluşan yaraların verdiği acıya 
dayanarak dergâha un, buğday ve odun taşır. Bütün bunların karşılığında 
günde 1 dilim arpa ekmeği yer. Ümmî Sinan ona beynini ve kalbini kontrol 
etmeyi, her şartta olumlu düşünmeyi öğretir. Mısrî’nin içi huzurla dolmaya, 
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kalbi yumuşamaya başlar. Ondaki değişimi fark eden Ümmî Sinan’ın izniyle 
ailesini ve eski dostlarını görmek için Malatya’ya, Mardin’e, İstanbul’a gider. 
Dönüşte şeyhi onu en zor sınavına sokar. 100 gün halvette aç, susuz, ışıksız 
kalır. Bu zorlu sınava hem ruhen hem bedenen dayanarak nefsini öldürdü-
ğünü ispat eder. Nefsiyle birlikte cehalet, isyan, hırs, tamahkârlık, dünya 
sevgisi, arzu-heves, kibir, eziyet-zarar vermek, cimrilik ve gafleti terk etmiş; 
cismanî-nefsanî arzularından uzaklaşmış ve Allah’ın kazasına tamamen tes-
lim olmuştur.  

Mısrî, dokuz yılın sonunda şeyhinin izniyle irşat vazifesine başlar. Uşak, 
Afyon, Kütahya’nın köy ve kasabalarından sonra Bursa’ya gelir. Artık 40 ya-
şını geçmiştir. Bursa’da vaazlarıyla bir kısım halkı etkilese de zikir ve dev-
ranı benimsemeyen Kadızadeli zihniyetini karşısında bulur. Duyarlı olduğu 
konularda engel ile karşılaştığında ya da kızdırıldığında Mısrî’nin öfkesini 
dizginlemesinin imkânsızlığı Bursa’da ortaya çıkar. Zikir ve devranı yasak-
laması için padişah IV. Mehmet’i etkileyen Vani Efendi’ye ağır hakaret eder. 
Bir süre sonra padişah fermanıyla sesli zikir, devran ve sema yasaklanırsa da 
Mısrî hak bildiği yolda yürümeyi sürdürür. Bu arada Gülsüm adlı bir ha-
nımla evlenir. Bir oğlu ve bir kızı dünyaya gelir.  

Mısrî’nin 17. Yüzyıl Doğu dünyasında bir roman kahramanı olarak Gül-
süm’ün işlediği gergefleri satıp para kazanmasına, düşüncelerini çekinme-
den dile getirmesine izin vermesi, vaazlarında cemaate öğrendiklerini eşle-
rine aktararak onların cahil kalmalarının önüne geçmelerini söylemesi, can 
arkadaşı Kasım’ın kız kardeşi Melekşan’ı halifesi olarak ilan etmek istemesi 
kadın hakları konusunda çağının çok ilerisinde bir bakış açısına sahip oldu-
ğunu göstermektedir. Mensup olduğu millete yardım etmeyi ilahî bir görev 
bilen Mısrî, gerçek hayatında olduğu gibi romanda da yönetimde gördüğü 
aksaklıkları vaazlarına taşır. Bu vaazları üzerine Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa 
tarafından Edirne’ye davet edilir. Mısrî bu görüşmede bütün içtenliğiyle pa-
dişahın zikir, devran ve semayı yasaklamasından duyduğu üzüntüyü anlatır, 
tekkelerin eğitim-öğretim açısından öneminden bahseder. Fazıl Ahmet 
Paşa’nın aracılığıyla Ayasofya Camii’nde Padişah IV. Mehmet ve saray men-
suplarının dinlediği etkileyici bir vaaz vermeyi başarır.  Bu vaaz sayesinde 
IV. Mehmet yasağı kaldırır. Bursa’ya dönen Mısrî, vaazlarını sürdürür. An-
cak Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i nebi mertebesinde gördüğünü söylemesi 
dolayısıyla büyük tepki görür, hatta onu öldürmeye kalkarlar. Bu tatsız olay-
lar üzerine Bursa’dan tekrar Edirne’ye giden Mısrî, Edirne Ulucami’de dev-
let yönetimini ağır bir şekilde eleştirdiği vaazı üzerine Sadrazam Fazıl Ah-
met Paşa’nın emriyle Rodos’a kale hapsine gönderilir.  

Rodos’a götüren gemi yolculuğu sırasında bir işareti ile fırtınayı durdu-
ran Mısrî mucizeler de göstermeye başlamıştır. Onu Rodos’a götürmekle 
görevli olan Azbî Çavuş istifa ederek Rodos’ta kalıp Mısrî’nin hizmetine gi-
rer. Mısrî’nin ayağına bukağı ilk kez Rodos’ta takılır. Rodos’ta başta kendisi 
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gibi sürgün olan Kırım Hanı Selim Giray olmak üzere pek çok ziyaretçisi 
olur. Onun bir mürşit olduğunu idrak eden kale komutanı bukağıyı çıkartır. 
9 aylık sürgün sonunda affedilen Mısrî, döndüğü Bursa’da dervişleri ve se-
venleri tarafından coşkuyla karşılanır. Vaaz vermeye ve yöneticileri eleştir-
meye yeniden başlar. Hatta bir vaazında Osmanlı tahtına Kırım hanlarının 
daha layık olduğunu söyler. Artık Mısrî, Osmanlı düşmanı olarak bilinmek-
tedir. Mısrî’nin Bursa’da verdiği devlet karşıtı vaazlar Bursa kadısı tarafın-
dan Padişah IV. Mehmet’e bildirilince, 61 yaşındaki Mısrî bu sefer Limni 
Adası’na sürülür. Bilgeliğinin anlaşılmayıp nasihatlerinin padişah tarafın-
dan dinlenmemesi Mısrî’yi çok öfkelendirse de bir müddet sonra öfkesini 
bastırır. Adadaki Müslüman ve Hristiyanları irşat etmek üzere buraya gö-
revli olarak geldiğine inanır. Ada halkına vahdet-i vücudu ve Halvetîliği an-
latır. Hristiyan ahaliden pek çok kişinin Müslüman olmasını sağlar. Yeni 
müritleri olur. 2 yılın sonunda İstanbul’dan gelen emirle sürgün cezası affe-
dilse de Mısrî Limni’de kalmaya devam eder. Limni’de 15 yılını geçiren Mısrî, 
Sadrazam Köprülüzade Mustafa Paşa’nın emriyle Bursa’ya çağrılır. Os-
manlı’yı yeniden toparlayıp eski gücüne kavuşturacak nitelikte bir devlet 
adamı olarak gördüğü Köprülüzade Mustafa Paşa’nın emrine uyup halka 
manevi güç olmak amacıyla Bursa’ya dönen Mısrî, burada büyük bir törenle 
karşılanır. Ancak Mısrî, yöneticilere yönelttiği ağır eleştirileri sürdürdüğü 
gibi 300 dervişi ile birlikte Erdel seferine katılma arzusuna kapılır. Padişah 
II. Ahmet, Mısrî’nin bu isteğini reddeder ancak Mısrî, gerçek hayatta olduğu 
gibi çok ağır bir mektup yazarak bir “sultancığın” kendisini engelleyemeye-
ceğini belirtip padişaha nasihatler verir. 300 yoldaşıyla birlikte Edirne’ye yü-
rür. Tekfur Dağı’nda padişah tarafından elçi sıfatıyla gönderilen en yakın 
arkadaşı Kasım tarafından durdurulup geri dönmesi istense de Mısrî dinle-
mez. Mısrî’nin Edirne’ye yaklaştığını duyan halk galeyana gelmiştir, 
Mısrî’nin devlet erkânı arasındaki hainleri padişaha bildireceği söylentisi 
dolaşmaktadır, isyan çıkmak üzeredir. Bunun üzerine Niyâzî-i Mısrî’yi Seli-
miye Camii’nde derdest edip yeniden ayağında bukağıyla Limni Adası’na 
sürerler. Limni’deki bu ikinci sürgününde ruh hâlinin iyice kötüleştiği gö-
rülmektedir. Sürekli olarak zehirlenme, öldürülme endişesi içindedir. Onu 
bir meczup olarak gören bazı insanların hakaret ve alay içeren davranışları 
da ruhunu derinden yaralar.  

Limni’de Hakk’ın rahmetine kavuşan Mısrî’nin vasiyeti ayağındaki bu-
kağı ile gömülmek olur.  

Niyâzî-i Mısrî tarihî gerçekliğine uygun bir şekilde nefsiyle mücadele 
eden, devletin çöküşe doğru gittiğini yöneticilere anlatmaya çalışan ve dev-
let ile çatışan bir gönül eri olarak Bukağı’da yer alır. Ancak Mısrî, Bukağı’da 
tarihî bir şahsiyet olmaktan çok öncelikle bir roman kahramanıdır. Roman 
sanatı kurmacayı gerektirir. Bu gereklilik biyografik ya da otobiyografik ro-
manlar için de geçerlidir. “Kurgu eserler gerçeğe dayalı bilgilerle dolu  
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olabilir. (…) Bununla birlikte edebî dediğimiz metinlerin öncelikli amacı 
bize gerçekleri vermek değildir. Daha ziyade, okurlar o gerçekleri “hayal et-
meye”, yani bunlardan hayalî bir dünya kurmaya çağırılır” (Eagleton, 2016: 
133). Emine Işınsu, Bukağı’da Niyâzî-i Mısrî ile ilgili belge ve bilimsel çalış-
malardan topladığı materyallerden hareketle bir kurgu oluşturmuş, bu ma-
teryalleri şekillendirerek kurgusal dünyaya nakletmiş ve 17. yüzyılda yaşa-
mış büyük mutasavvıf Niyâzî-i Mısrî’yi bir roman kahramanına dönüştüre-
rek 21. yüzyıla taşımıştır.  

Bukağı, en temel kurgulardan biri olan arayış üzerine kurulmuştur. 
“Araştırma kurgusu adından da belli olduğu gibi kahramanın bir kişi, bir yer 
veya bir şey aramasıdır” (Tobias, 1996: 75). Bu romanda da başkarakter Meh-
met yola koyularak önce zahirî âlemi anlayabilmek için ilim; ardından da 
yaşamını, iç dünyasını, hayata bakışını, ruhunu değiştirecek olan şeyhi arar. 
“Kahramanın araştırmasının nesnesi büyük ölçüde karakterine bağlıdır ve 
bu nesne onu genellikle etkileyerek bir karakter değişimi yaratır ki, bu da 
son için önemlidir” (Tobias, 1996: 76). Mehmet, manevi yolculuğuna maddi 
yolculukla başlar. Aradığını yollara düşerek bulmaya çalışır. Dış dünyada 
yaptığı yolculuklar kendi içindeki yolculuğu derinleştirir.  Ümmî Sinan, 
Mehmet’in arayışının ilk karşılığıdır. Ancak arayışı Ümmî Sinan ile karşıla-
şınca sona ermez. Ümmî Sinan’ın rahle-i tedrisinden geçmek suretiyle bir 
başka arayışının karşılığını alır; nefsanî- cismanî isteklerini bastırarak tasav-
vuf ehli olmayı öğrenir. Maddi yolculukla paralel giden manevi yolculuğun-
daki arayış neticesinde Mehmet, nefsini terk etmeyi başarmış, Niyâzî-i Mısrî 
olmuştur.       

Bir roman kahramanı olarak Niyâzî-i Mısrî’nin psikolojik derinliği vardır. 
Durağan değildir. Değişim gösterir. Emine Işınsu, Mehmet’i Niyâzî-i Mısrî 
yapan aşamaları ve bu aşamalarda onun duygu dünyasında meydana gelen 
değişimi başarıyla yansıtır. Erdemli bir roman kahramanı olarak Mısrî’nin 
eserde anlatılan hayat hikâyesi bugünün okuyucusu için heyecan verici bir 
hikâye değildir. Biyografik romanlardaki en büyük sıkıntılardan biri okur 
tarafından hayat hikâyesi zaten bilinen bir ismi heyecan ve merak duygu-
sunu ayakta tutarak işlemektir. İşte burada yazarın sanat gücü devreye gi-
rer. Çağdaş Türk edebiyatının güçlü bir kalemi olduğunu altmış yıla yakla-
şan sanat hayatıyla ispatlamış olan Emine Işınsu, Niyâzî-i Mısrî’nin bilinen 
hayat hikâyesini verirken asıl onun büyük bir çatışma geçiren iç dünyası 
üzerinde durmuş, kendi başına bir duruşu olduğunu yansıtmıştır. “Bir 
hikâyenin sürekli bir gerilime ihtiyacı vardır. Doruk noktaya kadar ilerler-
ken gerilimi arttırmalısınız. Bu da sadece yerel gerilime güvenilemeyeceği 
demektir; hikâyeyi destekleyecek daha büyük bir çatışmaya ihtiyacınız var-
dır” (Tobias, 1996: 29) cümlelerinde de vurgulandığı gibi romanın ilgiyle ta-
kip edilebilmesi için çatışmaya ihtiyaç vardır. Bukağı’da çatışma ve gerilim 
hikâyeyi yürüten karakter Niyâzî-i Mısrî’nin kendi içindedir. Her ne kadar 
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çevresiyle ve yönetimle çatışsa da o asıl çatışmayı kendi içinde, nefsiyle  
yaşar. O, öğrenci-derviş-mürşit-meczup-bilge-veli sıfatlarının tüm özellik-
lerini taşımanın yanı sıra etten kemikten, zaaf sahibi gerçek bir insan hüvi-
yetiyle de okurun karşısına çıkar. Onun karakterindeki en büyük zaaf padi-
şah fermanı da olsa yanlışlığına inandığı bir konuda öfkesini dizginleyeme-
mesi, asiliğidir. Öfkeye hâkim olamamak bir zaaftır. Ancak Mehmet biraz 
da bir başka insanda gerçekten zayıflık olarak değerlendirilebilecek bu özel-
liği ile Niyâzî-i Mısrî olmuştur. Zira fiziksel olarak güçlü olduğu kadar ruh-
sal anlamda da son derece güçlüdür; asiliğinin, öfkesine engel olamamanın 
bedelini ödemeye hazırdır. Bedel sürgün de olsa, bukağı da olsa her türlü 
derdi çekmeye razı olmakla kalmaz; onları ruhunun ve bedeninin bir par-
çası hâline getirir. Mısrî’nin bu tavizsiz tavrının en çarpıcı örneği 16 kiloluk 
bukağı ile gömülmeyi vasiyet ederek mezara ayağında demir köstekle gir-
mesidir (Aşkar, 1997: 104). Köstendilli Süleyman Şeyhi’nin Bahru'l-Velaye 
adlı eserinde dile getirilen, öldükten sonra ayağındaki demiri çıkarmak is-
teyen birinin yaralanması ile ilgili rivayet (Aşkar, 1997: 104) romanda kur-
gunun içinde de yer almaktadır ve bukağı Mısrî’nin asi karakterinin sem-
bolü hâline geliverir. Romana ad olan bukağı bir sembol olarak kullanılmış-
tır. Bukağı, bir taraftan Niyâzî-i Mısrî’nin otoriteye başkaldıran mizacını di-
ğer taraftan da siyasî otoriteyi temsil eder. Hayatı boyunca inanmadığı ve 
güvenmediği siyasî otorite ile çatışan Niyâzî-i Mısrî için bukağı belli ki oto-
riteye başkaldırışın, özgürlüğünü ilan edişin ve bu yolda ödediği bedelin 
sembolü olmuştur. Emine Işınsu da ayağına geçirilen demir bir kösteğin fi-
kirlerini ifade etmekten onu men edemeyeceğini, siyasî otoritenin kendi-
sine karşı olan fikir ve irfan ehlini baskıyla sindirmeye çalışmasının müm-
kün olmadığını göstermek ve Niyâzî-i Mısrî’nin asi karakterini yansıtmak 
amacıyla bukağıyı romanına bir sembol olarak yerleştirmiştir.   

 

Sonuç 

17. yüzyıl tasavvuf edebiyatına damgasını vuran, şiirleriyle tasavvuf ru-
hunu sonraki kuşaklara aktaran, devletin çöküşe doğru gittiğini yüzyıllar 
öncesinden haber veren Niyâzî-i Mısrî son derece dikkat çeken bir kişiliğe 
sahiptir. Bir mutasavvıf olarak nefsiyle yaptığı savaşı kazanan ancak tasvip 
etmediği siyasî otoriteye karşı mizacının dikbaşlı tarafını bastıramayan 
Niyâzî-i Mısrî bir çelişki içindeymiş gibi görünse de aslında bir karakter 
özelliği sergilemiş, bir mutasavvıf da olsa bireyin mensup olduğu topluma 
karşı sorumluluğu olduğunu, bu sorumluluğun mutasavvıfta daha fazla ol-
duğunu ispat etmiştir. Psikolojik karmaşası olan bir karakter olarak kendi-
sini sadece bir simge şeklinde sunmayıp incelikle psikolojisini işleyecek ya-
zarları beklemektedir.    
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Bursa Mısrî Asitanesi ve Mimari Özellikleri 
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Nakşibendî dervişlerinden Ali Efendi’nin oğlu olan Mısrî’nin asıl adı 

Niyâzî Mehmed olup, Rebîülevvel 1027 H (9 Mart 1618) tarihinde Malatya’da 
doğmuştur. Babasının hilafına Nakşibendî yerine Halvetiyye’den bir şeyhe 
intisap etmişse de kısa bir süre sonra ilim tahsili için Malatya’dan ayrılarak 
önce Diyarbakır, ardından gittiği Mardin’de mantık ve kelam okumuştur. 
1640 tarihinde Mısıra gitmiş, Ezher Medresesindeki eğitimiyle birlikte bir 
Kâdirî şeyhinden de istifade etmiştir.1  Burada üç yıl kaldıktan sonra Ana-
dolu’ya dönmüş, meşâyıhtan pekçok kimseyi ziyaret ederek, en sonunda 
Ümmî Sinan’a bağlanmıştır.2 Mısır’dan gelmesi münasebetiyle sonralarına 
kendisi Mısrî mahlasıyla anılmıştır.  

Mısrî, Elmalı’da Ümmî Sinan’ın yanında on beş yıl kalmış, seyr ü 
sülûkunu tamamlayarak şeyhinden hilâfet almıştır. Uşak, Çal Kasabası ve 
Kütahya’da bir süre vaaz ve irşat görevlerinde bulunmuş, bilahare 1661 tari-
hinde Bursa’ya gelmiştir.3 Bursa’da Şehreküstü Camii yanındaki tekkede, 
Ulucami civarındaki medresede ve Sebbağ Ali Dede’nin evinde kalıp, Ulu-
cami’ye devam etmiş, bu arada müritlerinin sayısı oldukça çoğalmıştır.4 
Bursa’da Hacı Mustafa adlı bir müridinin Gülsüm adındaki kız kardeşiyle 
evlenerek,  Fatıma ve Çelebi Ali adlı iki çocuğu dünyaya gelmiştir.5 Müritle-
rinin artmasıyla Abdal Çelebi adındaki bir müridi tarafından Şeker Hoca 
Camii ile Ulucami arasındaki alana bir dergâh yaptırılmıştır. Buradaki vaaz-

                                                        
*  Doç. Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi. 
1  Mustafa Aşkar, “Niyâzî-i Mısrî”, DİA, C. 33, s. 166. Niyâzî Mısrî’nin Mısar’a gittiği tarih 

Sicill-i Osmanî’de 1638-39 olarak verilmektedir. Bkz. Mehmet Süreyya, Sicilli Osmânî, 
Çev. Seyid Ali Kahraman, C. 4, s. 1258,  Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1996.   

2  Mustafa Kara, Niyâzî-î Mısrî, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ankara, 1994, s. 8.  
3  Kara, Niyâzî-i Mısrî, s. 11, 12.  
4  Niyâzi-i Mısrî, Mevâidü’l-İrfân (İrfan Sofraları – Haz. Süleyman Ateş), Yeni Ufuklar 

Neşriyat, İstanbul, ts., s. 10.  
5  Mustafa Aşkar, “Niyâzi-i Mısrî, DİA, İstanbul 2007, C. 33, s. 167; Bu hanım Gülzâr’da 

Mustafa Efendi’nin kızı olarak anlatılmaktadır. Ayrıca bu hanımın mezarının dergâhta 
olduğu beyan edilmektedir. Bkz. Mehmed Şemseddin, Gülzâr, s. 482.  
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larında tasavvufla ilgili bazı görüşleri aşırı bulunmuş, hatta devlet yönetici-
lerinin bu konuda aldığı bazı kararlara da karşı çıkmıştır. Bu durum top-
lumda rahatsızlık meydana getirince 1673 yılında Rodos’a sürgün edilmiştir. 
Burada dokuz ay kaldıktan sonra affedilerek Bursa’ya geri dönmüştür. Kısa 
süre sonra bu defa Limni Adası’na sürgün edilmiştir. İki yıl sonra cezası bit-
tiği halde geri dönmez ve burada on beş yıl kaldıktan sonra emir üzerine 
tekrar Bursa’ya gelir. 1693 yılında Osmanlı Ordusu’nun Avusturya Seferine 
çıkması üzerine müritleriyle sefere iştirak etmek için yola çıkar. Taraftarla-
rının çokluğu yöneticileri korkuttuğundan, sefere katılmayıp Bursa’da dua 
etmesi istenmişse de kabul etmeyip yola koyulur. Edirne’ye vardıklarında 
Selimiye Camii’ne girer. Bu haber üzerine Sultan II. Ahmet’in emriyle ve ye-
niçeriler vasıtasıyla Mısrî tutuklanıp tekrar Limni’ye gönderilir.6 Limni halkı 
kendisini daha önceden tanıdıkları Mısrî’yi büyük bir heyecan ve sevinçle 
karşılarlar. Yaşı oldukça ilerlemiş olduğundan vaktini riyazetle geçiren 
Mısrî 16 Mart 1694 tarihinde Çarşamba günü vefat ederek, orada defnedildi. 
Daha sonra üzerine bir türbe inşa edildi.7  

Yukarıda da beyan edildiği gibi, Niyâzi-i Mısrî Elmalı’da bulunan şeyhi 
Ümmî Sinan’dan hilafet alıp yola çıkınca önce Uşak ve Çal Kasabasına, ar-
dından Kütahya’ya uğrayarak bir müddet va’z ve irşad görevlerinde bu-
lundu. Ardından 1661 tarihinde Bursa’ya gelmiştir. İlk geldiğinde Şeker Hoca 
Mescidi ile Şehreküstü’nde bulunan bir zaviyede irşad faaliyetlerine devam 
etmiş, Sebbağ Ali Dede’nin evinde ikâmet etmiştir.8 Bu yıllar, tasavvuf 
aleyhtarlığı yapan Kadızâdeler ve onların temsilciliğini yapan, padişahın ho-
cası Vânî Mehmed Efendi’nin tesiriyle tekkelerde icra edilen devran ve zik-
rin yasaklandığı yıllardır. Mısrî ise ısrarla buna karşı çıkmakta olduğundan 
bazı yöneticiler ve halk tarafından baskılara maruz kalıyordu.9 Zamanla mu-
hibbanının çoğalması üzerine müritleri bir tekke yapılması zarureti üze-
rinde duruyorlardı. Birçok rica ve teklif üzerine Mısrî, tekkenin yapımına 
müsaade etti. Mısrî yolunun son postnişini Mehmet Şemseddin Efendi (ö. 
1936) henüz basımı yapılmamış olan Gülzâr-ı Mısrî adlı eserde olayı şu şe-
kilde anlatıyor:  

“Bu minvâl üzere vakit geçirmekte iken etrâf u eknâftan gelen 
âşıklar, tâlibler çoğalmakta olmakla ashâb-ı hayrâtdan ve mu-
hibbânından10 Abdâl Çelebi bir gün Cenâb-ı Pîr’e müracaatla: 

                                                        
6  Tarık Velioğlu, Osmanlı’nın Manevi Sultanları, s. 214.  
7  Mehmed Şemseddin, Yâdigâr-ı Şemsî, s. 520; Velioğlu, age., s. 215;  
8  Kara, Niyâzi-i Mısrî, s. 12.  
9  Velioğlu, age., s. 213; Kara, Niyâzi-i Mısrî, s. 12.  
10 Mustafa Kara, kitabında dergâhın “İranlı bir tüccar” tarafından yaptırıldığını belirtir. 

Bkz. Kara, Niyâzi-i Mısrî, s. 12.   
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“ Efendim! İhvânımız çoğaldı. Etrâftan gelen giden hesâbsız. Gece 
ve gündüz âsitân-ı reşâdetinize yüz sürüyorlar. Yatâcak kalkacak yer 
yok. Müsâade buyurulur ise, bir hangâh inşâ edelim.” diye her ne ka-
dar ricâ etmiş ise de:“Şimdilik şöyle olup bitiyor, ne hâcet!” diyerek 
red buyurmuşlar. Bu ricâlar ve istirhâmlar tekerrür etmiş. Hakîkaten 
gece-gündüz ziyâretçisi eksik olmadığından bir hankâha ihtiyâç da 
görülmüş. Nihâyet râzı olmuşlar. Ammâ kat’iyyen sâir hayrât ve 
tekâyâ gibi taamiyye imiş. “İmâmet, hitâbet vazîfesi imiş.” diyerek bir 
vakıf ve îrâd yapılacak olursa kabûl etmem ve bedduâ ederim.” de-
mişler. Bu kadar müsâade de ihvân için bir lutuf olduğundan, hemen 
el-yevm âsitane-i feyz-âşiyâneleri bulunan ve muharrir-i fakîr için 
hizmeti mûcibü’l mefhariyeti şeref-i bî-pâyân olan hangâh-ı feyz-
penâhın binâ’sına mübâşeret ederler. Ve 1080(1669) târîhinde ikmâl 
olunarak Pîr-i müşârünileyh icrâ’-yı âyîn-i tarîkat ve sâlikâna telkîn-i 
bey’at ederler. Esnâ-yı va’zda, umûma nâfi olan hayr u hasenâtın ib-
kâsına muvaffak olanlar için ne gibi mükâfâta nâil olacaklarından 
bahs buyurduklarından Abdâl-ı mûmâileyh nâma mensûb bulunan 
köprüyü de ilâve-i hayrât u hasenâtı etmiştir.”11 

Halvetiliğin Mısrî koluna dair en geniş çaplı çalışmalar, bu kolun son 
postnişini olan Mehmet Şemseddin Efendi’nin (ö. 1936) kaleme aldığı çalış-
malardır. Bu çalışmalar içinde Bursa Mısrî Âsitânesi hakkında aynı müellifin 
Yâdigâr-ı Şemsî ve Gülzâr-ı Mısrî adlı çalışmalarında yer yer bahisler geç-
mektedir. Ancak bu bahislerde yapının mimari detayları verilmemiştir.  

1862 tarihli Bursa Suphi Bey Haritası’nda Mısrî Dergâhı, Ulucami ile Şe-
ker Hoca Camii arasında görülmektedir (Fotoğraf 1). Dergâh ile Ulucami 
arasında da ne olduğu belli olmayan avlulu bir yapı da yer almaktadır. Üze-
rinde “Mısrî Dergâhı” yazılı yapı aslında iki parçadan ve iki avludan oluş-
maktadır. Mehmed Şemseddin Efendi Gülzâr’da dergâh’tan bahisle, ol-
dukça “dıyk” (dar) diye bahsetmektedir. Aynı şekilde Gülzâr’ın farklı yerle-
rinde harem, tevhidhâne ve hazîreden de bahseder. Bilindiği gibi Klasik Dö-
nem Osmanlı Tekke yapıları dört ayrı plan tipine sahiptir. Bunlardan en 
yaygın olarak kullanılan ve kısaca “ev-tekkeler” olarak adlandırılan bu yapı-
lar dönemin ve yapıldıkları bölgenin konut mimarisiyle büyük benzerlikler 
göstermekteydi.12 Mısrî Dergâhı da bu gurup tarikat yapıları içinde değer-
lendirmek gerekmektedir. Suphi Bey Haritası ve Mehmed Şemseddin 
Efendi’nin Gülzâr-ı Mısrî ile Yâdigâr-ı Şemsî adlı eserlerindeki ifadelerinden 
anlaşılan da budur. Buna göre Mısrî Dergâhı “L” biçimi oluşturan birbirin-

                                                        
11 Mehmed Şemseddin, Gülzâr-ı Mısrî, Ahmet Erdönmez Koleksiyonu, ty, s. 421.  
12 Baha Tanman– Sevgi Parlak, “Tekke – Mimari”, DİA, İstanbul 2011, C. 40, s. 370.  



NİYÂZÎ-İ MISRÎ -DÖNEMİ VE TESİRLERİ- 134 

den bağımsız iki bölümden oluşmaktaydı. Bunlardan Kuzey-Güney doğrul-
tusunda uzanan ve sonradan küçük yapı Haremlik olarak kullanılmaktaydı. 
Haremliğin batı yönünde küçük bir bahçe yer almaktaydı ki, burası hâne 
halkının özel kullanım alanı olarak tasarlanmış olmalıdır. Doğu-Batı yö-
nünde uzanan ve daha büyük olan yapı ise tevhidhâne olarak işlev görmüş 
olmalıdır. Her iki yapı arasında ise diğerinden daha büyük bir avlu yer al-
maktadır. Tarikat yapılarının geneline has bir özellik olarak Dergâhın etrafı 
yüksek duvarlarla çevrilidir. Avluya iki giriş yolu görülmektedir. Bunlardan 
haritada “Niyâzi-i Mısrî Sokağı” olarak yazılan ve güneyde kalan giriş, hâne 
halkı için, yani harem dairesi girişi olduğu tahmin edilebilir. Dergâhın doğu 
cihetinden avluya açılan sofa ise Selamlık ve Tevhidhâne ye mahsus olmalı-
dır. Avlunun kuzeydoğu ucunda yer alan müstakil alanın hazire yeri, orta-
daki kısmın ise şâdırvan olarak görev yaptığı âşikârdır (Fotoğraf 2).  

1669 tarihinde inşa edilen Mısrî Âsitânesi’nin günümeze kadar birçok ta-
mirler geçirdiği muhakkaktır. Halvetîliğin Mısrî kolu ve özellikle Bursa kolu 
hakkında en çok bilgiyi temin ettiğimiz Mehmed Şemseddin Efendi, kendi 
devri hakkında olanlardan bahsetmiş, daha evvelkiler hakkında fazlaca bir 
açıklama yapmamıştır. Sadece 1802 tarihindeki bir tamiratla ilgili olarak 
şunları beyan eder:  

“Dergâh-ı şerîf-i mezkûr, 1217 (1802) târîhinde Moralı Nâmık Paşa 
merhûm tarafından ta’mîr edilir ise de, gayet dıyk(dar) yalnız 
tevhîdhâne ile birkaç hücreden ibâret olduğundan el-yevm tahtnişîn-
i hilâfet-i kübrâ Sultân Mehmet Reşâd Hân hazretlerinin vâlid-i 
mâcid ve kesîrü’l-mehâmidi sâhibü’l-hayrât vel-hasenât Firdevs-
âşiyân Abdülmecîd Hân hazretlerinin ibtidâ-yı cülûsunda ve 
1256(1840) târihinde tevsî’an tecdîd ve ta’mîr olunmuş…”13  

Bu olayla ilgili olarak Velioğlu ise, Sultan Abdülmecîd Han’ın bir Selanik 
Seferinde fırtınaya tutulduğunu, fırtınadan kurtulmak için geminin Limni 
Adasına çıktığını anlatır. Sultan Adaya çıktığında gördüğü kubbeyi sorunca, 
Niyâzî-i Mısrî’ye ait olduğu bilgisini alır. Huzûra varan sultan, dedelerinin 
yaptığı sürgün nedeniyle, Mısrî’nin ruhaniyetinden özür dileyerek, ataları-
nın yaptığı hatadan dolayı kendilerinin sorumlu olmamaları gerektiğini ve 
bağışlanma dileğini ifade eder. Buna vesile olması niyetiyle de yaptığı birçok 
hayır gibi, Bursa’daki dergâhın da tamirini üstlenir.14 Bugün Bursa Türk İs-
lam Eserleri Müzesi’nde bulunan tamir kitabesinde şunlar yazılıdır:  

Tekye-i Mısrî’ye girmez div ve şeytân-ı ğâviye 
Hiç eğlenmez münafık yeridir haviye 

                                                        
13 Mehmed Şemseddin, Gülzâr, s. 422.  
14 Velioğlu, age, s. 216. 
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Bârekâllah hûb ve zîbâ Tekye-i Mısrî-i dîn 
Olsun a’dâsı hemîşe sernigûn ve haviye 
 

Mü’minîn eyler imâret istemez ehl-i nifâk 
Hâşe lillâh firkateyn olsun mu yâ Hû Sâviye 
 

Halvetî ve Kâdirî dergâhıdır olma cüdâ 
Çerk-i şirk-i def’a kadir derd-i kalbe dâviye 
 

Zâikâ Sahfî lisanından didim tarihini 
Devr-i Hân-ı Abdülmecîd’de vus’a buldu zâviye 
  Osman İzzet 1256 (1840) 

Fakat dergâhtaki en büyük tamiratın 1855 büyük Bursa depremi sonrası 
olması kuvvetle muhtemeldir. Zira “Küçük Kıyâmet” diye isimlendirilen bu 
deprem, Bursa’da birçok yapının tamamen yıkılmasına veya büyük hasarlar 
almasına neden olmuştur. Mehmed Şemseddin de bu olayı konu edinerek 
şu sözlerle devam eder: 

“1271(1855) senesinde zuhûr eden hareket-i meşhûrede (deprem) 
zedelenmiş olmakla, o vakit Mısırlı Zeynep Hanım merhûmenin ya-
nında kâtibe bulunan Şeyhü’ş-şuarâ Zâik Efendi kerîmesi Şerîfe Zîbâ 
Hanım tarafından ta’mîr ettirilmiş ve el-yevm müşrif-i harâb bir hâlde 
kalmışdır.”15 

1862 tarihli Suphi Bey Haritasına göre Ulucami’nin güneyinde dar bir yol 
ve bitişiğinde Mısrî Tekkesi bulunuyordu. Ulucami’nin doğusunda Esediye 
Medresesi, Karacabey Kızı Hundî Hâtun Mektebi, Büyük ve Küçük Zeytin 
Hanları ile sivil meskenler yer alıyordu. Camiin kuzeyinde Emir Hanı yer 
alıyor. Han ile cami minareleri arasında Emir Hanın ahırları yer alıyordu. 
Bugün Gümüşçüler Çarşısı olarak bilinen Şengül Hamamı yanında bir de 
muvakkithane yer alıyordu. Camiin Batısında ise Vaîziyye Medresesi ile 
onun kuzeyinde, günümüzde lokanta olarak kullanılan cami helaları bulun-
maktaydı. Haritaya göre Ulucami’nin batı kapısının iki yanında iki çeşme de 
görülmektedir. Ancak günümüze ulaşmamıştır.16 1903 yılında Reşid Paşa za-
manında Ulucami’nin güney köşesinden yukarı doğru Mecîdiye Caddesi 
açılır. Bu yol münasebetiyle dergâhın harem dairesi ile selamlığının bir 
kısmı yıkılır. Buna karşılık olarak verilen parayla tamirat yaptırılsa da, 
dergâh birçok özelliğini yitirmiştir. Konuyla ilgili olarak Mehmed Şemsed-

                                                        
15 Mehmed Şemseddin, Gülzâr, s. 422.  
16 Osman Çetin, Bursa Gezileri, Bursa Kültür AŞ., Bursa, 2017, ss. 351-352.  
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din Efendi’nin yazdıkları dönemi anlatması bakımından oldukça manidar-
dır: 

“1321(1903) târîhinde Reşîd Paşa zamânında kûşâd edilen Mecidiye 
caddesi dergâhın harem dâiresinden geçmekle Belediye tarafından yı-
kılan binâya bedel olarak verilen akçe ile pek çok zahmetler ve me-
şakkatler çekerek harem dâiresiyle selâmlığın bir kısmını inşâya mu-
vaffak olmuş isem de, devr-i istibdâd hafiyyelerinin taarruzuna 
ma’rûz kalarak ve mürâcaat edecek mahal de bulamadığımdan sad-
mesini el’ân çekmekteyim. Tafsîli mûcib-i melâl olduğundan bu ka-
darla iktifâ ettim. Ve dergâha ihânet edenlerin her birisi de cezâ-yı 
sezâlarını bulduğu cümlece müsellemdir. Bir kısmı el-yevm sürün-
mekdedir ki, sille-i Mısrî olduğunda kimsenin şübhesi kalmamışdır. 
Hayrâta, vakfullaha ihânet edenler maddî ve maʻnevî dûçâr-ı mücâzât 
olacağından bu da ahlâfa ibret olsun.”17 

Joillier’in 1890’larda çektiği bir Bursa fotoğrafında dergâhın yeri azçok 
belli olmaktadır (Fotoğraf 2).18 Bursa’da Tarikatlar ve Tekkeler kitabında ba-
sılı bulunan ve Mısrî Dergâhı olarak gösterilen bina 1903 tarihinden sonra-
sına ait olmalıdır (Fotoğraf 2).19 Üst katında Alman Üslûbunda balkonu da 
bulunan bu kısım, selamlığın kuzey cephesi olmalıdır. Binanın batı beden 
duvarlarında tamirat izleri belli olmaktadır. Kırma çatılı ve kiremit örtülü 
kargır binanın alt kat beden duvarları moloz taş duvar örgülü iken, üst kat 
yüzleri ahşap kaplanmış vaziyettedir.  Binanın ön cephe alınlığında ise Bes-
mele-i Şerîfe ile birlikte “Fa’lem ennehû Lâ ilâhe illa’l-lah Muhammeden 
rasûlüllah” yazısı vardır. Yazı siyah bir zemine beyaz renkte ve celî sülüs 
hattıyla yazılmıştır. Yine ön cephesinin doğu ve batı yüzünde okunamayan 
celî sülüs yazılar da bulunmaktadır. Tekke haziresinden kalma mezar şâhi-
deleri, hazire izlerini göstermektedir. 

Mısrî Dergâhı’nın son postnişini Mehmed Şemseddin Efendi’nin 1938 yı-
lında İstanbul’da vefatına kadar dergâh ayakta kalmıştır. 1940 yılında 
Dergâh Bursa Belediyesi tarafından istimlak edilip yıktırılmış, içindeki eş-
yalar da müzeye kaldırılmıştır. Dergâh haziresinde bulunanların kabirleri 
Sultan II. Murad külliyesine nakledilmiş ve taşları da üzerlerine tekrar di-
kilmiştir. Daha sonra dergâh arazisi Bayındırlığa devredilmiş, mevzubahis 
araziyi de içine alan arazi üzerine bugünkü postane binası inşa edilmiştir.20 

                                                        
17 Mehmed Şemseddin, Gülzâr, s. 422.  
18 Neslihan Türkün Dostoğlu, Osmanlı Döneminde Bursa – 19. Yüzyıl Ortalarından 20. 

Yüzyıla Bursa Fotoğrafları, Akmed Yayınları, C. 1, s. 125.  
19 Mustafa Kara, Bursa’da Tarikatlar ve Tekkeler, Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa, 

2017, s. 661.  
20 Mehmed Safiyüddin Erhan, Bir Zamanlar Bursa’ydı Bir Pâyitahtın Pâyimali, Sufi Kitap, 
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1940 yılında gerçekleştirilen Mısrî Dergâhı haziresinde defnedildikleri 
bilinenlar arasında Mısrî’nin halifelerinden Çelebi Efendi (ö. 1146), Eş-Şeyh 
Ali Efendi (ö. 1180), Eş-Şeyh Ahmed Efendi (1203), Eş-Şeyh Ahmed Şemsed-
din Efendi (ö. 1267), Eş-Şeyh Zâik Efendi (ö. 1269) ve Niyâzî-i Mısrî’nin 1673 
tarihinde vefat eden Gülsüm Hanım’a ait olanlar bilinmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Suphi Bey Haritası – 1862 

 
 
 
 

                                                        
İstanbul, 2016, s. 217.  
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Joiller/1890/Bursa 

 

 

1900’lerde Mısrî Dergâhı/Bursa (M. Safiyyüddin Erhan Koleksiyonu) 



 

 

Bursa’da Mısrî Haziresi 
BEDRİ MERMUTLU* 

 
 
 
 

Giriş 

Tasavvuf tarihinin önemli kurumları olan tekkelerin ilgiye konu olan 
önemli yönlerinden biri de müştemilatlarında teşekkül eden hazireleridir. 
Tekke hazireleri öncelikle tekke meşayih ve hulefa aileleri ile mensup ve 
muhiplerinin defnedildikleri hususi mezarlıklar olma özellikleriyle tekke-
nin tarihini yansıtan somut veriler hükmündedir. Hemen her yerdeki tek-
kelerde olduğu gibi Bursa’da kurulmuş kırktan fazla tekkenin tümüne yakı-
nının hazireye sahip olduğu bilinmektedir.       

Bursa’daki tekke hazirelerinin durumu üç ayrı şekilde karşımıza çıkmak-
tadır. Birinci grubu teşkil edenler bugün binalarıyla ve mezarlıklarıyla artık 
var olmayan tekkelerdir. Bursa’daki dergâhlardan otuza yakınının binası ve 
haziresi artık günümüzde mevcut değildir. Örneğin zamanında zengin bir 
hazireye sahip olan Yoğurtlu Baba, Ramazan Baba, Ahmed Gazzî, Baba 
Efendi, Moralı, Abdülmümin, Çarşamba, Nasuhi, Eyüp Efendi, Kaygulu, Ya-
kup Efendi, Enarlı dergâhlarının zamanımıza ne binaları ne de hazireleri 
ulaşabilmiştir. Bu tip kayıp hazireler kapsamındaki mezarların kimliklerini 
ve sayısını ancak tarihsel kaynaklara intikal ettiği kadarıyla öğrenmek 
mümkün olmaktadır.  

İkinci grup tekkeler ise yapılarıyla ve hazireleriyle günümüze kadar gel-
miş olanlardır. Seyyid Usûl, İsmail Hakkı, Üçkuzular, Numaniye ve Karabaş-
ı Veli dergâhları bu tip tekkelerdir. Bakımsızlık ve harabiyet durumlarına 
rağmen buradaki binalar ve hazireler elden geçirilerek hiç olmasa ortaya çı-
kabilmişlerdir. Selâmi Ali Dergâhının tevhidhanesi ile haziresi ise kendi ye-
rinde büyük ölçüde korunmuştur. 

Mısrî ve Münzevî dergâhları üçüncü gruba giren tekkelerdir. Bunların 
binaları yok olmuş olduğu halde hazireleri bir şekilde korunmuştur. Mısrî 
Dergâhı’nın haziresi Muradiye bahçesine, Münzevî Dergâhı’nın haziresi ise 
Emirsultan Mezarlığı’na nakledilerek korunmuşlardır. (Mermutlu - Öcalan, 
s. 24-25) 

 

                                                        
*  Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi. 
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Mısrî Dergâhı  

Mısrî Dergâhının binası ilk defa Niyâzî-i Mısrî adına 1080/1669 tarihinde 
müritlerden Abdal Çelebi tarafından yaptırılmıştır. Sonraki zamanlarda 
dergâh birçok tamirler geçirmiştir. 1217 /1802 tarihinde Moralı Namık Paşa 
tarafından tamir edilmişse de yalnız tevhidhane ile birkaç hücreden ibaret 
olan yapısıyla yetersiz kalmaya devam etmiştir. Sultan Abdülmecid’in  cü-
lusunun ilk yıllarında, 1256/1840 tarihinde genişletilerek onarılmıştır. 
1271/1855 depreminde zedelenmiş olmakla, o vakit Mısırlı Zeynep Hanım’ın 
yanında kâtibe olarak bulunan Şerîfe Zîbâ (Zeynâ) Hanım (Zâik  Efendi’nin 
kerîmesi) tarafından tamir ettirilmiştir.  1321/1903 tarihinde Reşid Paşa za-
manında açılan Mecidiye Caddesi dergâhın harem dairesinden geçmekle 
Belediye tarafından yıkılan binaya bedel olarak verilen parayla harem dai-
resiyle selâmlığın bir kısmı yeniden inşa edilmiştir.  

Dergâh Ulucami karşısında iken tekke ve zaviyelerin kapatılmasından 
sonra yıktırılarak yerine şimdi PTT binası olarak kullanılan bina yapılmış ve 
haziresi Muradiye bahçesine nakledilmiştir. Dergâhın ilk şeyhi Niyâzî-i 
Mısrî gibi son şeyhi Mehmed Şemseddin Efendi de Bursa dışında vefat et-
tikleri için dergâhlarına defnedilmemişlerdir. 1921 yılında şehir merkezinde 
mahalle aralarındaki hazirelere defin yasağı getirilmesi üzerine Mehmed 
Şemseddin Efendi hissiyatını şu sözlerle ifade etmiştir: “Bu tarihten sonra 
mahalle aralarında ve hususi kabristana kimse defnolunmamasına dair ka-
nun neşrolunduğundan vaktimin hulûlünde bizi de o girdaba koymaktan 
mahrum bırakacaklar. Kim bilir nasip nerede? Ve kâne kaderullâhi 
makdûrâ”. 

 

Dergâh Haziresi 

Hazire, şimdi mevcut olmayan Dergâh’ın bahçesinde demir parmaklıkla 
çevrilmiş bir alanda yer alıyor,  parmaklığın içinde büyük bir servi ağacı bu-
lunuyordu. Servi ağacının büyüklüğüne bakılırsa dergâhın inşası tarihiyle 
yaşıt olduğunu düşünmek mümkündür. Dergâhta görev yapan kişilerle aile 
bireylerine ait 23 kabrin burada yer aldığı bilinmektedir. Emirülhac Osman 
Efendi ailesine ait, 1761 yılında şehirde baş gösteren taun hastalığı (Kepeci-
oğlu, IV, 172) sonucu vefat eden 20 civarında bireyin kabirleri de burada 
iken, hazirenin nakli sırasında onların taşları da büyük ölçüde Muradiye 
bahçesine taşınmış, bir kısmı ise çevre hazirelere intikal etmiştir. 

Mısrî Dergâhı haziresine zamanında defnedilen isimler ve kabirlerinin 
durumu hakkında elde edilen bilgiler şöyledir:  

Gülsüm Hanım: Niyâzî-i Mısrî Hazretleri’nin zevcesi. Bu hanım Niyâzî-
i Mısrî’nin halifelerinden Şeyh Mustafa Efendi’nin kerimesidir. Zilhicce 
1083/Nisan 1673 tarihinde vefat etmiştir. Kabri parmaklık içindeki servinin 
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altında imiş. Kabir taşı Muradiye bahçesindedir. Taşlarındaki yazı şöyledir: 

“El-merhûme el-mağfûre eş-şehîde veliyyetullah ve ârifetün billahi 
teâlâ Gülsûm. Vefâtü’l-merhûme vekaʻa fî evâhiri Zilhicce sene 1083”. 

Diğer taşında da: 

“Vefâtü Gülsûm bint eş-Şeyh Mustafa habîbetü’ş-Şeyh el-Mısrî ra-
himehallahü teʻâlâ rahmeten vâsiʻaten. Târih 1083” 

Fatıma Hanım: Niyâzî-i Mısrî’nin kızı. Kabri validesinin yanında bulu-
nuyordu. Rebiülevvel 1092/Mart 1681 tarihinde vefat etmiştir. Kabir taşı –
kırık olarak- Muradiye bahçesinde bulunmaktadır.  

Taşındaki yazı şöyledir: 

“Vefâtü’l-merhûme kerîme vekaʻa fî-şehri Rebiilevvel fî-târihi 
1092”. 

Diğer taşında: 

“El-mağfûre el-merhûme eş-şehîde veliyyetullâh ve ârifetün billâh 
kerîme bint eş-Şeyh el-Mısrî rahimehümallâhü teʻâlâ rahmeten 
vâsiʻaten”. 

Şeyh Çelebi Ali Efendi: Niyâzî-i Mısrî’nin oğlu, Niyâzî-i Mısrî Dergâhı 
Şeyhi. 1125/1713 yılında 40 yaşında vefat etmiştir. Kabri dergâhın haziresinde 
demir parmaklık içinde idi. Vâlide ve hemşiresine yakındır. Mezar taşı Mu-
radiye Camii bahçesindedir. Taşında Râsim’in söylediği şu tarih manzumesi 
vardır: 

Devredüp geldim cihâna yine bir devrân ola 
Ben gidem bu ten srayı yıkılup virân ola  
 

Cûş edüp ummân-ı cân cismim gemisin tağıda 
Yerler altında tenim toprağla yeksân ola 
 

Kabrime dostlar gelüp fikredeler ahvâlimi 
Her biri bilmekde âlem vâlih ü hayrân ola 
 

Şeyh-i Mısrîzâde ol mahdûm-i erbâb-ı sülûk 
El çeküp dâr-ı fenâdan etti âheng-i bekâ 
 

Ol Alî nâm hüsn-i sîret ki hüsn-i hulkla 
Vaz‘-ı hemvârın gören meftûn idi âlem ana 
 

“El-veled sırrü ebîh”in nüktesin izâh edüp 
Cânişîn-i vâlid olmuşdu kılup terk-i sivâ 
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Râsimâ gûş eyleyince fevtini târih içün 
Dedi Mısrîzâde’ye gülzâr-ı cennet ola câ 
  1125” 

Şeyh Sahfî Mehmed Efendi: Niyâzî-i Mısrî Dergâhı Şeyhi. Vefat tarihi 
Cemaziyülahir 1146/Kasım 1733’dür. Sahfî Efendi dergâhta ayrıca bir ma-
halde medfun olup sonradan üzerine türbe yapılmıştır. Sahfî Efendi’nin 
türbe penceresi üstünde Hâsib Efendi’nin söylediği tarih bir levhaya yazıla-
rak asılmış ise de tekkelerin seddi üzerine diğer levha, eşya ve lihye-i saadet 
alınarak Evkaf idaresinde alıkonmuştur. (M. Şemseddin, Hakisâr: 99) 

Şeyh Hamid Efendi: Şeyh Sahfî  Efendi’nin oğlu. Pederine yakın olup 
taşı yazısızdı. Günümüze ulaşmamıştır.  

Şeyh Ali Efendi: Şeyh Sahfî Efendi’nin oğlu. Zilhicce 1180/Mayıs 1767 ta-
rihinde vefat edip Çelebi Ali Efendi’nin bitişiğine defnedilmiştir. Mezar taşı 
Muradiye Camii bahçesindedir. Taşında şöyle yazılıdır: 

İlm-i ledünne pîşvâ  
Şeyh-i zamanın kâmili 
 

Sahfî Efendizâdedir  
Asrında olmuşdur velî 
 

Fevtine bir târih düşüp  
Göçdü bekâya Şeyh Ali 
  1180 

Şeyh Ahmed Niʻmetî Efendi: Şeyh Ali Efendi’nin oğlu. Vefatı 1203/1789 
tarihindedir. Kabri Semahane kapısının karşısındadır. Mezar taşı Muradiye 
Camii bahçesine nakledilmiştir. Taşı üzerinde şair Sadık Efendi’nin kale-
minden çıkan tarih manzumesi yer almaktadır:  

Şeyh-i Mısrî aldı cennetten meşâm-ı câna bû  
Çeşmesâr-ı âşıkândan etti tecdîd-i vudû 
 

Hayli demdir ihtiyar etti kanaat kûşesin  
Subh ü şâm erbâb-ı fakr ile ederdi güft ü gû 
 

Fehm edüp keyfiyyet-i hâlden bu fânî âlemin  
Çekdi desti cümleden dergâh-ı Hakk’a tuttu rû 
 

Mâsivâdan pâk ü tâhir Hakk’a teslim etti rûh  
Fâtihayla ismini yâd edelim şimden gerû 
 

Fevti târîhin dedi Sâdık mücevher harf ile  
Göçdü Şeyh Ahmed Efendi sıdk ile Yâ Hû deyû   1203 
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Bunun oğlu Şeyh Hacı Mehmed Zeyneddin Efendi 1232’de Hicaz’da 
vefat etmiştir. Bursa’da reisülkurra ve reisülhattâtîn olup hüsn-i hatta meş-
hur imiş. Bu zatın iki oğlundan büyüğü Şeyh Mehmed Emin Zâik Efendi, 
diğeri Şeyh Hafız Ahmed Şemseddin Efendi’dir.  

Şeyh Mehmed Emin Zaik Efendi:1269/1853 tarihinde vefat etmiş olup 
Şeyh Ali Efendi’nin alt tarafına defnedilmiştir. Kabir taşındaki tarih manzu-
mesini kendi söylemiştir. Noktalısı da noktasızı da tarih olan musannaʻ bir 
tarihtir. Taşı Muradiye Camii bahçesine nakledilmiştir.  Söylediği tarih şu-
dur:  

Bu dergâh-ı şerîfe hizmeti makbuledir zannım  
Ki hizmet bitmeyince çekmedi pâyin bu mihverden 
 

Fedâ-yı hâk-pây-i âl ü evlâd eyleyen cismin 
Hüseynîye çıkar Mısrî yolunda hubb-i Hayder’den 
 

Güher mühmel şu söz târîh-i fevti ihtirâ‘ıdır  
Zaruridir Zâik ney şeker-i Mısr hüner-i harden  
  1269 

Şeyh Hafız Ahmed Şemseddin Efendi: Şeyh Zeyneddin Efendi’nin di-
ğer oğlu, Zâik Efendi’nin kardeşi. Vefat tarihi 1267/1851’dir. Mezarı demir 
parmaklığın ortasında büyük bir kabirdir. Taşı yoktur. 

Nesibe Hanım: Şeyh Zeyneddin Efendi’nin zevcesi, Zâik ve Ahmed 
Şemseddin Efendilerin vâlidesi. Vefatı 1245/1830 tarihindedir. Kabri hazire-
deki parmaklığın sağ köşesinde idi. 85 yaşında vefat etmiştir. Mezar taşı 
şimdi Muradiye Camii bahçesindedir. Taşında bulunan şu tarihi oğlu Zâik 
Efendi söylemiştir:  

Cenâb-ı Şeyh Zeyneddin Efendi zevcesi hayfâ  
Ubûr etti bu şîvengâhdan bu cisr-i mâtemden 
 

Hezarân lokma tabh etti eliyle elli yıl bunda  
Geçirdi mevkıf-i haşri bu dergâh-ı mükerremden 
 

Olunca duhter-i pâkize-i Mısrî’ye hem-âğuş  
Mükâfât-ı amel buldu Cenâb-ı Hayy ü Erham’den 
 

Ümmîd-i şefkatle fevtine Zâik dedim târih  
Nesîbe Hanım oldu münzevî el çekdi âlemden 
  1245 

Şeyh Necat Efendi: Şeyh Zâik Efend’nin oğlu. 1294/1877’de vefat edip 
pederinin kabrine defnedilmiştir. Taşı yoktur. Biraderi Hacı Hakkı Efendi 
Medine’de hazine-i nebevî başkâtibi iken 1310/1891’de orada vefat ederek 
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Cennetülbaki’e defnedilmiştir. 
Şeyh Zâik Efendi İstanbul’da evlenip iki kızı olmuştur; biri Fatıma Mü-

cevher, diğeri Şerife Ziba (Zeynâ) Hanımdır. Bunların nesilleri İstanbul’da-
dır. Hacı Hakkı Efendi’nin de bir hayli erkek ve kız evladı olmuştur; bazısı 
Medine’de bazısı İstanbul’da vefat etmişlerdir.  

Şeyh Hafız İsmail Nazif Efendi:  Şeyh Ahmed Şemseddin Efendi’nin 
oğlu, Şemseddin Ulusoy’un pederi. Vefatı 26 Rebiülahir 1305/11 Ocak 1888 
tarihindedir. Pederinin yanındadır. Taşı yoktur.  

Zevcesi, Saʻdî şeyhi Haydar Efendi’nin kerimesi ve Mehmed Şemseddin 
Ulusoy’un vâlidesi Aliyye Hanım 1331’de Medine’de 66 yaşında vefat etti. 
Zevcinin vefatından sonra uzun yıllar -25 sene- Medine’de mücavir olarak 
yaşamış, üç defa Bursa’ya sıla yapmış, nihayet zevcinin vefatından 26 yıl 
sonra vefat ederek Medine’de Cennetülbaki’de ehl-i beyte yakın bir yerde 
defnedilmiştir. (M. Şemseddin, Haksâr: 105-6) 

Şadiye sabiyye: Şeyh Nazif Efendi’nin kızı, 1295/1878’de üç yaşında vefat 
etmiştir. Pederiyle beraberdir. Taşı yoktur. 

Muhsine sabiyye: Şeyh Nazif Efendi’nin kızı.  1302/1885’de henüz bir 
yaşındayken vefat etmiştir. Pederiyle aynı kabirdedir. Taşı yoktur. 

Şeyh Nazif Efendi’nin diğer kızı Fahriye sabiye ise 1299/1882 senesinde 
henüz yaşını doldurmadan Mihalıç’da vefat edip orada Kadiri Dergâhı’na 
defnedilmiştir. 

Süreyya Hanım: Şeyh Necat Efendi’nin kızı. 1297/1880’de vefat etmiştir. 
Amcası Şeyh İsmail Nazif Efendi’nin yanındadır. Çocuksuz vefat etmiştir. 

Lütfiye Hanım: Şeyh Necat Efendi’nin kızı. 1306/1889 yılında vefat etmiş 
olup pederi ve ceddi Zâik Efendi’yle aynı kabirdedir. Cazim adında bir oğlu 
vardır. 

İstanbullu Sadberk Hanım: Şeyh Neş’et Efendi’nin kızı, Şeyh Şemsed-
din (Ulusoy) Efendi’nin zevcesi. 1315/1897’de vefat eden Sadberk Hanım’ın 
kabri kayınpederinin yakınında olup, üç oğluyla –Tâceddin, Efdaleddin, 
Zeyneddin- bir kabirdedirler. 

Tâceddin Efendi: Mehmed Şemseddin (Ulusoy) Efendi’nin oğludur. 
1314/1897 yılında sekiz yaşında vefat etmiştir. Ortada, ceddi Nazif Efendi’nin 
bitişiğinde, annesi Sadberk Hanım’ın yanındadır. Taşı yoktur. Şemseddin 
Efendi, oğlu için uzun bir tarih manzumesi söylemiştir.  

Efdaleddin Efendi: Mehmed Şemseddin (Ulusoy) Efendi’nin oğlu. An-
nesi Sadberk Hanım’dan sekiz ay sonra bir yaşında 1316/1898’de vefat etti. 
Ceddi Nazif Efendi’ye yakın olup validesinin yanındadır.  

Hafız Zeyneddin Efendi: Mehmed Şemseddin (Ulusoy) Efendi’nin 
oğlu. Ceddi Nazif Efendi’nin yakınında, validesinin yanındadır. İsmail 
Hakkı Tekkesi’ne imam ve hatip ve Şeyh Faik Efendi’ye damad olmuştur. 
1339/1921 yılında 29 yaşında iken vefat etmiştir.  

O kabirlerin yanında bir de 1199/1785 tarihli Ali Molla isminde bir taş 
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daha vardı. Taş Muradiye Camii bahçesindedir. Üzerindeki yazı şöyledir: 

Merhûm ve mağfûrün  
lehû Seyyid Ali Molla  
ruhiyçün  
Fâtiha sene 1199 

Şerife Zîbâ Hanım: Zaik Efendi’nin kızı, şaire, Vefat tarihi 1319/1901’dir. 
Mısırlı Zeynep Hanım’ın kâtibesi idi. Pederinin üstündedir. Taşı yoktur. 
Oğlu Ahmed Efendi Harem-i şerif Müdiri iken Medine’de vefat etmiş, Cen-
netülbaki’e defnedilmiştir. Ahmed Efendi’nin iki kerimesiyle oğlu Nihad 
Efendi vardı. Nihad Efendi’nin oğluyla hemşireleri İstanbul’da kalmışlardır. 
Şerife Zîba Hanım’ın Server isminde bir oğlu daha var idi ki İstanbul’da ve-
fat etmiştir.  

Hibetullah Sırriye Hanım: Zâik Efendi’nin kerimezâdesi, Şerife Zîba 
Hanım’ın kızı. 1316/1898’de vefat etmiştir. Mezar taşı Muradiye Camii bah-
çesindedir. Taşı üzerindeki yazı şöyledir: 

Âh mine’l-mevt 
Şuʻarâ-yı benâmdan ve meşâyıh-i kirâmdan 
Mısrî şeyhi Zâik Efendi merhumun 
hafîdesi merhume ve mağfurün lehâ 
Garîbe Sırriye Hanım’ın ruhiyçün  
rızâen lillâh el-Fâtiha 
19 Safer 1316” (Haksâr-ı Şemsî, 97-107; Gülzâr-ı Mısrî) 

 

Mısır Emirülhaccı Osman Bey’in Aile Mezarlığı 

Mısrî Dergâhı haziresinde aileden olmayıp burada kabirleri bulunan di-
ğer geniş bir aile daha vardır ki bunlar Mısır Emirülhaccı Osman Bey’in ai-
lesi bireylerine ait kabirlerdir. Yirmiden fazla kabrin burada bulunmasının 
hikâyesini Mehmed Şemseddin Efendi şöyle anlatır: 

“Dergâhın karşı cihetinde 1175/1762 tarihlerinde Mısır’da bulunan Mısır 
Emirülhaccı Osman Bey’in evlat ve ailesi umumi hastalık dolayısıyla vefat 
edip Deveciler kabristanına konulmuş iken bir gün Dergâh’ın önünden geç-
miş, sual etmiş, ‘Mısrî dergâhıdır’ dediklerinde, ‘Vay, bizim burada tekyemiz 
varmış!’ diye oraya kârgir bir kümbet yaptırıp gece hepsini taşıtmıştır ve 
üzerlerine taşlar koydurmuştur ki mecmuu yirmiyi mütecavizdir.” (M. Şem-
seddin, Hâksâr: 107; Kepecioğlu, IV, 25) 

Bu aileden isimleri elimize ulaşmış olanlar şunlardır:  
Osman Bey’in oğlu İsfendiyar Bey, 1176/1761-2 
Osman Bey’in oğlu Süleyman Bey, Muharrem 1176/Ağustos 1762 
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Osman Bey’in oğlu İskender Bey, 23 Şaban 1178/15 Şubat 1765 (Taşı Mu-
radiye bahçesindedir) 

Osman Bey’in oğlu Nuʻman Bey,  27 Zilhicce 1175/19 Temmuz 1762 (Taşı 
Muradiye bahçesindedir) 

Osman Bey’in oğlu Reşid Bey, 1174/1760 (Taşı Muradiye bahçesindedir) 
Osman Bey’in kerimesi Zühre Hanım, 24 Muharrem 1176/17 Ağustos 

1762 (Taşı Muradiye bahçesindedir) 
Osman Bey’in kerimesi Hamîde Hanım, 8 Muharrem 1176/30 Temmuz 

1762 (Taşı Muradiye bahçesindedir) 
Osman Bey’in cariyesi Atike Sırriye, 8 Muharrem 1176/30 Temmuz 1762 

(Taşı Muradiye bahçesindedir) 
ve Mahtume 
Osman Bey’in cariyesi Zeynep ve Hanife, 1175/1760-61 
Osman Bey’in cariyesi … , 1176/1761-2 
Alişah Hatun, Osman Bey’in zevcesi (Karar-ı Şemsî, 760) 
Osman Bey ailesine ait mezar taşlarının bir kısmı da Mısrî haziresi bo-

zulduktan sonra başka mekânlara dağılmıştır. Bunlardan ikisi elimize ulaş-
mış olup biri Şekerhoca Camii haziresinde 13 numarada kayıtlı taş, diğeri 
Kiremitçioğlu Camii haziresinde bulunan 6 numaralı taştır:  

Osman Bey’in kızı Selma Hanım, 1175/1760/61 (Şekerhoca Camii No.13) 
Osman Bey’in oğlu Abdülhâdi Bey  (Kiremitçi Camii No.6) 
 

Başka Yerlerde Medfun Mısrîler 

Dergâh şeyhlerinin tanınmış müntesiplerinden veya hilâfet ve vekâlet 
görevlerinde bulundukları halde tekke haziresi dışına defnedilen tanınmış 
isimler ve defnedildikleri yerlerden tespit edilebilenler şunlardır: 

Şenikzâde Şeyh Mehmed Efendi 1109 Pınarbaşı’nda 
Yâr-ı Dâim Şeyh Kâsım Efendi …/… İstanbul’da 
 
İshak Hocası Şemseddîn Ahmed Efendi 10 Şabân 1120/ 25 Ekim 1708 

Deveciler Mezarlığı’nda Şeyhülislâm Abdülazîz Efendi civârında 
Şeyh Ahmed Gazzi Efendi 6 Şevval 1150 Gazzî Dergâhı haziresinde 
Bursevi Şeyh Bekir Efendi 
Tablîzâde Şeyh Ali Efendi 1116 Yeniyer Mezarlığı’nda 
Azbî Efendi 1149 İstanbul Merdivenköyü Şahkulu Dergâhı haziresinde 
 
(Ulucami İkinci İmamı) Abdürrahim Efendi 1114 Pınarbaşı Mezar-

lığı’nda 
Gelibolu Müftüsü Sükûtî Mehmed Efendi 1103 Deveciler Mezar-

lığı’nda 
Bursa Mevlevîhanesi Postnişîni Şeyh Mehmed Dede Efendi 1114 
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Bursa Mevlevihanesi türbesinde 
Ulucami müezzinbaşısı Kara Oğlan Şeyh Mustafa Efendi 1139 Pınar-

başı’nda 
Ulucami müezzinbaşısı Akhâşiye Şeyh Mustafa Efendi 1160 Karabaş 

Tekkesi haziresinde 
Emir Kasımzâde Şeyh Mehmed Emin Efendi 1131 Yeeniyer Mezar-

lığı’nda 
Şeyh Mahmûd Efendi 1146 Limni’de Hazret-i Mısrînin sol tarafında 
Pîrî Kadızâde Mehmed Efendi 18 Zilkade 1122 Emirsultan Mezar-

lığı’nda 
Ayn-ı Ekber Şeyh Mehmed Efendi 1135 Emirsultan Mezarlığı’nda 
Tilmiz Ahmed Efendi İstanbul’da 1136 Zilkade Eyüpsultan Mezar-

lığı’nda  
Rakım Efendi 15 Rebiülevvel 1163 Pınarbaşı Mezarlığı’nda 
Abdal Çelebi 1087 Deveciler Mezarlığı’nda 
Abdülaziz Efendi 1152 Üsküdar’da 
Mustafa  Efendi 1185 Pınarbaşı Mezarlığı’nda 
Muradiyeli Şeyh Süleyman Efendi 1203 Kaplıca’da Hünkâr Fabrikası 

Mezarlığı’nda 
Osman Nuri Ağa …/… Karabaş-ı Veli Dergâhı haziresinde 
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Şema-1; Mısrî ailesinin kabir şeması. 

 
 

 
 

Şema- 2; Osman Efendi ailesinin kabir şeması. 
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Mısrî Haziresi yerinde iken 

 

 

Fotoğraf 1: Muradiye’de Mısrî Haziresi 
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 Fotoğraf 2: Zaik Efendi   Fotoğraf 3: Şeyh Çelebi Ali Efendi 

 

Fotoğraf 4: Gülsüm Hanım  
(Niyâzî-i Mısrî’nin Zevcesi) 

 
 



 

 

Niyâzî Besteler: Mısrî’nin Musikî 
Kültürümüzdeki Yeri 

AHMET HAKKI TURABİ* 

 
 
 
 

Giriş 

Türk İslâm edebiyatı ve tasavvufunun önde gelen isimlerinden biri olan 
Niyâzî-i Mısrî Hz., nutk-i şerîflerine yapılan bestelerle özellikle Türk Din 
Mûsikîsi’nin en önemli güfte kaynaklarından biri olmuştur. Bazı nutukları 
defalarca –farklı makamlarda- bestelenmiştir. 

En çok bilinen “Ey garib bülbül diyarın kandedir”, “Tende cânım canda 
cânânımdır Allah hû diyen”, “Dermân arardım derdime, derdim bana 
dermân imiş” veya “Can yine bülbül oldu, har açılıp har soldu” mısralarıyla 
Niyâzî-i Mısrî hazretleri, İslâmı Anadolu’da ve gönüllerde mayalayan ilk 
mürşidlerden biridir. Nutk-i şerîflerine yapılan bestelerle dillerden kulak-
lara, gönüllerden kalplere akan Niyâzî-i Mısrî’nin tasavvuf anlayışı ve öğre-
tileri, Türk Tekke edebiyâtının en önemli ve etkin eserleri başında gelmek-
tedir. Onun manzûmeleri, sahamız olan Türk Din Mûsikîsi formları için 
vazgeçilmez güfte kaynağı hâline gelmiştir.  Hazretin manzûmeleri, başta 
kendi mürîdlerinden Bursa Ulucami müezzini zâkirbaşı Karaoğlan Mustafa 
Efendi olmak üzere Hâfız Post, Derviş Ali Şîruganî (Dede Ali), Buhûrîzâde 
Mustafa Itrî, Çâlâkzâde Mustafa Efendi gibi devrin en meşhur bestekârları 
tarafından bestelenmiştir. Niyâzî-i Mısrî’nin şiirleri günümüze kadar pek 
çok sanatkâr tarafından na‘t, durak, tevşih, ilâhî gibi dînî mûsikînin çeşitli 
formlarında bestelenmiştir ve bu beste faaliyeti günümüzde de devam et-
mektedir.  

Yûnus Emre, Eşrefoğlu Rûmî, Aziz Mahmud Hüdâyî, Erzurumlu İbrahim 
Hakkı, Bursalı İsmail Hakkı gibi Dîvân sahibi mutasavvıfların manzûmele-
rinin büyük bir kısmının bestelenerek yüzyıllarca hânkâhlarda, ârifler mec-
lislerinde okunduğu bilinmektedir. Yunus Emre’den sonra güfteleri en çok 
bestelenen kişi Niyâzî-i Mısrî hazretleri olmuştur.  Hz. Yunus Emre’nin 
manzûmelerine 805 (705 ilahi, 32 şarkı, 21 türkü, 15 durak, 14 tevşih, 9 
nefes, 5 fantezi, 2 tevhid, 1 çocuk şarkısı, 1 mersiye formunda olmak 

                                                        
*  Prof. Dr., Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi. 
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üzere)  farklı beste yapılmıştır.1 Niyâzî-i Mısrî hazretlerinin şiirlerinin 
ise 281 farklı bestesi vardır. Hz. Yunus’un bir kişi olmaması, farklı Yu-
nuslar’ın varlığı, Niyâzî-i Mısrî Hz.lerini bu alanda yegâne kılmakta-
dır. 

Ayrıca Mısrî Hz.lerinin müntesibi olduğu Halvetîliğin cehrî zikir yap-
ması, bu merasim esnasında ki oldukça yoğun mûsikî icrası, hazretin nutk-
i şerîflerinin anlaşılır, cezbeli ve etkili olması gibi sebeplerden dolayı duyul-
duğu andan itibaren bestelenmeye ve yayılmaya başlamıştır. 

 

Niyâzî-i Mısrî’nin Yaşadığı XVII. Yüzyılda Türk Mûsikîsi 

Niyâzî-i Mısrî (1618-1694) Osmanlı Devleti’nin iktisâdî, dînî, siyâsî ve 
toplumsal alanlar da dâhil olmak üzere pek çok alanda karmaşa içerisine 
düştüğü XVII. Yüzyılda yaşamış bir mürşid ve mutasavvıf şâirdir. Tasavvuf-
tekke edebiyatının en güzel örneklerini verdiği Dîvân’ındaki gazel ve ilâhi-
lerinde tasavvufî aşk ve neşveyi, zühd ve takvâyı samîmi bir dille işlemiştir. 

Devletin bünyesinde bazı olumsuzlukların başlamasına rağmen sanat fa-
aliyetleri, bilhassa mûsikî açısından tüm ihtişamıyla devam etmektedir. Bu 
devirde Osmanlı toplumunda yetişen ilim adamları arasında şâirliğiyle de 
tanınan Nev’îzâde Atâî (ö.1635) ansiklopedik çalışmaları, Peçevî İbrahim 
Efendi (ö.1649 veya 1651) ve Müneccimbaşı Ahmed Dede (ö.1701) de dev-
rin tarihçileri arasında özellikle zikredilmelidir. Kâtip Çelebi (ö.1657) ve 
Evliyâ Çelebi (ö.1684?) yazdıkları eserlerle türlerinin en mükemmel örnek-
lerini verdiler. Gezdiği bölgelerdeki çok çeşitli mûsikî türlerini dinleme 
imkânı bulan Evliyâ Çelebi’nin Seyahatnâme’si, dönemin mûsikî eserlerine 
dair son derece değerli bilgiler vermesinin yanı sıra İstanbul’da kullanılan 
sazlar hakkında birinci derecede kaynak olabilecek nitelikte bir eserdir. Di-
ğer taraftan Nef’î (ö.1635), Atâî, Şeyhülislâm Yahyâ (ö.1644), Nâilî 
(ö.1666), Neşâtî Ahmed Dede (ö.1674) ve Nâbî (ö.1712) yüzyılın en önemli 
dîvân şairleri arasında yer aldılar. 

XVII. yüzyılda gerek bestekârlık ve gerekse icrâcılık alanında büyük ge-
lişmelerin kaydedildiği görülmektedir. İstanbul merkez olma kaydıyla başta 
Bursa olmak üzere Edirne, Diyarbakır, Konya gibi şehirlerde geniş bir 
mûsikî faaliyetinin cereyan ettiğini; Kahire, Kırım, Bağdat, Halep, Şam gibi 
merkezlerde de birçok mûsikîşinasın yetiştiğini kaynaklardan öğrenmekte-
yiz. 

Bu dönemde bilhassa tarikatların, toplum içerisindeki eğitim, öğretim ve 

                                                        
1  Ahmet Hakkı Turabi, “Osmanlı Dönemi’nde Hz. Yunus Manzumelerine Yapılan Klasik 

Bestelerin Müzikal Analizi Üç Dede Bir Derviş”, Yunus’un Sesi II. Uluslararası Yunus 
Emre Sempozyumu Bildirileri (Ed. Mustafa Çöpoğlu), Ordu, 2016, s. 43. 
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sanat faaliyetlerine büyük katkıda bulunduğunu ve tekkelerin birer mües-
sese anlayışı içerisinde özellikle mûsikî sanatının gelişmesinde büyük rol 
oynamışlardır. Örnek olarak Mısır’da mûsikînin yayılmasında Mevlevîlik ve 
Gülşenîliğin önemli tesirleri olduğunu söyleyebiliriz. 

 

Niyâzî-i Mısrî Hazretlerinin Manzûmelerine Yapılan En Erken 
Besteler 

Halvetî şeyhi Nefesanbarı Osman Efendi (ö.1683). Müderrislik ve vâiz-
lik gibi görevlerde bulunan Osman Efendi bazı manzumeleri ve bestelediği 
ilâhileriyle bilinmektedir. Niyâzî-i Mısrî’ye ait “Tâlib-i Hakk'ın devâsı derd 
dürür” mısraıyla başlayan güfteyi Irak makamında bestelemiştir. 

Aynı zamanda değerli bir hattat olan Mustafa Anber Ağa (ö.1684) dev-
rin son yarısında daha çok dinî eserleriyle tanınan mûsikîşinaslardandır. 
Niyâzî-i Mısrî’ye ait “Bir kimse acep yok mu ki” mısraıyla başlayan güfteyi 
eviç,  “Ey bülbül-i şeydâ yine efgâne mi” mısraıyla başlayan güfteyi uşşak 
makamında bestelemiştir. 

Gülşeniyye tarîkatı mensubu olup “Mutî” mahlâsıyla yazdığı şiirleri ve 
bestelediği ilâhiler ile tanınmış Kefeli Derviş Abdî (ö.1695)2, Niyâzî-i 
Mısrî’ye ait “Tâlib-i Hakk'ın devâsı derd dürür” mısraıyla başlayan güfteyi 
bestenigâr makamında bestelemiştir. 

Bir müddet Kefe Vâlisi Ahmed Paşa’nın Dîvân kâtipliğinde bulunan, 
hattât ve bilhassa dindışı sahada bestelediği bir hayli eseriyle bilinen Âhenî 
Mehmed Çelebi (ö.1700) de devrin önemli bestekârlardandır. Niyâzî-i 
Mısrî’ye ait “Uyan ey gafletten naim” mısraıyla başlayan güfteyi hüseyni, “Ey 
çarh-i dûn n'ettim sana” manzumesini muhayyer makamında bestelemiştir. 

1703 yıllarında vefat ettiği tahmin edilen ve “Akbaba İmamı” diye tanınan 
Şeyh Mehmed Zaîfî Efendi, ilmiye sınıfına mensup, mürettep bir 
“dîvânçe” sahibi, Bursa’da yetişmiş, dinî ve dindışı pek çok eser bestelemiş 
Mehmed Tâlib Efendi (ö.1706), Buhûrîzâde Mustafa Itrî (ö. 1712), Türk 
dinî mûsikîsinin en büyük bestekârı kabul edilen Gülşenî şeyhi Derviş Ali 
Şiruganî (ö. 1714), Saray’da yetişmiş ve müezzin-i şehriyârîler arasında yer 
almış, ayrıca bestelediği eserlerle şöhret olmuş mûsikîşinaslardan biri To-
sunzâde Abdullah Efendi (ö.1715), Nalburizade Mehmed Efendi (ö. 1720?), 
İstanbul’da Yavuz Sultan Selim Camii na’thânı Niznâm Yusuf Çelebi 
(ö.1728?), bestelediği yüzlerce eserle Ali Şîruganî’den sonra dinî mûsikîde 
en çok eser besteleyen mûsikîşinas olarak bilinen Çâlâkzâde Mustafa 

                                                        
2  İsmail Belîğ, Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân, Bursa, 1302, 

s. 527; Hayatı hakkında geniş bilgi için bkz. Nuri Özcan, “ Derviş Abdi, Kefeli, DİA., C. 
9., s. 190. 
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(ö.1757) Efendiler Hz. Niyâzî-i Mısrî’nin manzumelerine en erken beste ya-
pan bestekârlarımızdır.  

 

Niyâzî-i Mısrî’nin Manzûmelerinde Geçen Mûsikî Terimleri 

Nutk-i şerîflerde “Çevgân, kûs, tabl ve çeng” olarak dört tane enstrüman 
ismi geçmektedir. Çevgân, gümüş bir sapın üzerindeki zincir, çıngırak veya 
ziller vâsıtasıyle ses çıkaran, aşağı yukarı, sağa sola oynatılmak sûretiyle kul-
lanılan, mehter mûsikîmize âit bir usûl vurma sazı. Kûs veya kös, büyük da-
vuldur; “Kûs-i rıhlet” ölüm davulu demektir. Tabl, davul. Çeng, “harb”e ben-
zeyen bir çeşit telli çalgıdır. 

"Semâ" kelimesi birkaç manzumede geçmekle beraber – “Gir semaa zik-
rile ben yane yane hu deyu” nutkunun haricinde- genellikle gökyüzü mana-
sında kullanılmıştır. Bu örnekler bize kıymetli bilgiler vermektedir: 

1. Öncelikle XVII. Yüzyılda halvetî tekkelerinde gerek zikir gerekse 

meşk esnasında yukarda isimleri zikredilen sazlar kullanılmaktadır. 

2. Günümüzde zikirlerde pek fazla kullanılmayan çevgânın bu dö-

nemde ritim sazı olarak çok kullanıldığını tespit ediyoruz. 

3. “Kûs-i rıhlet”, “tabl-ı beşâret” gibi tasavvufî deyimler ve mecazlarda 

saz isimlerinin kullanılmasından hareketle, tekkelerde sazlara mü-

zikal ihtiyaçtan farklı ve oldukça önemli anlamlar yüklendiğini tes-

pit ediyoruz. Aynı Mevlevî ayinlerinde kudûmün ilk “düm” vuruşu-

nun “kün” (ol) emrini temsil etmesi gibi. 

4. Son olarak tespit ettiğimiz bir beytinde sazlardan bahsetmesi, 

Niyâzî-i Mısrî hazretlerinin mûsikîden bîgâne olmadığını ifade et-

mesi açısından önemlidir. 

 

Niyâzî-i Mısrî’nin Bestelenmiş Eserleri 

Niyâzî-i Mısrî’nin manzûmeleri, Yunus Emre hazretlerinden sonra en çok 
bestelenen eserlerdir. Hz. Yunus Emre’nin manzumelerine 805 farklı beste ya-
pılmıştır. Niyâzî-i Mısrî hazretlerinin şiirlerinin ise 302 farklı bestesi vardır. 
Bunlardan 217 tanesini besteli hâliyle günümüze ulaşmakla birlikte 85 tane-
sinin bestesi günümüze ulaşamamıştır. Resmi veya özel arşivler arasında 
yaptığımız taramalarda bu 85 eserin notasına rastlayamadık. Bununla bir-
likte hazretin yaşadığı dönemden itibaren günümüze kadar yapılmış ve 
okuna gelen besteleri notalarıyla tespit ettik. Bu eserlerin modern teknik-
lerle yazılmış halleri “Niyâzî İlâhiler” ismiyle 2010 senesinde Malatya Bele-
diyesi Kültür Yayını olarak yayımlanmıştır.  
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Mevcut eserler arasında 44 farklı makam (Acem 2, acemaşiran 8, acem-
kürdî 4, bayati 4, beste ısfahan 1, bestenigâr 5, buselik 1, dilkeşhaveran 1, 
dilkeşide 1, eviç 10, eviç ısfahan 1, ferahnak 1, gerdaniye 3, Gülizar 3, hicaz 
18, hisarbuselik 1, hüseyni 23, hüzzam 7, ırak 6, ısfahan 1, karcığar 2, mahur 
4, muhayyer 4, muhayyerkürdî 2, müstear 2 neva 3, neveser 2, nihavend 14, 
nikriz 1, nühüft 3, pençgâh 1, rast 10, ruy-i ırak 1, saba 7, sazkâr 1, segâh 10, 
sultaniyegâh 1, şedaraban 3, şehnaz 6, şevkutarab 2, uşşak 10) kullanılmış-
tır. 

Ayrıca 15 farklı (Aksak 1, Curcuna 4, Devr-i revan 1, çeng-i harbi 1, Devri-
hindi 15, Durak Evferi 24, Düyek 55, evsat 11, hafif 1, Müsemmen 5, nim 
evsat 5, raks aksağı 1, Semâî 1, Sofyan 66, Türk Aksağı 1, Yürüksemâî 4) usûl 
kullanılmıştır. 

Eserlerinden 24 tanesi tekke musikisinin durak formunda bestelenmiş-
tir. Durak formu cehri zikir yapan tekkelerde (Bektaşi-mevlevi hariç) “ism-
i celal” zikrinden sonra bir kişi tarafından okunan bir icradır. Serbest icra 
edilir. İlk örneklerine Hz. Mısri’nin de yaşadığı XVII. Yüzyılda rastlanmak-
tadır. Güfte konuları bilhassa Cenab-ı Allah’ın azameti, kudreti gibi vasıfla-
rından bahseden manzumelerden tercih edilmektedir. 

Şiirler 75 farklı bestekâr (Ali Şîruganî 17+36=53, H. Sâdeddin Arel 15, M. 
Hakan Alvan 8) tarafından değerlendirilmiştir.  

En çok beste yapılan eseri, 10 besteyle “Ey garip bülbül diyârın kandedir” 
manzûmesidir. Bunu 8 besteyle “Derman arardım derdime” ve 6 besteyle 
“Zât-ı Hak'da mahrem-i irfân olan” manzûmeleri takip etmektedir. 

 

Niyâzî-i Mısrî’nin Bestelenmiş Eserlerinin Tasavvufi Özellikleri 

Niyâzî-i Mısrî hazretleri Ümmî Sinan hazretlerine bağlı olarak Halvetî 
tarikatı müntesibidir. Halvetî tarikatinin zikrullahını incelediğimiz takdirde 
en önemli unsurun “halveti devranı” olduğunu tespit etmekteyiz. Devran 
ayinlerinin en yaygını olan devran ayini iki aşamalıdır ve zakirler kendile-
rine ayrılmış maksurede zikre ilahi okuyarak ve vurmalı sazlar çalarak eşlik 
ederler. Kıyam ayininde olduğu gibi öncelikle “cumhur ilahi” ile zikre baş-
larlar. Hu ismiyle başlayan devran içerisinde 3. Hu ismiyle zakirler de zikrin 
perde ve ritmine uygun ilahi okumaya başlarlar. Hay ismi zikriyle beraber 
zakirler bendir, mazhar, kudüm, halile, nevbe vb. ritm sazları vurmaya baş-
larlar. Devranın yürütülmesi ve idaresi tamamıyla şeyh efendiye aittir. Bun-
dan dolayı devrani şeyhlerinin mutlaka müzik bilgisi olması ve zakirbaşı ile 
müzikal açıdan –bilhassa ritim- iyi anlaşabilmeleri gerekmektedir. Zikir ve 
devran devam ederken zakirler de okumaya ve çalmaya devam ederler. Ri-
tim ilahilden ilahiye geçerken hızlanır. Gerektiğinde aralarda kasideler ve 
ney taksimleriyle makam değiştirilebilir.  

Dolayısıyla bu kadar çok müziğin kullanıldığı bir ayinde Niyâzî-i Mısrî 
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hazretleri mûsikîden bigâne kalamayacağı gibi tarikatin dervişleri de yap-
tıkları bestelerde devrana uygun ilahiler bestelemişlerdir. Hazretin manzu-
meleri bilhassa cumhur ilahi, durak, kaside ve ritmik ilahi bestelerine ol-
dukça uygundur. Bundan dolayı Niyâzî-i Mısrî hazretlerinin nutk-i şerifle-
rine yapılan besteler camiden daha çok tekkelerde; tekkeler arasında da 
devran eden halveti tekkelerinde çokça kullanılmaktadır. 

 

Niyâzî-i Mısrî’ye Ait Eserlere Yapılan Besteler Tablosu (Güfteye göre) 

Güftenin ilk satırı Makam Usûl Bestekâr 

Aç gözün dildâre bak Bestenigâr Evsat Abdülkadir Töre 

Ahvâl-i serencâmım bu sâate Muhayyer Düyek Ali Şîruganî 

Âşinâ-yı aşk olandan Şehnâz Durak Evferi Ali Şîruganî 

Âşinâ-yı aşk olandan Hicaz          - Dede Efendi 

Âşinâ-yı aşk olandan Hüseynî Düyek R. Tekin Uğurel 

Aşkın kime yâr olur Uşşak Sofyan Der.: Abdülkâdir Şaşmaz 

Aşkın meyine ben kana geldim Şevkutarab Ağır Düyek               - 

Aşkın meyine ben kana geldim Uşşak Sofyan Cüneyd Kosal 

Aşkın meyine ben kana geldim Nihâvend Sofyan Ender Doğan 

Aşkın meyine ben kana geldim Hüseynî Sofyan Fatih Koca 

Aşkın meyine ben kana geldim Şehnâz Durak Evferi H. Sâdeddin Arel 

Aşkın meyine ben kana geldim Hüseynî Sofyan M. Hakan Alvan 

Aşkın nârına dost ben kana geldim Rast Sofyan Osman Nûri Özpekel 

Ayağı tozunu sürme çekelden Sûzidil Durak Evferi Dede Efendi 

Bahr içinde katreyim Nihâvend Düyek Adnan Üzülmez 

Bahr içinde katreyim Sûznâk Sofyan Arslan Hepgür 

Bahr içinde katreyim Neveser Durak Evferi H. Sâdeddin Arel 

Bakıp cemâl-i yâre Segâh Sofyan Der.: Abdülkâdir Şaşmaz 

Bakıp cemâl-i yâre Segâh Düyek Ahmed Özhan 

Bakıp cemâl-i yâre Acemaşîran Yürüksemâî Ali Şîruganî 

Bakıp cemâl-i yâre Hicaz Nîm Evsat Doğan Ergin 

Bakıp cemâl-i yâre Muhayyer Düyek Doğan Ergin 

Bârekallah gülsitân-ı bülbülândır  Hicaz Sofyan Ahmet Hakkı Turabi 

Belirmez ârifin nâm ü nişânı Uşşak Düyek R. Tekin Uğurel 

Ben sanırdım âlem içre Nihâvend Sofyan Bora Uymaz 

Ben sanırdım âlem içre Rast Durak Evferi Çalakzâde Mustafa Ef. 

Ben sanırdım âlem içre Karcığar Durak Evferi H. Sâdeddin Arel 
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Ben sanırdım âlem içre Sabâ Bûselik Düyek M. İsmail Hakkı Bey 

Ben sanırdım âlem içre Sûzidil Müsemmen Zeki Atkoşar 

Bilenler vech-i cânânı Hicaz Sofyan Yahya Soyyiğit 

Bilmem n'etsem n'eylesem Gerdâniye Yürüksemâî Yalçın Tura 

Bir şehre erişti yolum Hicaz-Aşîran Düyek               - 

Bir yüze dûş oldu gözüm Hüseynî Nîm Evsat Ali Şîruganî 

Bugün bir meclise vardım Nevâ Sofyan Osman Akbaş 

Bulan özünü gören yüzünü Evc Düyek İzzettin Hümayi Elçioğlu 

Bulan özünü gören yüzünü Hüseynî Sofyan Osman Akbaş 

Bulan özünü gören yüzünü Rast Çeng-i Harbi Refik Fersan 

Can bu ilden göçmeden Nihâvend Durak Evferi H. Sâdeddin Arel 

Can bu ilden göçmeden Hüzzam Düyek Yahya Soyyiğit 

Can bu ilden göçmeden Dilkeşhaveran Devrihindi M. İhsan Özer 

Can yine bülbül oldu Sâzkâr Düyek               - 

Can yine bülbül oldu Bayâtî Sofyan               - 

Can yine bülbül oldu Nevâ Sofyan               - 

Can yine bülbül oldu Uşşak Sofyan               - 

Can yine bülbül oldu Evc Sofyan Muzaffer Ozak 

Canâne görünür bana Beste-Isfahan Durak Evferi H. Sâdeddin Arel 

Candan talep kıl yârini Hüseynî Sofyan Der.: Abdülkâdir Şaşmaz 

Candan talep kıl yârini Muhayyer Sofyan Ramazan Kâmiloğlu 

Cümle âzâdan gelir Allâhüekber Hüseynî Durak Evferi H. Sâdeddin Arel 

Çıkıp hüccac ile gitmek ne güzeldir Hisarbuselik Raks aksağı Halil Çay 

Çıkıp hüccac ile gitmek ne güzeldir Şehnaz Sofyan Mehmet Kemiksiz 

Çün sana gönlüm müptelâ düştü Gülizar Düyek               - 

Çün sana gönlüm müptelâ düştü Rast Sofyan               - 

Çün sana gönlüm müptelâ düştü Nihâvend Sofyan Bora Uymaz 

Çün sana gönlüm müptelâ düştü Hüseynî Sofyan Hâfız Post 

Derd-i Hakk'a tâlip ol Evc Durak Evferi H. Sâdeddin Arel 

Derd-i Hakk'a tâlip ol Sabâ Sofyan R. Tekin Uğurel 

Derd-i Hakk'a tâlip ol Ferahnâk Hafif Zekâî Dede 

Derman arardım derdime Nühüft Düyek               - 

Derman arardım derdime Hüseynî Sofyan               - 

Derman arardım derdime Nihâvend Sofyan Ahmet Hakkı Turâbi 

Derman arardım derdime Mâhur Durak Evferi Ali Şîruganî 

Derman arardım derdime Müstear Durak Evferi H. Sâdeddin Arel 
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Derman arardım derdime Hüzzam Durak Evferi Hasan Esen 

Derman arardım derdime Acemaşîran Sofyan M. İsmail Hakkı Bey 

Derman arardım derdime Acemaşîran Sofyan Rif'at Bey 

Derviş olan kişinin sözleri Rast Devrihindi Dede Efendi 

Devrân odur kim devrini Evc Nîm Evsat Ali Şîruganî 

Doğdu ol sadr-ı risâlet Tebriz Düyek               - 

Doğdu ol sadr-ı risâlet Nevâ Sofyan Ali Şîruganî 

Doğdu ol sadr-ı risâlet Hüzzam Devrihindi Seyyid Abdülkadir Bey 

Doğdu ol sadr-ı risâlet Şevkutarab Düyek Seyyid Abdülkadir Bey 

Doğdu ol sadr-ı risâlet Irak Sofyan Şeyh Münir Ef. 

Doğdu ol sadr-ı risâlet Evc Devrihindi Yahya Soyyiğit 

Dönmek ister gönlüm cümle sivâdan Hüseynî Sofyan               - 

Dönmek ister gönlüm cümle sivâdan Gülizar Yürüksemâî Ahmet Hakkı Turâbi 

Elâ ey mürşid-i âlem Mâhur Düyek R. Tekin Uğurel 

Erimiz erdir pîrimiz pîrdir Hüzzam Sofyan R. Tekin Uğurel 

Esmâ-i İlâhiyye'de bî-had Hicaz Devrihindi               - 

Esmâ-i İlâhiyye'de bî-had Zirgüleli Hicaz Devrihindi               - 

Essala her kim gelir Bestenigâr Evsat               - 

Essala her kim gelir Sultâniyegâh Düyek Enes Ergür 

Essala her kim gelir Dilkeşîde Devrihindi M. Hakan Alvan 

Ey Allâh'ım seni sevmek Nihâvend Düyek Tâhir Karagöz 

Ey bülbül-i şeydâ  Hicaz Sofyan Eyyubî Ali Rıza Bey 

Ey bülbül-i şeydâ  Hüzzam Düyek Seyyid Abdülkadir Bey 

Ey derde dermân isteyen Nihâvend Sofyan Ahmet Hakkı Turâbi 

Ey derde dermân isteyen Acemaşîran Durak Evferi H. Sâdeddin Arel 

Ey derde dermân isteyen Acemkürdî Durak Evferi H. Sâdeddin Arel 

Ey derde dermân isteyen Segâh Sofyan Yahya Soyyiğit 

Ey garip bülbül diyârın kandedir Bayâtî Curcuna               - 

Ey garip bülbül diyârın kandedir Hicaz Devrihindi               - 

Ey garip bülbül diyârın kandedir Müstear Müsemmen               - 

Ey garip bülbül diyârın kandedir Hüzzam Semâî               - 

Ey garip bülbül diyârın kandedir Rast Sofyan               - 

Ey garip bülbül diyârın kandedir Hüseynî Aksak Ahmed Hatipoğlu 

Ey garip bülbül diyârın kandedir Hicaz Düyek Ali Şîruganî 

Ey garip bülbül diyârın kandedir Gülizar Nîm Evsat Eyyubî Ali Rıza Bey 

Ey garip bülbül diyârın kandedir Şedaraban Düyek M. Hakan Alvan 
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Ey garip bülbül diyârın kandedir Hümâyun Müsemmen Şeyh Hüseyin Ef. 

Ey gönül gel gayrıdan geç Bayâtî Düyek Hopçuoğlu 

Ey gönül gel gayrıdan geç Evc-Isfahan Düyek Hulusi Gökmen 

Ey gönül gel gayrıdan geç Sûzidil Düyek Mehmed Kemiksiz 

Ey gönül gel gayrıdan geç Uşşak Düyek R. Tekin Uğurel 

Ey gönül gel Hakk'a giden râhı bul Rast Müsemmen               - 

Ey gönül gel Hakk'a giden râhı bul Karcığar Sofyan               - 

Ey gönül gel Hakk'a giden râhı bul Segâh Durak Evferi Kuşçuzâde Derviş Halil 

Ey gönül gel Hakk'a giden râhı bul Sultâni Segâh Sofyan M. Hakan Alvan 

Ey gönül gel olmagıl Hak'dan ırak Hicaz Sofyan Ramazan Kâmiloğlu 

Ey gönül gûş eyle gel Sûzidil Nîm Evsat Dede Efendi 

Ey kerîm Allah ey ganî sultan Gerdâniye Sofyan Der.: Abdülkâdir Şaşmaz 

Ey kerîm Allah ey ganî sultan Evc Düyek Hâfız Post 

Ey kerîm Allah ey ganî sultan Acemaşîran Müsemmen Sâdun Aksüt 

Ey sanem n'oldun cânâ kastın mı var Evc Sofyan Tâlib Özkan 

Ey tarîkat erleri Evc Evsat Ali Şîruganî 

Eylesin Allah çok tahiyyâtı Uşşak Sofyan Der.: Abdülkâdir Şaşmaz 

Ezelden nârına aşkın Bûselik Sofyan M. Hakan Alvan 

Gel Allah’a dönelim Hüseyni Curcuna Yahya Soyyiğit 

Gel ey bâd-ı sabâ lûtf eyle Evc Durak Evferi H. Sâdeddin Arel 

Gir semâa zikr ile Hicaz Sofyan               - 

Gir semâa zikr ile Nihâvend Sofyan Adnan Üzülmez 

Gir semâa zikr ile Mâhur Devr-i Revân Ali Şîruganî 

Gir semâa zikr ile Hüseynî Sofyan Der. : Ender Doğan 

Gir semâa zikr ile Segâh Sofyan S. Eyyubi Işıksal 

Gönülleri doldurur erenlerin halveti Şedaraban Sofyan Hoca Fehmi Ef. 

Gönülleri doldurur erenlerin halveti Gerdâniye Sofyan M. Hakan Alvan 

Gönülleri doldurur erenlerin halveti Şehnaz Aşîran Sofyan M. Hakan Alvan 

Gönülleri doldurur erenlerin halveti Hüseynî Sofyan Ramazan Kâmiloğlu 

Gözlerini n'oldu bîdâr eyledin Sabâ Düyek               - 

Gül müdür bülbül müdür Mâhur Düyek               - 

Gül müdür bülbül müdür Pençgâh Evsat Çalakzâde Mustafa Ef. 

Gül müdür bülbül müdür Irak Yürüksemâî H. Sâdeddin Arel 

Habs için geldi gelip ıtlâk için Segâh Evsat Akbaba İmamı Mehmed Ef. 

Hak ilmine bu âlem bir nüsha imiş Hicaz Düyek R. Tekin Uğurel 

Hak isteyen merd-i hüner Segâh Düyek               - 
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Hakk'ı seven âşıkların Hüseynî Sofyan               - 

Hakk'ı seven âşıkların Nühüft Evsat Bolâhenk Nûri Bey 

Hakk'ı seven âşıkların Nihâvend Sofyan Bora Uymaz 

Halk içre bir âyineyim Nühüft Durak Evferi Ali Şîruganî 

Hamr-ı rû-yi yâr ile Rast Sofyan Sabâhattin Volkan 

Her neye baksa gözün Acemkürdî Sofyan M. ihsan Özer 

Her yeri hüsnün gülistân eylemiş Yegâh Düyek Abdülkadir Töre 

Her yeri hüsnün gülistân eylemiş Hüseynî Düyek Haydar Akdemir 

Her yeri hüsnün gülistân eylemiş Muhayyer  Sofyan Süleyman Şahintürk 

Hevâ ise yeter gönül gel Allâh'a Hüseynî Curcuna Yahya Soyyiğit 

Hüdâ dâvet eder elhamdülillah Nikriz Düyek S. Eyyubi Işıksal 

Hüdâ dâvet eder elhamdülillah Hüseynî Düyek Tâhir Karagöz 

Hüdâ dâvet eder elhamdülillah Uşşak Düyek Tâhir Karagöz 

İki kaşın arasına çekti hatt-ı istivâ Bestenigâr Durak Evferi Ali Şîruganî 

İlim bahr-i vücûd asdaf anın Evc Evsat               - 

İnile ey dertli gönül inile Rast Sofyan               - 

İnile ey dertli gönül inile Hicaz Sofyan Ali Şîruganî 

İnile ey dertli gönül inile Zirgüleli Hicaz Sofyan Dellalzâde İsmail Ef. 

İnile ey dertli gönül inile Bayâtî Düyek Şeyh Hüseyin Ef. 

İster isen bulasın cânânı sen Acemkürdî Devrihindi Yalçın Tura 

İster isen mârifette olasın Rast Sofyan Rüştü Eriç 

Kalbini bağ-ı cinan et Acemaşîran Düyek               - 

Kalbini bağ-ı cinan et Rûy-i Irak Durak Evferi H. Sâdeddin Arel 

Kandedir cehl ile zulmet Sabâ Evsat Ali Şîruganî 

Kandedir cehl ile zulmet Şehnaz Devrihindi M. Hakan Alvan 

Kıldan ince ve kılıçtan keskin Hüseynî-Aşîran Evsat               - 

Kıldan ince ve kılıçtan keskin 
Muhayyersün-

büle 
Evsat               - 

Kırıp bin pâre eden Nihâvend Raks Aksağı Cem Çırak 

Kim ki aşkın dârına berdâr olur Uzzâl Durak Evferi H. Sâdeddin Arel 

Ol cihânın fahrinin sırrına Tâhirbûselik Düyek Cüneyd Kosal 

Ol cihânın fahrinin sırrına Hicaz Düyek M. Hakan Alvan 

Ol cihânın fahrinin sırrına Acemaşîran Evsat M. İsmail Hakkı Bey 

Ol cihânın fahrinin sırrına Hüzzam Sofyan R. Tekin Uğurel 

Pâdişâha aşkını hem-hâne kıl Bestenigâr Düyek Hoca Fehmi Ef. 

Salâtullah selâmullah Muhayyerkürdî Curcuna Ramazan Kâmiloğlu 

Sana âşıl olan diller Nihâvend Düyek Bora Uymaz 
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Serây-ı din esâsıdır şerîat Acemkürdi Düyek Yahya Soyyiğit 

Sevdim seni hep vârım Uşşak Sofyan               - 

Sevdim seni hep vârım Nihâvend Sofyan Bora Uymaz 

Sevdim seni hep vârım Sûzidil Düyek Mehmed Kemiksiz 

Tâlib-i Hakk'ın devâsı derd dürür Irak Devrihindi               - 

Tâlib-i Hakk'ın devâsı derd dürür Irak Devrihindi Şeyh Osman Ef. 

Tende cânım canda cânânımdır Segâh Düyek               - 

Tende cânım canda cânânımdır Acem Durak Evferi Ali Şîruganî 

Tende cânım canda cânânımdır Sabâ Sofyan Der.: Abdülkâdir Şaşmaz 

Tende cânım canda cânânımdır Neveser Devrihindi H. Sâdeddin Arel 

Yine dil na'tini söyler Muhammed Acem Durak Evferi               - 

Yine dil na'tini söyler Muhammed Yegâh Düyek Emin Ongan 

Yine firkat nârına yandı cihan Acemaşîran Düyek               - 

Yine firkat nârına yandı cihan Bestenigâr Düyek Abdülkadir Töre 

Yine firkat nârına yandı cihan Segâh Düyek Abdülkadir Töre 

Yine firkat nârına yandı cihan Sabâ Düyek Enes Ergür 

Yine firkat nârına yandı cihan Sabâ Düyek M. İsmail Hakkı Bey 

Zâhidâ sûret gözetme gir içeru Irak Yürüksemâî               - 

Zâhidâ sûret gözetme gir içeru Hüseynî Düyek Hüsnü Yetişken 

Zâhidâ sûret gözetme gir içeru Irak Düyek III. Selim 

Zât-ı Hak'da mahrem-i irfân olan Uşşak Durak Evferi Ali Şîruganî 

Zât-ı Hak'da mahrem-i irfân olan Nihâvend Devrihindi Bora Uymaz 

Zât-ı Hak'da mahrem-i irfân olan Hüseynî Sofyan Der.: Abdülkâdir Şaşmaz 

Zât-ı Hak'da mahrem-i irfân olan Şedaraban Devrihindi Enes Ergür 

Zât-ı Hak'da mahrem-i irfân olan Hüseynî Devrihindi Özata Ayhan 

Zulmet-i hicrinde bîdâr olmuşam Uşşak Sofyan Dursun Çakmak 

Zühdünü ko aşka  Hüseynî Düyek               - 

Zühdünü ko aşka düş Isfahan Düyek               - 

 

Notası tespit edilemeyen eserler (Güfteye göre) 

Güftenin ilk satırı Makam Bestekâr 

Aldın mı gönül hüsn ile yektâ Mâhur Ali Şîruganî 

Ârifin mutlak kelâmın  Rast Şeyh Mehmed Kâdirî 

Âriflere esrâr-ı Hüdâ'dan haberim Zîrefkend Ali Şîruganî 

Âşinâ-yı aşk olandan âh ü zâr Şehnâz Ali Şîruganî 



NİYÂZÎ-İ MISRÎ -DÖNEMİ VE TESİRLERİ- 162 

Âşinâ-yı aşk olandan âh ü zâr Hicaz                - 

Aşkın kime yâr olur Çârgâh Ali Şîruganî 

Aşkın kime yâr olur Hüseynî                - 

Aşkın meyine ben kana geldim Hüseynî Ali Şîruganî 

Aşkın meyine ben kana geldim Hüseynî Kuşçuzâde Osman Çelebi 

Bahr içinde katreyim Nikriz Ali Şîruganî 

Bilenler vech-i cânânı Nevâ Sünbüle Hâfız Post 

Bir kimse acep yokmu ki Evç Anber Mustafa Ağa 

Bir kimse acep yokmu ki Evç Yekçeşm Mustafa Ağa 

Cânâne görünür bana ? Çalakzâde Mustafa Ef. 

Cânâne görünür bana Nikriz                - 

Can bu elden göçmeden Hisar Çalakzâde Mustafa Ef. 

Can bu elden göçmeden Nişâbur                - 

Derd-i Hakk'a tâlip ol Arazbar Çalak Şeyh Ahmed 

Derd-i Hakk'a tâlip ol Segâh                - 

Derviş olan âşık gerek Sabâ Ali Şîruganî 

Derviş olan kişinin sözleri Rehâvî Ali Şîruganî 

Devredip geldim cihâna Bestenigâr Kefeli Derviş Abdi 

Devredip geldim cihâna Bestenigâr Eyyûbî Bayramzâde 

Dönmek ister gönlüm Bestenigâr Ali Şîruganî 

Dönmek ister gönlüm Irak Ali Şîruganî 

Esmâ-i İlâhiyyede bîhad hünerim Çârgâh Ali Şîruganî 

Ey bülbül-i şeydâ yine efgane mi Uşşak Anber Mustafa Ağa 

Ey çarh-i dûn n'ettim sana Muhayyer Âhenî Mehmed Çelebi 

Ey çarh-i dûn n'ettim sana Hicaz                - 

Ey derde dermân isteyen Muhayyer Dede Efendi 

Ey gönül gel ağlama zârı zârı Muhayyer Ali Şîruganî 

Ey gönül gel ağlama zârı zârı Uzzâl Neyzen Derviş Mehmed 

Ey gönül gel gayrıdan geç Segâh Ali Şîruganî 

Ey gönül gel gayrıdan geç Segâh Kuşçuzâde Osman Çelebi 

Elâ ey mürşid-i âlem Mâhur Attar Ahmed 

Ey şeh zen-i dünyânın Segâh Çalakzâde Mustafa Ef. 

Gel ey bâd-ı sabâ lûtfeyle Nevâ   Ali Şîruganî 

Gel ey gurbet diyârında Mâhur Ali Şîruganî 

Gir semâa zikr ile Rast                - 

Gül müdür bülbül müdür Sünbüle Ali Şîruganî 
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Habs için geldi gelir ıtlâk için Rehâvî Akbaba İmamı Mehmed Ef. 

Hakk'ın kullarını bâzı kul eyler Isfahan Şeyh Mehmed Kâdirî 

Hak ilmine bu âlem bir nüsha imiş Evç Ali Şîruganî 

Hatm-i cem'i'l-mürselînin fahridir Acem Ali Şîruganî 

Hatm-i cem'i'l-mürselînin fahridir Irak                - 

İbn-i vaktim ben ebü'l-vakt Aşîran Ali Şîruganî 

İbn-i vaktim ben ebü'l-vakt Hüseynî Aşîran Ali Şîruganî 

İbn-i vaktim ben ebü'l-vakt Bûselik Aşîran                - 

İbn-i vaktim ben ebü'l-vakt Mâhur                - 

İki kaşın arasında çekti hatt-ı istivâ Muhayyer Ali Şîruganî 

İster isen bulasın cânânı sen Acem Ali Şîruganî 

Kalbini bâğ-ı cinân et Irak Ali Şîruganî 

Kim ki aşkın dârına berdâr olur Nevâ Şeyh Mehmed Kâdirî 

Kim ki candan geçmez ise Uzzâl Ali Şîruganî 

Ol cihânın fahrinin sırrına Uşşak Bursalı Bakkal Mehmed 

Ol menem kim vâkıf-ı esrâr-ı Hüseynî Ali Şîruganî 

Ol menem kim vâkıf-ı esrâr-ı Sultânî Irak Ali Şîruganî 

Rumuz-i enbiyâyı vâkıf-ı esrâr Baba Tâhir Ali Şîruganî 

Rumuz-i enbiyâyı vâkıf-ı esrâr Baba Tâhir Nâlîzâde İbrahim 

Sâlikin mürşidine hizmeti şâhâne Sabâ Ali Şîruganî 

Sâlikin mürşidine hizmeti şâhâne Çârgâh                - 

Sen seni bilmektir pîre ülfetten Aşîran Hâfız Post 

Sen seni bilmektir pîre ülfetten Hüseynî Aşîran Itrî 

Sen seni bilmektir pîre ülfetten Bûselik Aşîran Ali Şîruganî 

Şunlar ki görüp yüzünü Hüseynî Ali Şîruganî 

Tâ ezelden biz bu aşk içinde Hisar Ali Şîruganî 

Tâlib-i Hakk'ın devâsız derd durur Bestenigâr Bursalı Tâlib 

Tâlib-i Hakk'ın devâsız derd durur Sultânî Irak                - 

Tende cânım canda cânânımdır Acem Hâfız Post 

Uyan gafletten ey g%fil Nişâbur H. Sâdeddin Arel 

Uyan Gafletten ey nâ'im Hüseynî Âhenî Mehmed Çelebi 

Uyan Gafletten ey nâ'im Hüseynî Nalburî Mehmed Çelebi 

Uyan gözün aç durma Arazbar Bursalı Tâlib 

Varlığın mahv eyleyip Evç Ali Şîruganî 

Yakıp aşk oduna câm-ı meşâmın Bûselik Aşîran Tosunzâde Abdullah 

Yârab bize ihsân et Rehâvî                - 
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Yârab bize ihsân et Evç                - 

Yaz gelince kuşça kuşlar Hû diyor Muhayyerkürdî                - 

Yine dil nâtini söyler Bayâtî                - 

Zât-ı Hak'da mahrem-i irfân olan Sabâ Ali Şîruganî 

Zehî kenz-i hafî kan'dan gelir Baba Tâhir Niznâm Yusuf Çelebi 

Zerreler zâhir mi olurdu Hüseynî Ali Şîruganî 

Zuhûr-i kâinâtın mâdenisin Muhayyer Ali Şîruganî 

Zulmet-i hicrinde bîdâr olmuşum Bayâtî Bursalı Bakkal Mehmed 

Zulmet-i hicrinde bîdâr olmuşum Bayâtî Ali Şîruganî 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niyâzî-i Mısrî’nin İzinde:  
Şemsî-i Mısrî 
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Aşkın Kime Yâr Olur Dâim İşi Zâr Olur 
 
Aşkın kime yâr olur dâim işi zâr olur 
Dinmez gözünün yaşı yanar içi nâr olur 
 
Sevdâ-yı zülfün kimin takılsa gerdanına 
Mansûr gibi âkibet yolunda ber-dâr olur 
 
Leylâ-yı aşkın senin her kimi mecnun eder 
Firkât oduna yanup her gice bîmâr olur 
 
Varlık cibâlin kesüp dost iline yol eder 
Ferhatleyin gözünün yaşları pınâr olur 
 
İbrahim-i Edhem’i derviş eden aşkındır 
Derdine düşen şehin tahtı târmâr olur 
 
Ben de ‘arı terkedip girdim bu dervişliğe 
Her kim senin aşkına düştüyse bi-âr olur 
 
Bu yolda cânın veren cânân alur yerine 
Aşk dükkânında anın canıla bȃzâr olur 
 
Ey dilber-i rûhânî al koma iş bu cânı 
Sevdâna düşeliden dünyâ bana dâr olur 
 
Terk et Niyâzî seni bul anda o Sultanı 
Her kim canından geçer ol vâsıl-ı yâr olur 

 
 



 

 

Mehmet Şemseddin Efendi’nin Şiirinde 
Niyâzi-i Mısrî Etkisi 

MUSTAFA EFE 

 
 
 
 

“Sanma benden zâhir oldı nutk-ı Mısrî'dür sözüm 
Sûretîler anlamazlar zevk-i ma’nâdur sözüm” 

 

GİRİŞ 

Mehmet Şemseddin Ulusoy 1867-1936 yılları arasında yaşamıştır. Yaşa-
dığı zaman dilimi Osmanlı Devleti’nin en sancılı dönemlerinden biridir. 
Türlü yeniliklerle ayakta kalması engellenemeyen bir imparatorluğun baki-
yesi ile yeni kurulan bir ulus devletin ilk yıllarıdır. Mehmet Şemseddin 
Efendi, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerini yaşamış, her iki dönemin de 
sancılı ve sıkıntılı günlerine şahit olmuş bir münevverdir.  

Mehmet Şemseddin (Ulusoy) Efendi’nin yaşadığı dönemin kültürel ve 
edebî hayatı da devletin siyasal ortamı gibi bir kriz dönemini yaşamaktadır. 
Osmanlı Devleti’nin Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet döneminde yaşa-
dığı siyasal ve sosyal bunalımlar, kendini edebî ve kültürel alanda da derin-
den hissettirmiştir. Bu dönem siyasal hareketlere paralel Osmanlı düşünce 
hayatını, kendilerini ilmi çalışmalara, felsefeye ve fikir meselelerine adamış 
şahsiyetler değil, daha çok edebiyatçılar sürdürmüştür. Ondokuzuncu yüz-
yılın ortalarından başlayarak değişik yazarların kaleminden Avrupalılaş-
mak, modernleşmek, muasırlaşmak, batılılaşmak gibi adlar altında toplana-
bilecek olan düşünce hareketleri, devrin yazarlarının, pek de bilinçli olma-
yarak, Batı düşünce akımları içinden yerli basına aksettirebildikleri fikirler-
den ibarettir.1  Ahmet Hamdi Tanpınar, Mehmet Şemseddin (Ulusoy) 
Efendi’nin yaşadığı devrin bir öncesi olan Tanzimat hakkında düşüncesini 
şu cümle ile özetler: “İmparatorluk, asırlar içinde yaşadığı bir medeniyet da-
iresinden çıkarak, mücadele halinde olduğu başka bir medeniyetin daire-
sine girdiğini ilan ediyor, onun değerlerini açıkça kabul ediyordu”.2 

                                                        
  Dr.,Diyanet İşleri Başkanlığı. 
1  Orhan Okay, Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı, İstanbul: Dergȃh Yay., 2005, s. 15. 
2  Ahmet Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Çağlayan Kitabevi, 
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Siyasi, askeri ve toplumsal alanda yaşanan modernleşme hareketleri ve 
hızlı değişiklikler edebiyat ve özellikle şiir alanında o kadar hızlı olmamıştır. 
Bununla birlikte yeni şiir, eski şiirden tamamıyla kopmuş değildi. Dil, vezin 
ve nazım şekilleri büyük ölçüde aynı idi.3 Yine A. Hamdi Tanpınar’ın ifadesi 
ile; “Eski, yürüyen hayat karşısında son sözünü söylemesine rağmen, cemi-
yetin içinde, ruhlarda bütün unsurları ile çok derin surette hakimdi. Bütün 
hayat onunla dolu idi”4   

19. yüzyılda divan şairlerinin yetişmesinde iki önemli çevrenin büyük 
katkısı olmuştur. Bunlardan birincisi devlet dairelerinin kalemleridir. Dö-
nemin pek çok şairi meslek hayatına kâtiplikle atılmış, mahlaslarını girdik-
leri dairenin başkanından yahut bir büyüğünden almışlardır. Diğer önemli 
çevre ise tarikat çevreleridir. 5  

Çok farklı poetik düşüncelerin hakim olduğu bu devrin bir müellifi olan 
Mehmet Şemseddin Efendi, Halvetî-Mısrî tarîki çevresinde mayalanan şiir 
geleneğinden beslenmiş ve “eski zevkin devamı” denilebilecek nitelikte şiir-
ler yazmıştır.  

Mehmed Şemseddîn Efendi, 26 Şabân 1283/ 3 Kânûn-ı Sâni 1867 (3 Ocak 
1867) tarihinde Bursa'da doğmuştur. Doğumu için müellif şu tarihi yazmış-
tır. 

“Velâdet târihim Şemsî ne hoş ni’me’t-tesâdüfdür 
Gelürken âleme rûhum, muhibb-i Âl-i Beyt geldi”6 (Hicri, 1283) 

Niyâzî-i Mısrî silsilesinden Mehmed Sahfî Efendi'nin sülalesine mensup 
Mısrî Zâviyesi Şeyhi İsmâil Nazîf Efendi (ö. 1888)'nin oğludur. İsmâil Efendi, 
Bursa Emlâk Kalemi memûrlarındandır. Bursa'dan sonra Aydın; İzmir, Mi-
las, Köşk, Sultanhisar gibi beldelerde üç buçuk sene çalıştıktan sonra tekrar 
memleketine dönmüş (M. 1877) ve Muhacir Komisyonu'yla Karacabey vergi 
dairesinde memuriyet yapmıştır. Mehmed Şemseddîn Efendi'nin annesi ise, 
Fatıma Hanımdır. Müellif, soy ağacını/künyesini Dîvân'ına yazdığı dibâce 
sonunda şöyle vermektedir: 

"El-Fakîr Mehmed Şemseddîn el-Mısrî ibnü'ş-Şeyh İsmâîl Nazîf ibnü'ş-
Şeyh Ahmed Şemseddîn ibnü'ş-Şeyh Mehmed Zeyne'l-âbidîn ibnü'ş-Şeyh 
Ahmed Nu'mânî ibnü'ş-Şeyh Alî ibnü'ş-Şeyh es-Seyyid el-Hâc Mehmed Sah-
fi'l-Halvetî el-Kâdiri's-Sa'dî 'an-Hulefâ-i Hazret-i Pîr Muhammedü'l-Mısri't-
Tebârî kaddesa’llâhu sirruhu'l-'âlî." 

 

                                                        
2003, s. 64. 

3  İsmail Ünver, “XIX. Yüzyıl Divan Şiiri”, AÜDTCFD, c.XXXII, S.1-2, Ankara 1988, s. 131. 
4  Ahmet Hamdi Tanpınar, a.g.e., s. 38. 
5  İsmail Ünver, a.g.e. , s. 132. 
6  Mehmet Şemseddin Ulusoy, Eş’ȃr-ı Şemsȋ, 434/725. 
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Şemseddin Efendi’nin Şiiri’nde Niyazi-i Mısri Etkisi 

Mehmet Şemseddin Ulusoy’un manzum eserleri arasında Eş’âr-ı Şemsî7 
ve Güftâr-ı Şemsî8 adlı iki divânı vardır. Bu iki divânından yola çıkarak mü-
ellifimizin şiirinde Mısrî etkisini tespit etmeye çalıştık. 

Mehmet Şemseddin Efendi Güftâr-ı Şemsî adlı Dîvânı’nda yer alan bir 
şiirinde şöyle söyler: 

“Tâ ezelden Hakk’ı ikrâr ile ta’zîm eyledim 
Sevgili Mahbûb’ını tasdîk ü tekrîm eyledim 
 

Hânedân-ı Ehl-i Beyt’in hubbünü halka müdâm 
Dört delil ile umûma ben de ta’lîm eyledim 
 

Elli altmışdan ziyâde her ilimden bir kitap 
Bazı mensûr bazı manzumen de terkîm eyledim 
 

Cümle âsârım tasavvuf, itikat ve târihi 
İsmime itdüm izâfet böyle tanzîm eyledim 
 

Sâye-i Mısrî’de buldum ma’nevî feyz u kemâl 
Nâmımı Şemsî-i Mısrî ile tevsîm eyledim 
 

Var Hudâ’dur ol Ganî vü zü’l-kerem sahib-atâ 
Ben günâhımla aña yoklugu takdîm eyledim 
 

Şâfi’im Âl-i Abâ’dur anları kıldım şefi’ 
Cânımı Allah’ıma aşk-ile teslîm eyledim”9 

 
Müellif bütün feyz ü kemâlini sâye-i Mısrî’de bulmuştur.  Feyz ü kemâlini 

sâye-i Mısrî de bulduğu gibi edebî şahsiyetininin tekâmülünü de o yolda 
gerçekleştirmiştir.  

Şüphesiz, müellifimiz Mehmet Şemseddin Ulusoy’un edebî şahsiyetine 
ve bir sufî şair olarak şiirine, diline şahitlik edenlerin başında aynı dönemde 

                                                        
7  Bkz: Mustafa Efe, Mehmet Şemseddin Ulusoy’un Eş’ȃr-ı Şemsȋ adlı Dȋvȃn’ı (İnceleme-

Metin), Doktora Tezi, Bursa: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018. 
8  Bkz: Mustafa Efe, ‘Mehmet Şemseddin Ulusoy’un Güftȃr-ı Şemsȋ adlı Dȋvȃn’ı’, TYB 

Akademi, S. 24, Ankara 2018, s.165-182. 
9  Güftȃr,  s. 436-439. 
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yaşadıkları, Sefîne-i Evliya10 müellifi Hüseyin Vassâf (d.1872-ö.1929)11 gel-
mektedir. Hüseyin Vassâf, Mehmet Şemseddin Efendi’yi aşağıda alıntılamış 
olduğumuz şiirinde “ferîd-i ehl-i halvet”, “zât-ı pür-hakâyık”, “dekâyıkda 
ma‘ârifde hakîkat merd-i zî-şân”, “ledünnî ‘ilme mazhar”, “şi‘rde bülbül-i 
‘aşk”, “kitâb-ı kâ’inâtı şerh iden bir sırr-ı Kur’ân”, “edîb hoş-gû”, “dili memlû’”, 
“Mısri-i sânî” olarak vasıflandırmıştır. Bu vasıflar, Mehmet Şemseddin 
Efendi’nin manzumelerinin, dili ve mânâsı bakımından dopdolu bir muta-
savvıf şairin eseri olduğuna ve onun nazımdaki mevki, makâm ve kemâlâtını 
tasavvufi yönüyle içiçe değerlendiren ifadelerdir.  Vassâf, ‘şiirde aşkın bül-
bülü’ olan bu kâmil müellife, bu mürşid-i can’a bütün eserlerinin şahit ol-
duğunu söyler. Bu vasıfların geçtiği şiirinin tamamı şöyledir; 

“Ùarìú-i feyøinüñ sÀlikleri ʻarrÀf-ı vaódetdur 

Nice erler gelüp geçmiş bu yer şeh-rÀh-ı ʻirfÀndur 
 

Teveccüh-kerde-i Mıãrì CenÀb-ı Şeyò äaófì’dür 

RiyÀøet-kÀr-ı ʻÀrif vÀãıl-ı bezm-i òalìlÀndur 
 

Gelüp encÀl-i neslinden Muóammed Şemsi-i Mıãrì 

CihÀna revnaú-ÀrÀ nÿr-ı ʻayn-ı cümle bÀrÀndur 
 

Duyunca derd-i cÀnı bÀdiye becÀy-ı ʻaşú olmuş 

Ferìd-i ehl-i òalvet maʻrifetdür õikre şÀyÀndur 
 

Bu õÀt-ı pür-óaúÀyıú ÀstÀn-ı Pìr’de post-pìrÀ 

DeúÀyıúda maʻÀrifde óaúìúat merd-i õì-şÀndur 
 

Ledünnì ʻilme maôhardur bütün ÀåÀrı şÀhiddür 

Şiʻrde bülbül-i ʻaşúdur esìr-i zülf-i cÀnÀndur 
 

Dinilse Mıãri-ì åÀnì aña lÀyıúdur ol tevcìh 

ŞehÀdet eyleyen ÀåÀr, ʻulüvv-i úadre bürhÀndur 
 

Vücÿdı ʻÀlem-i ʻirfÀna zìnet-baòş olur el-óaú 

KitÀb-ı kÀ’inÀtı şeró iden bir sırr-ı Úur’Àn'dur 
 

                                                        
10 Hüseyin Vassȃf, Sefîne-i Evliyȃ, (nşr: Mehmet Akkuş-Ali Yılmaz), c.5, İstanbul: Kita-

bevi Yay., 2006, s. 103-120. 
11 Hayatı ve eserleri için bkz: İsmail Kasap, Hüseyin Vassȃf ve Divanı, (Yüksek Lisans 

Tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1996, s. 4-13; Cemal Kurnaz-
Mustafa Tatcı, “Hüseyin Vassȃf”, DİA, c.19, İstanbul 1999, s. 18-19. 
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O kÀmildür mükemmildür sezÀ-yı medó u tekrìmdür 

Bütün ÀdÀb ü erkÀnı bilen bir mürşid-i cÀndur 
 

ÚanÀ‘atkÀr edíb òoş-gÿ nezÀketle dili memlÿ 

Yüzünde şems-i ‘irfÀn ‘ayn-ı Mıãrì pertev-efşÀndur”12 

 
Hüseyin Vassâf’a göre, Mehmet Şemseddin Efendi bir Mısri-i Sânî’dir. Şi-

irini mayalayan mektep, pîri olan Niyâzî-i Mısrî’nin mektebidir. Müellifi-
miz, külliyatı içinde manzum eserleri arasında önemli bir yere sahip olan 
Eş’âr-ı Şemsî’de ve diğer dîvânı olan Güftâr-ı Şemsî’de, Şeyhi Niyâzî-i 
Mısrî’nin birçok gazeline nazire yazmış ve birçok gazelini tahmîs etmiştir. 
Eş’âr-ı Şemsî’de 60 tahmîs, 14 nazîre bulunurken, Güftâr-ı Şemsî’de 23 tah-
mîs, 5 nazîre tesbit ettik. Her iki dîvânında Niyâzî-i Mısrî’nin şiirlerine yap-
tığı toplam 83 tahmîs, müellif Mehmet Şemseddin Efendi’yi, Hüseyin 
Vassâf’ın “Mısri-i Sâni” olarak vasıflandırmasının sebeplerinden biri olarak 
sayılabilir. Mehmet Şemseddin Ulusoy, şeyhi Niyâzî-i Mısri’ye, Azbî’den13 
(ö.1160/1747) sonra en çok tahmîs yapan şairdir.  Yine Eş’âr-ı Şemsî müelli-
finin, Niyâzî-i Mısrî’ye pek çok medhiyesi vardır. 16 adet olarak tesbit etti-
ğimiz bu medhiyelere, Güftâr-ı Şemsî’nin “medhu’l ebrâr” bölümündeki 6 
adet medhiyeyi de ilave ettiğimizde Şemseddin Efendi, Pîri Niyâzi-i Mısrî’ye 
22 medhiye yazdığı görülür. Bu medhiyelerinde Şemseddin Efendi, kendi-
sinde husule gelen bütün feyz ü kemâlin Niyâzi-i Mısrî’den geldiğini söyler..  

Bu medhiyelerinden biri şöyledir;  

 

Medó-i Óaøret-i Pìr 
 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün 
 

1 Efendim dest-gìrimdür benim Mıãrì-i ‘Àlì-şÀn 

 Anuñ luùfıyla gelmişdür óuãÿle bendeki iõ‘Àn 
 

2 ÒudÀ 'ya vuãlata rehber Rasÿlu'llÀh'a mensÿbdur 

 İdüp rü’yÀda talùìf ü füyÿøÀtın aña iósÀn 
 

                                                        
12 Eş’ȃr, 707/408. 
13 Azbȋ, Niyȃzȋ-i Mısrȋ’nin halifelerindendir. Niyȃzȋ-i Mısrȋ’nin gazellerini baştan sona 

tahmȋs ettiği “Dȋvȃn-ı Tahmȋs-i Niyȃzȋ-i Mısrȋ” isimli bir dȋvȃnı vardır. Dȋvȃn hicri 1284 
yılında basılmıştır.  Geniş bilgi için bkz., Mehmet Erol, Azbȋ Dȋvȃnı, (Doktora tezi), On-

sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale, 2002; Abdullah Çaylıoğlu, 

Niyâzi-i Mısrî Şerhleri, (Yüksek lisans tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

İstanbul 1994. 
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3 CenÀb-ı Mıãrì'nüñ miåli cihÀna geldi pek ender 

 Meger emåÀl ola Yÿnus ki Mıãrì'ye olupdur cÀn 
 

4 TecelliyyÀt-ı RabbÀnì aña olmaúdadur her bÀr 

 ‘Alí'nüñ sırrına maórem Rasÿl'e vÀriå-i ‘irfÀn 
 

5 Taãarruf itmede rÿóı óayÀtında memÀtında 

 Bilen bildi nedür Mıãrì nedür anda olan bürhÀn 
 

6 Ôuhÿrını muúaddemce beyÀn itmişdi Muóyiddìn 

 Dimişdi vÀriå-i ‘ilmim NiyÀzì Mıãrì'dür her Àn 
 

7 Yedi def‘a úabÿl itdi ziyÀret eyledim Pìrim 

 Ne çÀre şimdi mehcÿr-ı ziyÀret olmuşum nÀlÀn 
 

8 ÒudÀ 'ya eylerem her dem teşekkür luùfına zìrÀ 

 Müşerref eyledi Şemsì úuluna eyleyüp iósÀn 
 

9 NiyÀzım rÿz u şeb Óaú'dan i‘Àde olına Limni 

 Yed-i düşmÀndan istirdÀd idile luùf idüp RaómÀn 
 

10 Olupdur luùfına maôhar úabÿl itmiş beni çünki 

 Anuñ dergÀhına òÀdim bu Şemsü'ddìn olup mihmÀn14 

 
Bursa’da Niyâzî-i Mısrî Dergâhı'nın son şeyhi olan Mehmed Şemseddîn 

Efendi15, ismini, eserlerinde “Mehmet Şemseddin el-Mısrî” olarak yazmıştır. 
Onun,  şeyhi Niyâzî-i Mısrî’ye hayranlığı ve aşkı “Mısrî” sıfatını kullanacak 
derece o kadar ileridir ki, bu aşkıyla, Limni'de medfun olan şeyhini yedi defa 
ziyarette bulunmuştur. Müellif bu ziyaret ve seyahatlerini de, önemli men-
sur eserlerinden olan Dildâr-ı Şemsî’de kaleme almıştır.  Bu seyahatlerden 
birinde söylediği şu mısralarında şeyhine olan düşkünlüğünü veciz bir dille 
anlatmaktadır: 

“Dergeh-i Mısrî'de hâdim olduğum devlet yeter 
Hizmetle iftihâr etmek bana izzet yeter 

                                                        
14 Eş’ȃr-ı Şemsȋ, s. 295. 
15 Mehmet Şemseddin Efendi, Atinalı Ali Rıza Efendi Dergȃhı şeyhi Mustafa Lütfullah 

Efendi’nin (ö.1321/1903) yanında seyr u sülûkunu tamamlayarak Mısrȋ Dergȃhı’na 
1310/1892 tarihinde postnişȋn olmuş ve tekkelerin kapatıldığı 1925 yılına kadar 33 yıl 
Mısrȋ Dergȃhı’nın son şeyhi olmuştur. bkz. Mustafa Kara, Türk Tasavvuf Tarihi Araş-
tırmaları, İstanbul: Dergȃh Yay., 2010, s. 295.    
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Hamdü-li’llâh hâk-i pây-i Hazret-i Pîr'e bugün 
Şevkiyle vechini sürmek Şemsî'ye rif'at yeter”16 
 

Niyâzî-i Mısrî’nin menâkıbnâmesini kaleme aldığı Gülzâr-ı Mısrî’de, Pîr’i 
için Mehmet Şemseddin Efendi’nin yazdığı şu cümleler, Mısrî mektebinin 
tasavvufi neşvesinin menbaına ve menşeine dair ifadelerdir:  

“Her velî, evvelce geçen evliyâullahın birine min ciheti't-tecellî 
benzer. Cenâb-ı Pîr'in nutuklarına bakılırsa neş'e-i Muhyiddîn ve Âşık 
Yûnus görülür. Bazı ilâhîlerinde de bunu imâ ettiklerine tesâdüf edi-
liyor.”17  

 

“Kâf-ı dil ankâsıyım sırrun âşinâsıyım 
Endîşeler hâsıyım ad oldu insân bana 
 

Niyâzî'nin dilinden Yûnus durur söyleyen 
Herkese çü cân gerek Yûnus durur cân bana”18 
 

Mehmet Şemsettin Efendi’nin de Niyâzî-i Mısrî’ye bir nazîresi şöyledir; 

“Pìrim baña burhÀn imiş bahırlar ne kÀn imiş 

Mıãrì’ye Yÿnus cÀn imiş Şemsì NiyÀzì cÀn bana”19 
 

“Yÿnus dimiş muúaddem 

Mıãrì gibi ben direm 

O dem bu dem hep bu dem 

ÇÀàırıram dost dost” 
 

“Şemsì Mıãrì elinden 

Úoúdum anuñ gülünden 

NiyÀzì’nüñ dilinden 

ÇÀàırıram dost dost”20 

 

Şeyhi Niyâzî-i Mısrî’nin dilinde Yunus söylerken, Şemsi Mısrî dilinde ise 
hem Yunus, hem de Niyâzî Mısrî söyler. O da, Yunus’un mukaddem,  

                                                        
16 Mehmet Şemseddin Ulusoy, Niyȃzȋ-i Mısrȋ’nin İzinde Bir Ömür Seyahat, Dildȃr-ı Şemsȋ, 

(haz. Mustafa-Kara-Yusuf Kabakçı), İstanbul: Dergȃh Yay., 2010, s. 39. 
17 Mehmet Şemseddin Ulusoy, Gülzȃr-ı Mısrȋ, s. 441 (Müellif Nüshası, Özel Kütüphane) 
18 M.Ş., Gülzȃr-ı Mısrȋ, s. 440. 
19 Eş’ȃr, 41/31. 
20 Eş’ȃr, 74/51-52. 



NİYÂZÎ-İ MISRÎ -DÖNEMİ VE TESİRLERİ- 174 

sonrasında da şeyhinin çağırdığı dille ve gönülle “çağırıram dost dost” der-
ken, muhayyilesini mâziye çevirerek, Yunus ve Niyâzî-i Mısrî ile dildaş ol-
duğunu ilân eder. Müellifimiz, şu nazîresinde de aynı düşüncesini başka bir 
dille ifade etmiştir:   

“Ál-i èAbÀ yolından 

Pìrüñ ùutdum elinden 

Şemsì Mıãrì dilinden 

Çaàırıram dost dost”21 

 

Yine müellifimiz, Şeyhu’l-Ekber Muhyiddìn ‘Arabî için Eş’âr-ı Şemsî’de 
yazdığı ve aşağıda bir bölümünü alıntıladığımız medhiyyesinde, “Muhyiddîn 
ü Bedreddîn ittiler ihyâ-yı dîn /Deryâ Niyâzî Fusûs enhârıdur Vâridât”22 diyen 
Pîr’i ile aynı neşve içinde olduğunu ve aynı mektebe aidiyyetini bir kez daha 
ızhâr eder.  

“Re’ìsü'l-aãfiyÀ sensüñ meded yÀ Şeyò Muóyiddìn 

Enìsü'l-etúıyÀ sensüñ meded yÀ Şeyò Muóyiddìn 
 

Saña òatm-i velÀyet nÀmını virmiş Rasÿlu'llÀh 

Vaãì-i MuãùafÀ sensüñ meded yÀ Şeyò Muóyiddìn 
 

CenÀb-ı Şeyò-i Ekber àavå-ı a‘ôam úuùb-ı efòamsın 

Ki òatmü'l-evliyÀ sensüñ meded yÀ Şeyò Muóyiddìn 
 

Senüñ ÀåÀr-ı ‘irfÀnuñ FütÿóÀt ü Fuãÿã’uñla 

İmÀm ü muútedÀ sensüñ meded yÀ Şeyò Muóyiddìn 
 

Bütün ehl-i ùarìú pìrÀnı úılmışdur seni mürşid 

HidÀyet-intimÀ sensüñ meded yÀ Şeyò Muóyiddìn 
 

Ôuhÿruñ maôhar-ı tÀmm-ı İlÀhìdür şek itmem ben 

‘Alìm-i sırr-ı bÀ sensüñ meded yÀ Şeyò Muóyiddìn 
 

Senüñ sırruña maôhardur CenÀb-ı Pirimiz Mıãrì 

Bu Şems'e pìşvÀ sensüñ meded yÀ Şeyò Muóyiddìn”23 

 

                                                        
21 Eş’ȃr, 73/51.  
22 Kenan Erdoğan, Niyȃzȋ-i Mısrȋ, Hayatı, Edebȋ Kişiliği, Eserleri ve Dȋvȃnı, Ankara: Akçağ 

Yay. 2008, s. 184. 
23 Şiirin tamamı için bkz; Eş’ȃr, 465/273. 
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Hakeza, Eş’âr-ı Şemsî’de yer alan şu beyitleri de onun bağlı olduğu Hal-
vetî-Mısrî mektebine işaret eden sözleridir; 

“Sözlerim èilm-i ledündür fehm ider ehl-i kemÀl 

Söyleyen ancaú dilimden Mıãrì sulùÀnım benim” 
 

“Feyø-i maènÀ-yı NiyÀzì sende oldı rÿ-nümÀ 

Söyleyen oldur yazarsuñ saña ne fermÀn ola”24 
 

“äanma benden ôÀhir oldı nuùú-ı Mıãrì'dür sözüm 

äÿretìler añlamazlar õevú-i maènÀdur sözüm 
 

Himmet-i SulùÀn-ı Mıãrì oldı erzÀn èÀcize 

Bu ùulÿèÀt ol CenÀb’uñ bil ki Luùfi’dür sözüm 
 

Şemsì bì-kes èÀcize elùÀf-ı úudsiyyesidür 

Bu lisÀn benden degildür nuùú-ı äaófì’dür sözüm25 

 

“ŞerÀb-ı ‘aşú ile sekrÀn 

Ceddim äaófì’nüñ bu lisÀn 

Şems-i Mıãrì'ye nümÀyÀn 

Mıãrìliler dirler bize”26 

 

Mehmet Şemseddin Efendi’nin Dîvânı’nda dikkatimizi çeken musam-
mat nazım şekillerinden biri şüphesiz tahmîsleridir. Özellikle Niyâzî-i 
Mısrî’nin gazellerine yapmış olduğu tahmisler dîvânda sayıca çok fazladır. 
Daha önce belirttiğimiz gibi, Mehmet Şemseddin Ulusoy, Azbî’den  
(ö.1160/1747) sonra Niyâzî-i Mısri’ye en çok tahmîs yapan şairdir.  Eş’âr-ı 
Şemsî’de toplam 96 tahmîs bulunurken bunların 60’ı Niyâzî-i Mısrî’nin ga-
zellerine yapılan tahmîslerdir. Onun bütün şiir muhayyilesinde seçtiği keli-
melerde, tasavvufi remizlerinde çok güçlü bir Niyâzi-i Mısrî etkisinin oldu-
ğunu, özellikle bu tahmislerinde ve nazîrelerinde görmemiz mümkündür.  

Mehmet Şemseddin Efendi’nin Eş’âr-ı Şemsî’de Niyâzi Mısrî’nin gazelle-
rine yapmış olduğu tahmis ve nazirelerinden örnekler: 

 

                                                        
24 Eş’ȃr, 55/41. 
25 Eş’ȃr, 405/241. Beyitte geçen Sahfȋ, Mısrȋ Dergȃhı’nda 1125-1146 yılları arasında postni-

şin olarak bulunmuş Şeyh Mehmet Sahfȋ Efendi (ö.1146/1737)’dir. bkz. Mehmet Şem-
seddin Ulusoy, Bursa Dergȃhları, Yȃdigȃr-ı Şemsȋ I-II, (haz. Mustafa-Kara-Kadir Atlan-
soy) Bursa: Uludağ Yay., 1997, s. 524. 

26 Eş’ȃr, 535/314. 



NİYÂZÎ-İ MISRÎ -DÖNEMİ VE TESİRLERİ- 176 

Taòmìs-i Nuùú-ı Óaøret-i Pìr Úuddise sirruhu'l münìr 
 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün 
 

1 ŞuèÀè-ı şemsì maèñÀyı varub nevvÀr olandan ãor 

 äorarsañ sırr-ı devrÀnı yine devvÀr olandan ãor 

 Künÿz-ı evliyÀyı èÀrif ü bìdÀr olandan ãor 

 Rumÿz-ı enbiyÀyı vÀúıf-ı esrÀr olandan ãor 

 Ene’l-Óaú sırrını cÀndan geçüp ber-dÀr olandan ãor 
 

2 äaúın esrÀr-ı tevóìdi èalÀyıú ehline ãorma 

 Óaúìúat remz-i taómìdi èalÀyıú ehline ãorma 

 Daòi erbÀb-ı tefrìdi èalÀyıú ehline ãorma 

 Yüri var ehl-i tecrìdi èalÀyıú ehline ãorma 

 Anı cÀn u cihÀnı terk idüp deyyÀr olandan ãor 
 

3 Vücÿd Óaúú’uñ olup àayruñ zevÀlin bilmek isterseñ 

 Bütün enfüsle ÀfÀúuñ miåÀlin bilmek isterseñ 

 CelÀlinde olan mestÿr cemÀlin bilmek isterseñ 

 Gehì úahr ü gehì luùfın kemÀlin bilmek isterseñ 

 FenÀ ender fenÀda yoà olup hem-var olandan ãor 
 

4 Ledün èilminüñ esrÀrın belÀàat ehli añlamaz 

 Bu bir aóvÀl-i vicdÀndur õekÀvet ehli añlamaz 

 Bilür óaúúa'l-yaúìn ehli rivÀyet ehli añlamaz 

 DilÀ bu Manùıúu'ù-Ùayr’ı feãÀóat ehli añlamaz 

 Bunu ancaú [ya] èAùùÀr ü yÀóÿd ÙayyÀr olandan ãor 
 

5 Dilerseñ Rabbüñi bilmek muúaddem nefsüñi sen bil 

 HemÀn úalbüñi pÀk eyle nüfÿsın mÀ-sivÀyı sil 

 Vücÿd-ı Óaúú’a nisbetle görinen cümle ôıllu'l-ôıll 

 MuãÀdif olmaú isterseñ maèÀrif sırrına ey dil 

 Rumÿz-ı sırr-ı èaşúı ùÀlib-i dìdÀr olandan ãor 
 

6 CemÀl-i Muùlaú’ı bilmez arar ÀfÀúda MevlÀ’yı 

 MüsemmÀdan olup maórÿm çeker biñ dürlü esmÀyı 

 Gözüñ aç Şemsi-i Mıãrì dilerseñ õevú-i maènÀyı 
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 Anadan ùoàma gözsüzler kemÀ-hì görmez eşyÀyı 

 NiyÀzì vech-i dildÀrı ulu'l-ebãÀr olandan ãor27 
 

 

Taòmìs-i Nuùú-ı Óaøret-i Pìr Úuddise sirruhü'l-münìr 
 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün 
 

1 Bu òırmen-gÀh-ı ‘irfÀnuñ øa‘ìf bir dÀnesiyim ben 

 ŞerÀb-ı ‘aşú-ı MevlÀ’nuñ ‘acìb meyòÀnesiyim ben 

 Óaúìúat ‘andelìbinüñ bu gülde lÀnesiyim ben 

 ‘İlim baór-i vücÿd eãdÀf anuñ dür-dÀnesiyim ben 

 Ma‘Àrif kenz-i dil vaããÀf anuñ vìrÀnesiyim ben 
 

2 Ledünn ‘ilmini bilmekde bütün òalú nÀçìz oldılar 

 Óaúìúat ‘ilmine ãÿret-perestler óÀciz oldılar 

 Ùarìú-i Óaúú'a sÀlikler bu ‘ilmi óÀ’iz oldılar 

 Benim ‘ilmim úatında müctehidler ‘Àciz oldılar 

 Velì ‘ilm-i İlÀhìnüñ delì dìvÀnesiyim ben 
 

3 SivÀyı terk idenler maùlabın bì-şübhe buldılar 

 Kimisi varını Óaúú'a virüp ‘aşúıyla ùoldılar 

 Tenezzülden teraúúìden kimi vÀreste oldılar 

 Birer óÀle cihÀnuñ òalúı bir bir rÀøì oldılar 

 Benim bir óÀle meylim yoú Óaú'uñ bilmem nesiyim ben 
 

4 Kimi ôÀhir kimi bÀùın birer derdle iderler zÀr 

 Kimi dünyÀ kimi ‘uúbÀ kiminüñ maùlabı dìdÀr 

 Kimi fÀş itmez esrÀrın kimisi de ider ıôhÀr 

 Be-küllì ‘Àlemüñ òalúı bilürler bende bir derd vÀr 

 Bilinmez sevdigim kimdür nenüñ mestÀnesiyim ben 
 

5 ÒudÀ  iósÀn idüp dÀòil ki oldum bende bu silke 

 Muóibb-i Ehl-i Beyt rÀkib olurlar işte bu fülke 

 FüyÿøÀtı virirler baúmayup hiç ãoñ ile ilke 

 Eğerçi ãÿretÀ Àòirde geldim ‘Àlem-i mülke 

 Ne mÀøìyem ne müstaúbel her Ànuñ anesiyem ben 
 

                                                        
27 Eş’ȃr-ı Şemsȋ, s. 117-118. 
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6 ‘Umÿmu yek-naôar görmek Óaú'ı bilmekligüñdendür 

 ÓicÀb ancaú saña senden senüñ hep benligüñdendür 

 ‘Abeå òalú itmedi AllÀh fenÀlıú kemligüñdendür 

 Yitürdüm benligi benlik baña Óaú benligüñdendür 

 Tekellümde òiùÀb-ı àaybetüñ kÀrhÀnesiyim ben 
 

7 Ne şemsíyem ne mÀhiyem ne sekrÀnem ne òayrÀnem 

 Ne dÀnÀyem ne nÀdÀnem ne meydÀnem nemìdÀnem 

 Ne bì-rengem ne elvÀnem ne ‘Àrifem ne ‘irfÀnem 

 Ne Mıãrì'yem ne Mehdì'yem ne ‘İsÀ'yem ne insÀnem 

 Bu yanan dÀ’imì şem‘üñ velì pervÀnesiyim ben28 
 

 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
 

1 Devrini ikmÀl idüp insÀn olan añlar bizi 

 NÀ’il-i feyø-i ezel RaómÀn olan añlar bizi 

 Nefsine ‘Àrif olup merdÀn olan añlar bizi 

 ÕÀt-ı Óaú'da maórem-i ‘irfÀn olan añlar bizi 

 ‘İlm-i sırrda baór-i bi-pÀyÀn olan añlar bizi 
 

2 ÔÀhiren ÀlÀyişe rÀàıb olanlar añlamaz 

 MÀ-sivÀnuñ cÀhına ãÀóib olanlar añlamaz 

 Nefsinüñ arzusuna õÀhib olanlar añlamaz 

 Bu fenÀ gülzÀrına ùÀlib olanlar añlamaz 

 Vech-i BÀúì óüsnine óayrÀn olan añlar bizi 
 

3 Biz şerÀb-ı ‘aşúı cÀnÀnuñ elinden içmişiz 

 Añladım mevcÿd Óaú'dur bizler ise hiçmişiz 

 Himmet-i mürşidle òayr ü şerrimizi seçmişiz 

 Dünye vü ‘uúbÀyı ta‘mìr eylemekden geçmişiz 

 Her ùarafdan yıúılup vìrÀn olan añlar bizi 
 

4 Faúr-ı ãÿrìyi úabÿl itdük bizim yoú malımız 

 Min ledünn’e ùÀlib olduú da bıraúdıú kÀlimiz 

 Ùaşramızdan görmek ile kimse bilmez óÀlimiz 

 Biz şol abdalız bıraúdıú egnimizden şalımız 

 Varlıàından ãoyunup ‘üryÀn olan añlar bizi 

                                                        
28 Eş’ȃr-ı Şemsȋ, s. 279-280. 
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5 MÀni‘-i mu‘ùì ÒudÀ 'dur böyledür bì-irtiyÀb 

 Óaúú'a teslìm ü rıøÀdur ‘Àrife rÀh-ı ãavÀb 

 Eyleseñ terk-i iøÀfÀt saña olur fetó-i bÀb 

 Úahr u luùfı şey’-i vÀóid bilmeyen çekdi ‘aõÀb 

 Ol ‘aõÀbdan úurtulup sulùÀn olan añlar bizi 
 

6 Yoú nişÀnı ehl-i Óaúú'uñ görilemezmiş izi 

 Ehl-i ôÀhir bilmediler şübhesiz sırrımızı 

 Mest-i cÀm-ı ‘aşú olup farú itmeyoruz biz sizi 

 ZÀhidÀ ayıú yürürken añlamazsuñ sen bizi 

 Cur‘a-i sÀfì içüp mestÀn olan añlar bizi 
 

7 Óaúú'ı bilmek ister iseñ nefsine ‘irfÀn gerek 

 Ehl-i Óaúú'uñ luùfunı fehm itmege iõ‘Àn gerek 

 VÀúıf-ı esrÀr-ı tevóìd ehl-i óÀl vicdÀn gerek 

 ‘Árifüñ her bir sözini ùuymaàa insÀn gerek 

 Bu cihÀnda ãanmañuz óayvÀn olan añlar bizi 
 

8 Gör ki eşyÀ maôhar-ı esmÀ’-i óüsnÀdur bütün 

 Hepsi bir andan ‘ibÀretdür yarınla geçdi dün 

 Şemsi-i Mıãrì iøÀfÀtı bıraú da Óaúú'a dön 

 Ey NiyÀzì úaùremiz deryÀya ãaldıú biz bu gün 

 Úaùre nice añlasun ‘ummÀn olan añlar bizi 
 

9 Şemsi-i Mıãrì CenÀb-ı Pìr’e bende olalı 

 Feyø-i Mıãrì'den lehü'l-óamd õevú ü ãafÀ bulalı 

 Óaøret-i Ál-i èAbÀ'nuñ óubbi úalbe ùolalı 

 Òalúı úoyup lÀ-mekÀn ilinde menzil ùutalı 

 MıãriyÀ şol cÀnlara cÀnÀn olan añlar bizi29 

 

Naôìre-i Nuùú-i Óaøret-i Pìr Úuddise sirruhü'l-münìr 
 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
 

1 ‘Aşú-ı Óaú'la rÿz u şeb giryÀn olan añlar bizi 

 Nefsine ‘Àrif olup ‘irfÀn olan añlar bizi 

 

                                                        
29 Eş’ȃr-ı Şemsȋ, s. 356- 357. 
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2 Küntü kenz’üñ remzini bilür yine erbÀb-ı dil 

 Ol künÿze mÀlik ü sulùÀn olan añlar bizi 
 

3 Men ‘araf sırrından ÀgÀh olmayan óayvÀndur ol 

 RÀbbine vÀúıf olup insÀn olan añlar bizi 
 

4 Lì ma‘a'llÀh perdesinden dÀòil oldı ehl-i Óaú 

 Ol sarÀy-ı vaódete mihmÀn olan añlar bizi 
 

5 Úayd-ı dünyÀ àamm-ı ‘uúbÀdan geçen ìbn-i vaút 

 Kim vücÿdın maóv idüp pinhÀn olan añlar bizi 
 

6 Aàlayup şÀm ü seóer ‘aşú-ı ÒudÀ  ile müdÀm 

 Áh çeküp úan yaş döküp nÀlÀn olan añlar bizi 
 

7 Vech-i BÀúì lÀ-yezÀlüñ óüsnine óayrÀn olup 

 Ol cemÀli seyr ile mestÀn olan añlar bizi 
 

8 Keåret içre vaódeti görmek hünerdür sÀlikÀ 

 CÀm-ı vaódetle bugün sekrÀn olan añlar bizi 
 

9 Bu vücÿduñ ÔÀt-ı Óaú'da eyle fÀnì maórem ol 

 Varlıàı maóv eyleyüp ‘üryÀn olan añlar bizi 
 

10 Derdimiz keşf olamaz ôÀhir maraø ôann eyleme 

 ‘İlm-i bÀùında yine LoúmÀn olan añlar bizi 
 

11 Hiç tecelliyyÀt-ı Óaú'dan úaù‘-ı ümìd eyleme 

 Küllü yevmin sırr ile òazÀn olan añlar bizi 
 

12 Bu óaúìúat baóri içre dürr ü gevher bulmuşum 

 İşbu deryÀdan geçüp ‘ummÀn olan añlar bizi 
 

13 Nuùú-ı Pìr’üñ ben ne mümkin eyleyem tanôìrini 

 Bu maóabbet nÀrına sÿzÀn olan añlar bizi 
 

14 İntisÀbım Óaøret-i Mıãrì'ye ancaú Şems-i dìn 

 Öyle õÀta òÀk ile yek-sÀn olan añlar bizi30 

 

 

                                                        
30 Eş’ȃr-ı Şemsȋ, s. 362- 363. 
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Mine't-Taãavvuf 
 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
 

1 Nuùúumuzdan añlaşılmaz bì-zebÀn añlar bizi 

 MÀ-sivÀyı terk idenler bì-gümÀn añlar bizi 
 

2 Ùaşramızdan bilmediler çünki ôÀhir-bìn olan 

 DÀòil-i bezm-i maóabbet ‘ÀşıúÀn añlar bizi 
 

3 Maórem-i sırr-ı ÒudÀ 'yız úÀl ü kìlden geçmişiz 

 Men ‘araf remzine ÀgÀh ‘ÀrifÀn añlar bizi 
 

4 Sözlerimizküntü kenz’den dürr-i gevher neşr ider 

 Ol kelÀmdan yine ancaú nükte-dÀn añlar bizi 
 

5 äÿretÀ abdÀl faúìriz aàniyÀ görür óaúìr 

 Şehr-i lÀhÿt içre sulùÀn lÀ-mekÀn añlar bizi 
 

6 MÀ-sivÀsı anı maócÿb eylemiş Óaú'dan ba‘ìd 

 äanma a‘mÀ-yı óaúìúat münkirÀn añlar bizi 
 

7 Varuñı terk eyle nÿş it sen şerÀb-ı vaódeti 

 Cem‘-i cem‘u'l-cem‘ ile sekrÀn olan añlar bizi 
 

8 ‘Álem-i keåretde gördi ehl-i ôÀhir bilmedi 

 Sırrımızı nice bilsün bì-nişÀn añlar bizi 
 

9 ZÀhid-i ‘ucb ü riyÀ aãóÀbı añlar mı ebed 

 Añlasa óÀãıl kelÀm Óıør-ı zamÀn añlar bizi 
 

10 CÀhil ü nÀdÀn olan Şemsi-i Mıãrì añlamaz 

 Bilmedi nÀúıãdur elbet kÀmilÀn añlar bizi31 
 

 

Naôìreé-i Dìger, Kuddise sirruh 

7 Heceli 

 

1 Baúar ÀåÀr-ı èaşúa  

 Çaàırıram dost dost 

                                                        
31 Eş’ȃr-ı Şemsȋ, s. 363. 
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 ÒayrÀnım rÿy-ı muùlaúa  

 Çaàırıram dost dost     
 

2 Úış dimem yaz dimem 

 èßd dimem sÀz dimem 

 èAyÀn dimem rÀz dimem 

 Çaàırıram dost dost 
 

3 Medìne vü Mekke’de 

 CÀmiè ile tekyede  

 Úudüs ile Bekke’de 

 Çaàırıram dost dost 
 

4 Gice ile gündüzde 

 Bayram ile nevrÿzda 

 Sükÿtda vü sözde de 

 Çaàırıram dost dost 
 

5 Keåret ile vaódetde 

 PÀzÀr ile èuzletde 

 Òalvetde vü celvetde 

 Çaàırıram dost dost 
 

6 ÓÀl ãafÀ vü melÀlda 

 CemÀlde vü kemÀlde 

 Tulÿèda vü zevÀlde 

 Çaàırıram dost dost 
 

7 Yÿnus dimiş muúaddem 

 Mıãrì gibi ben direm 

 O dem bu dem hep bu dem 

 Çaàırıram dost dost 
 

8 Şemsì Mıãrì elinden 

 Úoúdum anuñ gülünden  

 NiyÀzì’nüñ dilinden  

 Çaàırıram dost dost32 

 

                                                        
32 Eş’ȃr-ı Şemsȋ, s. 52. 
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SONUÇ 

Tasavvufa ve Ehl-i Beyt’e dair müellifin yazdığı şiirler Eş’âr-ı Şemsî’de en 
belirgin tema olarak ortaya çıkar. Müellifimiz Mehmet Şemseddin Efendi, 
Niyâzî-i Mısrî muakkibi, Halvetî tarîkatının Mısriyye koluna mensup bir 
mutasavvıf şairdir. Aynı zamanda o, Niyâzî-i Mısrî’nin Bursa’da kurduğu 
Mısrî Dergâhı’nın son şeyhidir. Onun Eş’âr-ı Şemsî’deki şiirlerine renk veren 
neş’e, Halvetî-Mısrî neş’edir. Müellifimiz, Niyâzî-i Mısrî’ye o kadar bağlıdır 
ki, bir şiirinde “Sanma benden zâhir oldı nutk-ı Mısrî'dür sözüm / Sûretîler 
anlamazlar zevk-i ma’nâdur sözüm” mısraında bunu açık bir şekilde itiraf 
etmiştir. Aynı zamanda, bu sözüyle poetik tercihi ve tavrını da net bir şe-
kilde ortaya koymuştur. Müellifimizin bu sözü aslında onun anlatmak iste-
diklerinin bir özeti sayılabilir.Bu dili çözmek ve işitebilmek, bu dilin kökle-
rini aramak için, Mehmet Şemseddin Efendi’den Niyâzî-i Mısrî’ye, Niyâzî-i 
Mısrî’den Ümmî Sinan’a, Ümmî Sinan’dan Yunus’a ve oradan Muhyiddin 
İbn-i Arabî’ye bir yolculuk yapmak gerekecektir. Mehmet Şemseddin 
Efendi, bir mutasavvıf şair olarak, Dîvân’ında tasavvvufî konuları “inceden 
inceye”  işlemiş, sade bir dil ve Türkçe ile dinî tasavvufî remizler ve sembol-
lerle, tasannu kaygısı duymadan konuyu şiirin diliyle örmüş, bu şiirinin 
kendisinden değil, bir ma’nâ zevki ile, Niyâzi-i Mısri’nin bir nutku olarak, 
onun lutfu ve himmeti ile zuhur ettiğini de açıkça belirtmiş bir şairdir. Başta 
Eş’âr-ı Şemsî ve Güftâr-ı Şemsî  dîvânları olmak üzere manzumelerinde 
çokça yer bulan Niyâzi Mısrî’ye medhiye, nazîre ve tahmîsleri müellifimizde 
Niyâzî-i Mısrî etkisinin apaçık birer şâhididir. Dolayısıyla Mehmet Şemsed-
din Efendi’nin manzumelerini anlamak için önce Niyâzî-i Mısrî anlaşılma-
lıdır. Niyâzî-i Mısrî’nin “anlar bizi” redifli şiirine yazdığı bir naziresinde mü-
ellif bunu kendi diliyle şöyle söyler:  

İntisÀbım Óaøret-i Mıãrì'ye ancaú Şems-i dìn 

Öyle õÀta òÀk ile yek-sÀn olan añlar bizi33 

 
  

                                                        
33 Eş’ȃr-ı Şemsȋ, s. 363. 
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Niyâzî’nin Yolunda: Ezhâr-ı Şemsî ve 
Halvetî-Mısrî Miras 

OLCAY KOCATÜRK* 

 
 
 

Elim çekmek ne mümkün olmadıkça matlabım hâsıl 
Sarıldım zeyl-i ihsâna meded yâ Hazret-i Mısrî 

Senîh Efendi 
 

Giriş 

Zamanı tarihe, mekânı insana bağlayan iksir, şehirdir. İnsan şehirde der-
lenip toplanır. Hayat, derinliğini ve genişliğini şehirle kazanır. Geçmiş ile 
gelecek, uzak ile yakın, tasavvur elbisesini ancak şehir sayesinde kuşanabi-
lir. Mekânı şehir kılan insansa, insanı medeniyet kılan da şehirdir. Hâsılı, 
şerefü’l-mekân bi’l-mekîn sözüne düşülmüş bir ihtiyat şerhidir, şehir.  

Madde ve mânâsıyla, dünü ve bugünüyle şehri ayakta tutmaya çalışanlar, 
aynı zamanda medeniyet kubbesini omuzlamaya azmetmiş himmet erleri-
dir. Onlar gökten yere doğru serpilmiş birer tohum gibi zaman geçtikçe bü-
yür, açılır ve değer kazanırlar. Böyle mânâ çınarlarıyla yeşermiş şehirleri-
mizden biri Bursa, onu hamiyetiyle gölgeleyen irfan işçilerimizden biri de, 
Bursa Mısrî Dergâhı son şeyhi Mehmed Şemseddin (Ulusoy) Efendi’dir.  

Altmışa yakın eseriyle Şemseddin Efendi1, Bursa’yı bir kitap gibi satır sa-
tır, hece hece önümüze serer. Böylece şehre biçim ve hayat veren tercihlerin 
ardındaki duyuş ve anlayışı keşfetme imkânı buluruz. Zira bir şehir, onu var 
edenlerin var oluşlarıyla kayıtlıdır. İnancın ve varlık algısının zemin ayna-
sında akis bulmuş suretinden ibarettir2. 

Şemseddin Efendi aynı zamanda bir şairdir ve Şemsî-i Mısrî mahlasıyla 
iki divan edecek kadar şiir söylemiştir (Eş’âr-ı Şemsî ve Güftâr-ı Şemsî). Di-
ğer eserlerinde de şiirin neşvesi, esintisi hep hissedilir. Tutkulu bir şehir ve 

                                                        
*  Araştırma Görevlisi, Bursa Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi. 
1  Eserlerinin dökümünü “Âsârımın Esâmîsini Mübeyyin Manzûmedir” başlıklı bir şiirle 

bizzat kayda geçmiştir. Bkz. Mustafa Kara, Şemseddin Ulusoy Saklı Tarihin Muhafızı, 
Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa, 2016, ss. 74-79; bkz. Mustafa Efe, Mehmed Şem-
seddin Ulusoy’un Eş’âr-ı Şemsî Adli Dîvânı (İnceleme-Metin), Bursa Uludağ Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Bursa, 2018, ss. 1023-1029. 

2  Turgut Cansever, İslâm’da Şehir ve Mimari, Timaş Yayınları, İstanbul, 2012, s. 103. 
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şiir âşığı olan Şemseddin Ulusoy, bu iki sevdasını Ezhâr-ı Şemsî adlı eserinde 
buluşturarak, Bursalı şairlerin hâl tercümelerini içeren bir şuarâ tezkiresi 
kaleme alır. Kendinden önceki Gazzizade, Baldırzade, İsmail Beliğ gibi3 nice 
seleflerinin kutlu izlerine göz nurunu dökerek ve devraldığı emaneti büyü-
terek inşa ettiği külliyatı içinde sanat ve edebiyat tarihimiz bakımından özel 
bir yer tutar, Ezhâr-ı Şemsî. Elbette şiir vadisinde izini sürdüğü, zevkini yol 
tuttuğu isim, meşrebin ulusu olan Niyâzî-i Mısrî’dir. 

 

Tasavvuf Şiiri ve Niyâzî-i Mısrî 

On altıncı yüzyılın Halvetî terbiyesi de almış bir şairi ve âlimi olan Nev’î 
Efendi (ö. 1599), çeşitli ilimler hakkında muhtasar bilgilere yer verdiği 
Netâyicü’l-Fünûn adlı eserinde, sözünü ettiği bütün ilimlerin kütüb-i mute-
beresini (başlıca öne çıkan kaynak eserlerini) de zikreder. Ne var ki tasavvuf 
bahsinde sahanın kaynak kitaplarına dair kurduğu ilk cümleler şöyledir: 

Kütüb-i tasavvuf hadd ü ihsâdan hâriçtir. Ammâ bu fende kîl ü kâl 
nâfi olmaz, hâl gerektir, derler.4 

İlgi ve bilgi sahiplerine malûm olduğu üzere, her türlü teosofik tartışma-
nın ötesinde, tasavvufun tecrübe etmeye dayalı ve çoğu zaman tecrübe ede-
nin tecrübesiyle kayıtlı bir tarafı vardır. Böyle bir durumda, sufi bütün ben-
liğini yoğuran tecrübeyi, içine düştüğü hâli, içine düşen melâli, hâsılı akıp 
giden hayatın çerçevesine sığmayan nice gerçeklikle kesifleşmiş bu yükü, 
hangi kelimelere taşıtabilir, hangi sözün dairesine sığabilir, hangi dilin göl-
gesine sığınabilir? 

Kuşkusuz bir sufinin sinesinden kopan feryadı en iyi, şiir duyabilir. Arifin 
gözüyle, insanın tezatlarla örülü iç âlemine ve var ile yok arasında sıkışıp 
kalmış eşyanın kalbine tutulmuş bir aynadır, şiir. Bu sebeple sufinin şiiri 
geleni geldiği gibi, olanı olduğu gibi yansıtır. Sözü yormaz, kendine poetik 
sorular sormaz. Sufi ile şiir arasında tabii, bütünleyici ve teklifsiz bir ilişki 
vardır. Özetle, sufi şiir söylemez aslında; sufi kendi hâlin söyler. 

Bizde tasavvuf ve şiir bir sarmal gibi birbirine dolana dolana, tutuna tu-
tuna büyümüş, yükselmiştir. Tasavvufun İslâm’ın içinden doğuşu, şiirin ha-
yattan doğuşuna ne çok benzer! Tarlan’ın görklü söyleyişiyle, tasavvuf da 

                                                        
3  Bursa vefeyatnameleri ve müellifleri hakkında bilgi için bkz. Kadir Atlansoy, Bursa Şa-

irleri/Bursa Vefeyatnamelerindeki Şairlerin Biyografileri, Asâ Kitabevi, Bursa, 1998; 
Mefail Hızlı-Murat Yurtsever, Ravza-i Evliya/Baldırzade Selisî Şeyh Mehmed, Arasta 
Yayınları, Bursa, 2000. 

4  Nev’î Efendi, Netâyicü’l-Fünûn ve Mehâsinü’l-Mütûn, (Yay. Haz. Ömer Tolgay), İnsan 

Yayınları, İstanbul, 1995, s. 192. 
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bir bakıma dinin şiiridir5. Bu durumda 
tasavvuf ile şiir hem birbirine benzer-
ler, hem birbirini beslerler.  

Tasavvuf âdeta bir harç gibi 
Türk’ün düşünce dünyasının çok çe-
şitli yönlerini ve cemiyet hayatının bü-
tün katmanlarını ortak bir zemine mâl 
eden keyfiyetiyle6, Türk şiirinin anla-
şılmasına çıkan yolun da temel azığı-
dır. Hemen hemen her şairin güçlü ya 
da zayıf bağlarla bir meşrebe yakın bu-
lunuşu, tasavvuf kültürüne dayalı ve 
tekke merkezli birçok edebî türün do-
ğuşu, ve asıl önemlisi yukarıda deği-
nildiği üzere kuş dilini söyleyen sufi 
için şiirin gerçek bir vatan oluşu, ta-
savvuf ile şiiri birbirine râm eder.  

Türk şiirinin, Ahmed Yesevî, Yunus 
Emre gibi aynı zamanda sufiyye yolunda yüce birer menzil olan kutlu ellerin 
diktiği fidanlarla hayat bulan gül bahçesinde, 17. Yüzyılda açmış en nadide 
çiçeklerden biri de şüphesiz Niyâzî-i Mısrî’dir. Babası Nakşî, ilk şeyhi Kâdirî, 
nihayet hilâfet aldığı şeyhi bir Halvetî olduğundan ve müridleri ile muhib-
leri de bu zenginliği yansıtacak bir yelpaze üzerinde bulunduğundan7, mi-
zacı epey renkli ve üslûbu çokça hareketli bir sufi buluruz karşımızda.  

Geh Halvetî geh Celvetî 
Geh Kâdirî derler bana8 

Bu hâl Niyâzî’nin şiir ırmağının aktığı yataktır aynı zamanda. Ne bir 
Tekke şairi olarak sınırlanabilir, ne de bir Dîvân şairi diye kayıtlanabilir. 
Aruzun hendesî ölçüleriyle yol aldığı da olur, hecenin yalın coşkusunda eğ-
lendiği de. Mürşid olarak her tabakayı irşad etmek azminde olduğu gibi, şair 
olarak da her ruha seslenme arzusundadır.9 Bütün şiirinde değişmeyen tek 
şey vardır: Yakıcılık. Şemseddin-i Mısrî’nin diliyle, 

                                                        
5  Ali Nihad Tarlan, Mevlana, Hareket Yayınları, İstanbul, 1974, s. 68. 
6  Mahmut Erol Kılıç, Sufi ve Şiir, İnsan Yayınları, İstanbul, 2006, ss. 36-37. 
7  Mustafa Kara, Niyâzî-i Mısrî, TDV Yayınları, Ankara, 2012, s. 19. 
8  Gülzâr-ı Mısrî, s. 575. Niyâzî’nin Dîvân’ı dışındaki şiirlerinden birine ait bu mısralar, 

Şemseddin Efendi tarafından Gülzâr’da zikredilir. Alıntı için Mustafa Kara kitaplığın-
daki nüshadan yararlanılmıştır.  

9  Kenan Erdoğan, Niyâzî-i Mısrî Dîvânı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2008, s. 87.  
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Ah, aşk böyledir! Dikkat olunsun, Sultan Mısrî’nin her sözü suziş-
lidir. Okurken insan müteessir olur, gözleri dolar, ağlar. Şuarânın ne 
münşiyâne, kâtibâne sözleri vardır da tesir bile etmez; sanki ruhsuz 
bir cesettir. Fakat uşşak-i ilâhinin, ehl-i hakikatin sözleri kalpteki 
olan ateş-i aşka bulaşarak çıkar da insanı gaşyeder, yakar. Âşık Yu-
nus’un sözlerine bakınız. Ne kadar ümmiyânedir fakat ne sözdür on-
lar! İnsana öyle bir tesir eder ki âdeta beşeriyetten münselih olur.10 

 
Niyâzî-i Mısrî’nin kişiliğinde ve hayatında baskın bir renk olan hareket 

ve kimi görüşleri ile sözleri yüzünden siyasi erkin zaman zaman ona karşı 
takındığı tutum dikkate alınırsa, Mısrî’nin kalabalıklar edecek kadar müridi 
olmadığı tahmin olunabilir. Bu sebeple Bursa’daki dergâhın Mısriyye kül-
türü açısından hayli önemli ve çok yönlü bir işlevi vardır. Sadece bağrında 
büyüyen şairler bile yıldızlı bir sanat halesi oluşturur. İşte bu dergâhın son 
postnişini, kendi de bir şair olan Mehmed Şemseddin Efendi ve onun kale-
miyle Bursalı Mısrî şairler… 

 

Ezhâr-ı Şemsî’de Mısrî Şairler11 

Ezhar-ı Şemsî, bir şiir ve şehir âşığı olan Şemseddin Efendi’nin bu iki sev-
dasına dair tutulmuş kayıtlardan oluşan bir aşk defteridir. Onun kültür ar-
keoloğu yönü ile şair mizacını, müellif kimliğinde buluşturan bir eserdir. 
Kitabı ne zaman yazdığını, niçin yazdığını ve şairleri seçerken hangi ölçü-
lere bağlı kaldığını bizzat belirtir: 

Fakir de hâlime göre “hubbü’l-vatan min’el-îmân” muktezasınca, 
şu belde-i mübarekede bulunan bazı meşahirin teracim-i ahvalini 
yazmak arzusunda bulundum. Yadigâr-ı Şemsî namıyla bir eser vü-
cuda getirdim. Fakat bu sırf tekâyâya münhasırdır. Bir tekkenin ib-
tida-yı inşasından hâl-i hazıra kadar gelen geçen zevatın terceme-i 
hâlinden bâhistir. Bir de Gülzâr-ı Mısrî yazdım. Bu da ancak Hazret-
i Mısrî Efendime, evlâdlarına, hulefasına mahsustur.  

Bu defa da gerek maskat-ı re’si olup ister Bursa’da medfun olsun, 

                                                        
10 Gülzâr-ı Mısrî, s. 497. 
11 Eserin yararlandığımız nüshası müellif hattından alınmış bir fotokopi olup, Mustafa 

Kara kitaplığında mahfuzdur. Kara, tezkiredeki sekiz şairden bahseden iki ayrı yazı 
kaleme almıştır: “Bursa’nın Son Tezkiresi: Ezhâr-ı Şemsî”, İpek Dili, Mart 2018 ve 
“Bursa Şairleri ve Şemseddin Ulusoy”, İpek Dili, Haziran 2018. Yine Mustafa Kara ön-
cülüğünde, eserin tam metnini Latin harflerine aktarma çalışması yapılmaktadır. Ay-
rıca bu tezkire hakkında ayrıntılı bir tanıtım ve bütün tezkireler içindeki yerini belir-
leyici bir anlatım içeren bir makale Olcay Kocatürk tarafından yayıma hazırlanmakta-
dır. 
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gerekse hariçte vefat etmiş olsun ve gerek hariçten gelip de Bursa’da 
vefat etmiş bulunsun, hâsılı Bursa’ya taalluğu olan bulabildiğim kadar 
şuarânın terceme-i hâllerini yazmak arzusunda bulundum. Hâlbuki 
tezakir-i şuarânın ekserisi birer isim birer de gazel veyahut birer be-
yitten ibaret yazmışlar. Ne tarih-i vefat ve ne de medfeni yazmamış-
lar. Olsa da pek cüzî. Her ne ise, Fakir mümkün mertebe arayarak ne 
kadara kadar muvaffak oldumsa işte cem edip bir tezkiretü’ş-şuarâ-i 
Bursa vücuda getirmek istiyorum ve ismini de Ezhâr-ı Şemsî diyo-
rum. Muvaffakiyet Allah’tan, çalışmak benden… 

Mehmed Şemseddin el-Mısrî 
26 Şaban 1344/8 Receb-i Şerif 1353 (11 Mart 1926/17 Teşrinievvel 

1934)12 

 
Görüldüğü üzere eserin kabaca tertip edildiği zaman ile son hâlini aldığı 

tarih arasında yaklaşık sekiz yıllık bir süre bulunuyor ve bu son tarih de 
Efendi’nin ömrünün zemherisine denk geliyor. Bir bakıma bu eser, hem ya-
zarın hayat serüveninde, hem de Bursa tezkireleri tarihinde bir akşam kızıl-
lığı resmidir. Şemseddin Ulusoy’un yazdığı bütün kitapları isim isim kay-
dettiği şiirinde, şuarâya dair bu eserine ayırdığı dizeler şöyledir: 

Bursa’dan geçmiş bütün şairleri cem eyledim 
Bâğ-ı dilde açılan Ezhâr-ı hârımdır benim13 

Ezhâr-ı Şemsî, Latifî’den beri Türk tezkireciliğinde yaygın ve baskın bir 
tarz olan harf sırasına dayalı dizgi14 yöntemine göre hazırlanmıştır. Tezki-
rede elif harfinden başlanarak isimleri/mahlasları15 sıralanan bütün şairle-
rin bağlı bulundukları ya da yakınlık duydukları bir tarikat, meşrep varsa 
mutlaka zikredilir. Çeşitli tarikatlerle ilgisi bulunan şairler içinde, yazarın 
kimliği ve konumu sebebiyle Mısrî şairler hakkındaki bilgiler daha canlı, 
daha ayrıntılı görünür ve çoğu kez bire bir tanıklıklara ya da birincil kay-
naklardan edinilmiş duyumlara dayanır. 

Eserde, Mısriyye’nin bağlı olduğu Halvetîliğin diğer şube ve kollarına in-
tisabı bulunan Bursalı şairlere de yer verilir elbette. Bunlardan kimi birkaç 
yolla beraber Halvetîliğe de kadem basmış (Vesim Abbas), kimi ise Hal-
vetîlikle münasebeti ancak bir gölge kadar kesinlik kazanabilmiş (Âşık Yu-
nus) örneklerden ibarettir. Öte yandan, Şabâniyye (Şeyhî, Şevkî, Kemter), 
Gülşeniyye (Rindî), Sinâniyye (Ümmî Sinan), Uşşâkıyye (Muhyiddin-i 

                                                        
12 Ezhâr-ı Şemsî, ss. 8-9. 
13 Bkz. 1 numaralı dipnotu. 
14 Halûk İpekten, Şair Tezkireleri, Grafiker Yayınları, Ankara, 2002, s. 13.  
15 Şemseddin Efendi’nin bu konudaki tercihleri değişkendir. 
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Bursevî, Abdî, Gavsî), Ramazâniyye (Bîçare) gibi çeşitli kollarla irtibatı ke-
sinlik derecesinde olan Halvetî şairlerin hâl tercümeleri de eserde kaydedil-
miştir. 

Mısrî şairlerin sertâcı, elbette yolun ulusu olan Niyâzî-i Mısrî’dir. Şem-
seddin Efendi, Hazret-i Mısrî Bursa’da doğmadığı ve kabri de burada bulun-
madığı hâlde tezkirede ona yer verme gerekçesini şöyle temellendirir: 

Bizim bu Ezhâr-ı Şemsî’de ya maskat veyahut medfen itibarıyla 
Bursa’da olan şuarânın terceme-i hâli yazılıyorsa da, râkımu’s-sütur-ı 
pür-kusurun mensubiyetim o pir-i âlî-şâna olduğu gibi dergâhının da 
hâdimi idim.  Bunun için “ve emmâ bi-niʻmeti rabbike fe-haddis” 
emr-i celiline ittibaen kendilerinin âsârından da yazmağa cüret ve 
eserimize bâis-i şeref ve saadet olmak için tahrire mübaderet eyle-
dim.16 

Tezkirede yer alan Mısrî şairler içinde Niyâzî-i Mısrî’nin Bursalı halifeleri 
de bulunur. Bunlar,  Ahmedî (İshak Hocası Ahmed Efendi), Sükûnî (Meh-
med Efendi), Seyyid Baba (Emîr Kasımzade Mehmed Emin Efendi), Sahfî 
(Mehmed Efendi), Aklî (Tablizade Ali Efendi) ve Ayn-i Ekber Mehmed 
Efendi’dir. Sahfî Mehmed Efendi ile Mehmed Zaik Efendi ise, Ezhâr’daki şa-
irler arasında Mısrî Dergâhı postnişini olmuş isimlerdir. 

Ezhâr-ı Şemsî’deki Mısrî şairlerin çoğu Bursa’da doğan ve medfeni de 
Bursa’da bulunan isimlerden oluşur. Tabii Şemseddin Efendi eserin başında 
verdiği ölçüye dayanarak, Bursa’da doğan ancak kabri Bursa dışındaki şair-
ler (Ahmedî, Sükûnî, Ayn-i Ekber Mehmed Efendi ve Uşşâkî) ile Bursa’ya 
sonradan gelip mezarı burada bulunan şuarâyı da (Pertev Efendi, Şerif 
Dede, Sahfîzade) tezkiresine dâhil etmiştir. 

Şemseddin Ulusoy tarafından müretteb bir dîvânı olduğu belirtilen Mısrî 
şairler, Zaik Efendi, Seyyid Baba ve Şerif Dede’dir. Özellikle amcası Zaik 
Efendi’nin şiir kudreti üzerinde vurguyla durur ve onu, sanat âlemindeki 
yerini yüceltici sözlerle över:  

Tarih söylemekte ve hicviyyede teferrüd eylemiştir. Beyne’l-akran 
mümtaz ve inde’ş-şuarâ serfiraz olmuştur.17 

 
Şemseddin Efendi, Seyyid Baba’ya ait Dîvân’ın kadim bir nüshasının 

kendi elinde bulunduğunu ve şairin sözlerinin çoğunlukla Hazret-i Pir’i tan-
zir yolunda olduğunu bildirir.  Dîvân sahibi olarak gösterdiği diğer bir şair 

                                                        
16 Ezhâr-ı Şemsî, s. 225. Niyâzî-i Mısrî’ye tezkirede ayrılan yer diğer şairlere göre elbette 

fazlaca olmakla birlikte, Şemseddin Efendi tarafından yazılan asıl ayrıntılı hayat hikâyesi 

Gülzâr-ı Mısrî adlı eserdedir. 
17 Ezhâr-ı Şemsî, s. 75. 
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olan Şerif Dede ile yakın tanışıklığına ise, dergâhta yaptıkları şiir atışmala-
rından bahisle işaret eder. Yine şiirdeki gücünü öne çıkardığı bir başka şair 
de Sükûnî’dir. Onun üç dilde de şiir yazma yeteneğine sahip oluşuna değinir 
ve Dürre adıyla meşhur bir Arapça naat kaleme aldığından söz eder. 

Ezhâr-ı Şemsî’de belki de en sık kullanılan söz kalıbı, “Tabiat-ı şiiriyyesi 
vardır” cümlesidir. Bu ifade, genelde bir dîvân hacmine erişecek şiiri bulun-
mayan şairler üzerinde bir söz mührüdür âdeta. Son olarak, eserde bir 
dîvânıyla anılmayan Mısrî şairlerin şu bilgilerle akis bulduğunu görürüz: 

Ahmedî; telifatı arasında var olduğu belirtilen manzum eserleri, 
Pertev Efendi; bir iki hicviyyesi, 
Süleyman Halis, Aklî (Tablîzade) ve Fahreddin Efendi; tarih manzume-

leri, 
Şerife Zeynâ Hanım; bazı kudûmiyye ve methiyyeleri, 
Sahfî; Hazret-i Mısrî’ye, Hacı Bayram’a, Eşrefzade’ye ve İsmail Hakkı’ya 

şerhleri ve miraciye, nutuk, ilâhi gibi şiirleri, 
Sahfîzade; yalnızca gayr-ı matbu olduğu söylenen eserleri, 
Ayn-i Ekber Mehmed Efendi; Türkçe nazmettiği Şemâil-i Şerîf, 
Uşşâkî; niyetine girse de ömrü vefa etmediği için Türkçeye tercüme ede-

mediği Arapça bir kasidesi, 
Kul Yusuf; Ümmî Sinan’ın Silsile-i Halvetiyye adlı manzumesine, Niyâzî-

Mehmed Şemseddin Mısrî 
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i Mısrî sonrasını içeren ilâvesi ve bestelenmiş bir şiiri, 
Lütfullah Efendi; yalnızca bir beyti, 
Nesib Efendi; numune yerinde kaydedilen iki beyti ile anılır. 
 

Sonuç 

Mehmed Şemseddin Efendi’nin Emîr Sultan ile başlayıp Yağcızade ile 
son bulan ve kendi ifadesiyle “üç yüz beş kadar” şairin hâl tercümelerini içe-
ren Ezhâr-ı Şemsî adlı tezkiresi, şu sözlerle sonlanır: 

Bi-lutfihî teâlâ işbu eserimin kafiye üzere ve kıdem itibarıyla aslın-
dan tebyizi tam iki buçuk ayda bitti. Arada epeyce rahatsızlıklar ge-
çirdim. Cenab-ı Hakk’ın inayetiyle 1353 senesi Ramazan-ı Şerif’inin 
yirmi üçüncü ve hicrî tarih-i şemsînin 1313 Kânunıevvelinin on yedinci 
ve milâdi 1934 senesi Kânunıevvelinin otuzuncu pazar günü saat ona 
on beş dakika kalarak ikindi ezanı okunurken ikmal edildi. Elhamdü-
lillâhi hâzâ min fazli Rabbî. Üç yüz beş kadar şair buldum. Benim bi-
lemediğim daha ne kadar vardır kim bilir! Çünkü tezakir-i şuarânın 
hepsini göremedim. Fakir, bu kadar yazdım. Daha ziyade bulabilen-
lere teşekkür ederim. Vaki olan zühul ve sehv ve hatamın da affını 
dilerim.  

Ve salli ve sellim alâ eşrafi nûri cemîi’l-enbiyâi ve’l-mürselîn ve âli-
him ve ashâbihim ecmaîn. Velhamdülillâhi rabbi’l-âlemîn.  

23 Ramazan 1353 (30 Kânunıevvel 1934) 
El-Fakîr Mehmed Şemseddin el-Mısrî ibn eş-Şeyh İsmail Nazif ibn 

eş-Şeyh Ahmed Şemseddin ibn eş-Şeyh Mehmed Zeynelâbidin ibn eş-
Şeyh Ahmed Nimetî ibn eş-Şeyh Ali ve ibn eş-Şeyh Mehmed Sahfî el-
Halvetî el-Kâdirî es-Saʻdî an hulefâi Hazret-i Mısrî en-Niyâzî (kadde-
sallâhü sirrahümü’l-âlî)18 

 
 

                                                        
18 Ezhâr-ı Şemsî, s. 257. 



 

 

Şehir ve Derviş: Âyine-i Diyâr-ı Şemsî Üzerine 
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Giriş 

Otuz yılı aşkın Bursa Mısrî dergâhının meşîhatinde bulunan Şemseddîn 
Ulusoy tekkelerin sırlanmasıyla birlikte kalemine tutunup yaşadığı şehre 
dâir sayısı onu bulan hacimli eserler vermiştir. Her birini kendi ismine nis-
pet ettiği ve muhtevasını bizzat tanıttığı eserlerinin sayısı ufak manzumeler 
de dâhil olmak üzere altmışı geçmektedir. Şehrin âlimleri, arifleri, şairleri, 
cami ve mescidleri, medreseleri, tekkeleri, mezarlıkları, mahalleleri, türbe-
leri, çeşmelerini anlattığı paha biçilmez bu eserlerle Şemseddîn Ulusoy 
Bursa’nın kadîm geleneğinin adeta taşıyıcısı olmuştur.   

Ahmet Davutoğlu’nun ‘dört sultan döneminde gelişerek oluşan ve bir 
imparatorluğun doğuşunun sadece habercisi değil yeni coğrafyalarda ben-
zerleri tekrar üretilecek bir köprü prototipi olarak tasvir ettiği Bursa, diğer 
kurucu unsurlarıyla birlikte erenlerin en yoğun buluşma noktası olma imti-
yazını üstlenmiş bir şehirdir. Nitekim İbn Batuta da Bursa izlenimlerinin 
şehrin daha kuruluş aşamasında yaşanan mimari ve manevi dönüşüm ko-
nusunda ipuçları taşıdığını söylemektedir.1 Peki bugün, toplumların kurucu 
unsurlarının en kolay ve en açık sergilendiği yer olan, taşa işlenmiş hafıza-
larını içlerinde barındıran şehirlerin ihyâsı ve yeniden inşasında tasavvufun 
yeri ne olacaktır? Tebliğimizde, bir mutasavvıf olan Şemseddîn Ulusoy’un 
kaleme aldığı Âyine-yi Diyâr-ı Şemsî adlı eserinin içeriğinden yola çıkarak 
bu sorulara cevap aranacaktır.  

Şemseddîn Ulusoy’un ömrünün son demlerinde iki kapak arasına al-
maya muvaffak olduğu Âyine-yi Diyâr-ı Şemsî’nin müellif nüshası, oğlu Fe-
hameddîn Ulusoy’un (v.1984) vefatından sonra kütüphanesini satın alan ve 
hâlen Bursa’da yaşayan koleksiyoner Ahmet Erdönmez’in nezdindedir2. Do-
kuz yüz seksen üç sayfalık bu eserdeki eksikler 42’si metin ve 24’ü fotoğraf 

                                                        
*  Doktora Öğrencisi, Bursa Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi. 
1  Akt. Ahmet Davutoğlu, Medeniyetler ve Şehirler, Küre Yayınları, İstanbul, 2016, s. 114-

5.  
2  Bu nüshanın bir kopyası Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mensuplarından olan 
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olmak üzere 66 sayfayı bulmaktadır. Bu eksiklerin bir kısmı müellif nüsha-
sından elektronik ortama aktarılırken oluşmuş olabileceği gibi Ulusoy’un 
bilahare tamamlamak üzere bıraktığı boş sayfalar da olabilir. Kendisinin ta-
mamlamayı planladığı yerlerden biri de Bursa’nın Mahallâtı (s. 471-557) kıs-
mında bulunan ‘Bu mahalle nüfus kaydında … hane  …nüfustan ibarettir.’ 
şeklindeki ifadeler olmalıdır. Bahsi geçen manzumede kullandığı ‘Bu kita-
bın daha çok tevakkufu vardır fakat tedricî tekâmül ettirilmesi eltâf-ı ilâhi-
yeden mercûdur.’ ibaresi kendisinin eklemeyi düşündüğü bölümler oldu-
ğunu göstermektedir. ‘10 Şevval 1351[1933] yevm-i Pazartesi saat 9’da sonlan-
dırdığı Mukaddime’de eserinin yazıya geçiriliş sürecinden bahsedecektir 3. 

Ulusoy Mülkiye olarak kurulup önce Sultaniye’ye daha sonra liseye çev-
rilen binada (şimdiki Bursa Erkek Lisesi) 1911 yılında kurulan Tarih Encü-
meni şubesine katılmış fakat diğer üyelerin memuriyetleri dolayısıyla ‘bir 
şeye muvaffak olamadık’larını üzülerek tecrübe etmiştir. Yaptıkları tek şey 
Ali Paşa Camii civarındaki Çandarlı Ali Paşa’ya ait taşın yanlış yerleştirildi-
ğini ortaya koymak olmuştur. İznik’e gittiğinde Ali Paşa’nın, babası Halil 
Paşa’nın türbesinde4 yattığını öğrenecektir5. Encümen üyelerinden yalnızca 
Mülâzım Kadir Bey gayret gösterip Bursa Rehberi6 ve Bursa Tarihî Kılavuzu 
adlı eserlerini kaleme almış, fakat I. Dünya Savaşı’nda şehit olması sebebiyle 
diğer çalışmalarını tamamlamaya imkân bulamamıştır. Ulusoy’un da o yıl-
larda Bursa tekkelerini anlattığı eserinin birinci cildi olan Yadigâr-ı Şemsî 
Vilayet Matbaası tarafından basılmış7, savaşın devam ediyor olması ve aynı 
zamanda ‘vilayet matbaası müdürünün himmetsizliği’ dolayısıyla diğer cildi 
akîm kalmıştır.8 Şeyhlik ve cami devirhanlığı vazifesi ilga edilen Ulusoy 1933 
yılına kadar geçen sekiz sene zarfında Bursa’nın camilerini, medreselerini, 
türbelerini, mezarlıklarını, şairlerini, bazı ibretlik kıssaları, Bursa’ya dair ya-
zılan tarihî yanlışları, Ulucami’yi anlattığı eserlerini vücuda getirse de asıl 
istediği, müstakil bir Bursa Tarihi yazmaktır.9  

Tarih kitaplarında içine sinecek detaylı bilgileri bulamayan Ulusoy daha 
sahih bilgilere ulaşmak niyetiyle Evkaf dairesindeki şer’î sicilleri okumak  

                                                        
Sn. Mustafa Kara’nın özel kütüphanesinden temin edilmiştir.  

3  Mehmed Şemseddîn Mısrî, Âyine-i Diyâr-ı Şemsî, s. 10.  
4  Age, s. 522.  
5  ‘Fakir, İznik’e gittikçe türbelerinde kabirlerini ziyâret ettim. Hatta tarihler, vefât tari-

hini ve nerede medfûn olduğunu bilemeyerek yazdıkları oğlu Ali Paşa bile babasının 
yanında medfûndur.’ Bkz. Mehmed Şemseddîn Mısrî, Medâr-ı Şemsî, s. 133. 

6  Bursa Rehberi, Tab. A. Nuri İsmet (Türk Kitaphanesi Sahibi) Atatürk Kitaplığı, Osman-
lıca Kitaplar, K02147. 

7  Mehmed Şemseddîn, Yadigâr-ı Şemsî, Vilâyet Matbaası, Bursa, 1332.  
8  Âyine-i Diyâr-ı Şemsî, s. 581. 
9  Age, s. 7. 
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istemiş fakat resmî bir sıfatı olmadığı için müsaade edilmeyeceğini düşüne-
rek çekimser kalmıştır. 1932 yılında Halk Fırkası’nın kurduğu Halkevi’nin 
Tarih, Dil ve Edebiyat adlı şubeleri birleştirilmiş ve yaşına hürmeten başkan 
seçilmiştir. Şubenin diğer üyeleri lisede vazifeli olup toplantılara katılama-
salar da kendisi altı ay boyunca aksatmadan devam etmiştir. Sonunda ‘tarih 
meraklılarından’ binbaşı emeklisi Kamil Kepecioğlu ile yardımlaşıp -1463 yı-
lından önceki ciltlere ulaşamasalar da- sekiz yüzden fazla sicili beraber oku-
muşlardır.10  

Tarih Encümeni’nde olduğu gibi Halkevi şubesinden de umduğunu bu-
lamayan Ulusoy artık çaresizce kendi bulabildiği eserler üzerinden işe ko-
yulmuş, ‘Tarih bir deryadır, benim mâlumâtım da belki bir katredir... Daha 
muktedir olanlar daha mufassal yazabilirler’ diyerek mazeretlere sığınma-
yacağını îmâ etmiş ve bu meyanda bir tasnif ortaya koymuştur: ‘Zira tarih 
denilince bir tarih-i umûmî vardır ki kurûn-u ûlâ, vusta, âhire denilen üç 
kısımdır bir de asr-ı hazır vardır, dört. Bu, umum dünyadaki düvel ve ak-
vâmı milelin ahvâlinden, memleketimizin vukûatlarından bahistir. Bundan 
bir şube de tarih-i İslam’dır. Bundan da yüzlerce hükümetler teşkil edilmiş. 
Her birinin ahvâl-i umûmîyye ve husûsîyyesi birer tarihtir ve bunda da bir 
hükümet tarihi vardır. Mesela bizim Hükümet-i Cumhuriyyemiz, bunun 
taht-ı idaresinde vilayetler, kazalar, nahiyeler, karyeler var. Çiftlikler, mez-
ralar, bağlar, bahçeler, tarlalar var. Bunlardan bahsedene Türkiye Cumhu-
riyeti Tarihi derler.’ Bahsettiği bu geniş alanda kendisinin yazacağı ise yal-
nızca ‘Bursa vilayetinin nefs-i merkezi olan Bursa kasabası’ olacaktır. Bu 
dahi kolay olmasa da ‘Ben şöyle bir çığır açıyorum.’ diyerek iddiasını ortaya 
koymaktadır.11  

Alt başlığını ‘Bursa’ya ait tarihî, ictimâî bir eserdir.’ şeklinde belirlemiş, 
başvuracağı kaynakların başında gelen Bursa vefeyâtnamelerini Mukad-
dime’de sıralamıştır:  

1. Baldırzâde Şeyh Mehmed Selisî (v.1060/1650) Ravza-i Evliya12 

2. İsmail Beliğ Efendi (v. 1142/1730) Güldeste13 

3. Sahaf Süleyman Hâlis Efendi (v.1173/1760)  ve Vefeyât-ı Hâlis 

4. Eşrefzâde Ziyâeddîn (v.1195/1781) Gülzâr-ı Sülehâ ve Vefeyât-ı 

Urefâ  

                                                        
10 Age, s. 8. 
11 Âyine-i Diyâr-ı Şemsî, s. 8-9. 
12 Baldırzâde Şeyh Mehmed, Ravza-i Evliya, Haz. Mefail Hızlı-Murat Yurtsever, Arasta 

Yayınları, Bursa, 2000.  
13 Suat Donuk, Türk Edebiyatında Vefeyâtnâme ve İsmail Beliğ’in Güldeste-i Riyâz-ı 

İrfân’ı, Gece Kitaplığı, Ankara, 2016. 
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5. Raşid Mehmed Efendi (v.1232/1817) Zübdetü’l Vekâyî der Belde-i 

Celîle-i Bursa  

6. Gazzîzâde (v.1233/1818) Ravzatu’l-muflihûn, Hülâsatü’l Vefeyât14  

7. Narlı Şeyhi Fahreddin Efendi (v. 1271/1855) Gülzâr-ı İrfan   

8. Vefeyât-ı Lütfi15 

 
Bu vefeyâtların temsilcisi olduğu terceme-i hâl geleneğinden farklı ola-

cağını baştan belirten Ulusoy eserinde, Bursa’nın kuruluşundan yaşadığı za-
mana kadar geçen olayları kısaca aktarmak niyetindedir. Fihristte ayrıntılı 
olarak verdiği muhtevayı mukaddimede bir paragrafla açıklamış, ‘ne varsa 
ne yoksa’ bildiklerini toplayıp ‘İnşallah muvaffak olurum; şu vatanıma, mil-
letime böyle bir yadigâr bırakırım’ diyerek eserin serencâmını göz önüne 
sermiştir.16  

Ulusoy’un eserin başında ‘5693 Hilkat’17 tarihine dikkat çekip milattan 
iki yüz yıl önce Prusias’la başlayarak bir sayfa da olsa Roma tarihine değin-
mesi süreklilik unsurunu gözetmiş olması açısından önemlidir. ‘Hubbu’l va-
tan mîne’l iman18 hükmünce cennete benzer şu memleketimin bir tarihi ol-
maması beni pek me’yus ederdi.’ deyişi bir mutasavvıf hassasiyetinin ipuç-
larını veriyor gibidir. Ayrıca eserin fihristinde ortaya koyduğu şablon gele-
neksel tarih anlayışının tesirinde kaldığını göstermektedir. O dönemde yay-
gın olan vefeyât geleneği, şehrengîzler ve Bursa rehberlerinden mezcedil-
mişçesine fakat daha bütüncül ve canlı bir bakışla bir ‘şehir tarihi’ ortaya 

                                                        
14 Gazzîzâde Seyyid Abdüllatîf Efendi, Hulasatü’l-Vefeyât (Bursa’da Medfûn Meşâyıhın 

Kısa Hayatı), Haz. Mustafa Demirel, Bursa Büyükşehir Beled. Yay., Bursa, 2014. Vefeyât 
tarzında yazılmış olsa da müellif eserinin sonunda şu konulara değinir: Bursa Selatin 
Camileri Hakkında, Bursa’nın Faziletleri Hakkında, Cenneti Andıran Büyük Bursa 
Şehri, Dünyada Benzeri Olmayan Bursa’nın Meşhur Kaplıcaları, Büyük Bursa Şehri 
Tekke ve Zaviyeleri Hakkında, Eskiden Metruk Olup Şimdi Metruk Olan Tekkeler. 

15 Yalnızca bir yerde geçmektedir. Bkz., Âyine, s. 161.  
16 Âyine-i Diyâr-ı Şemsî, s. 9-10. 
17 Age, s. 5. 
18 ‘Hubbu’l vatan mîne’l iman’ başlıklı manzumesi Eşâr-ı Şemsî adlı Dîvân’ında mevcut-

tur. Mustafa Efe, Eşâr-ı Şemsî, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Bursa Uludağ Üniversi-
tesi SBE, Bursa, 2018. 

  Cennet-i dünya denilse her kişi tasdik eder  
  Bahtiyardır şüphesiz bay u gedâsı Bursa’nın 
 

  Hak nazardan keyd-i a’dâdan hemîşe hıfz ide  
  Yok misâli medhe şâyandır fezâsı Bursa’nın  
 

  Dergeh-i Mısrî’de hâdim Şemsi-î Mısrî dedi  
  On dokuz ebyâtıyla oldu senâsı Bursa’nın.  
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koyarken bir mutasavvıf gözüyle sayfalara serpiştirdiği ince detaylar eserin 
özgünlüğünün habercisidir. Dönemin şartları ve kendi geçirdiği netâmeli 
yıllar göz önüne alındığında yetmiş yaşının arifesinde olan bir insanın bu 
çabayı sergilemesi kullandığı ‘çığır açma’ tabirini bir kat daha kıymetli kıl-
maktadır.  

Ulusoy eserinde yaptığı tercihi açıkça belirtmektedir: ‘…(Sultanları kas-
tederek) bunların tarihlerini her müverrih tafsîlatıyla yazdığından fakîr 
muhtasaran ve bir işaret ile geçiyorum. Zîra maksat-ı âcizânem Bursa’ya ait 
meâbid, emâkin, âdât, sanayi gibi şeyleri yazmaktır.’19 Eserde kullandığı 
kaynakları -belki müsvedde olması dolayısıyla- sayfanın altında vermek ye-
rine metnin içinde vermektedir. Kimi zaman elif-ba sırasına uymuş (türbe-
ler, şairler, hattatlar, mûsikîşinaslar, mahalle ve camiler, şadırvanlar, med-
reseler, tekke ve zaviyeler, mektepler, sanatkârlar ve itiyâdlar) uymadığında 
bunu belirtmiştir. 856-862. sayfalar boyunca ‘Bursamız’a Dair Yazılan Tarihî 
Âsâr’ başlığıyla verdiği eserler faydalandığı kaynakların bütününe tekabül 
etmez. Salnameler ve ileride sayılacak Bursa rehberleri dışında Şemseddîn 
Sami Bey’in Kâmûsu’l Âlâm’ından, Yağlıkçızâde Rıfat Efendi’nin Lügat-ı Ta-
rihiyye’sinden bahseder. Güldeste’de rastladığı Sehmî Mehmed Çelebi’nin 
ise ne eserine ne mezarına ulaşabilmiştir.  

Bunların dışında, ‘Göremedim, belki daha âsâr vardır. Fakat gördüklerim 
bunlardan ibarettir.’20 demesi ilginçtir zîra metin içinde farklı bir çok eser-
den bahsetmiştir21 ve kimi zaman bu eserleri eleştirmektedir. Hammer’i 
alaya almakta, Mizancı Murad Bey’in ‘ecnebî müverrihleri mevsuk addet-
mesinden’ şikâyetçi olmakta, padişahları hamasetle öven, yaptıklarını tevil 
eden müverrihlere sivri bir dille serzenişte bulunmaktadır. Saydığı bu kay-
nakların sonunda Bursa ile alakalı kendi eserlerine de değinmiştir ki yaptığı 
atıflar ve adları şöyledir: Yadigâr-ı Şemsî (Tekkeler-290 kez), Medâr-ı Şemsî 
(Camiler-257 kez), Hâkisâr-ı Şemsî (Türbeler-17 kez), Ezhâr-ı Şemsî (Şairler-
161 kez), Karâr-ı Şemsî (Medfenler-54 kez), Hz. Mısrî ve mensuplarının ter-
ceme-i hâllerini içeren Gülzâr-ı Mısrî (49 kez), Devvâr-ı Şemsî (Medreseler-
31 kez) ve İntizâr-ı Şemsî (Türbelerden beklenilen faydalar-9 kez). Ulusoy 

                                                        
19 Âyine-i Diyâr-ı Şemsî, s. 30. 
20 Age, s. 861. 
21 Metin taramasından çıkarttığımız kadarıyla Ulusoy’un faydalandığı diğer eserler şun-

lardır: Ebu’l Faruk Tarihi, Sicill-i Osmanî, Meşâhir-i İslam, Mufassal Türk Tarihi, 
Amasya Tarihi, Hammer’in Osmanlı Tarihi, Osmanlı Müellifleri, Âşık Paşa Tarihi, Ah-
med Cevdet Paşa’nın Kısas-ı Enbiyâ’sı, Düvel-i İslamiye, Mehmed b. Mehmed er-
Rumî’nin Nühbetü’t Tevarih ve’l Ahbar’ı, Amasya’lı İstrabon’ın Coğrafya’sı, Tevkiî Ta-
rihi, Nâimâ Tarihi, Evliya Çelebi Seyahatname’si, Lütfi Paşa Tarihi, Künhü’l Ahbâr, İh-
tifalci Ziya Bey’in Yenikapı Mevlevihânesi, Ahlâk-ı Alâî ve Tarih-i Edebiyat Osmaniyye. 
Seyahatnameler ve Amasya Tarihi’nden faydalanan Ulusoy, Lamiî Çelebi’nin eserleri 
arasında saysa da Bursa Şehrengîzi’nden hiç bahsetmemektedir.  
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eserinde türbelerden başlayarak mekteplere gelene kadar beş yüz küsûr 
sayfa boyunca bu eserlerine devamlı atıfta bulunmuştur. Bunun dışında 
şer’iyye sicilleri, vakfiyeler, tezkireler, menakıpnamelerden de faydalanmış 
ve istediği gibi olmasa da ‘yirmi otuz senedir derûnumda câygîr olan’ diye-
rek nitelediği emelini mücessem hâle getirmiştir.  

Ulusoy eserinde en geniş yeri müellif, musannif ve şairlere ayırır (300 s.). 
Peşi sıra türbeler (87 s.), mahalle ve camiler (86 s.), selâtin ve şehzâde tür-
beleri (60 s.), bir takım hurafelerden bahisler (60 s.), tekke ve zaviyeler gel-
mektedir (36 s.).  

848 şahsın biyografisi şu sırayla verilmiştir.  

Kârgir türbelerde medfûn olan 29 şahıs 
Ahşap türbelerde medfûn olan 37 
Açık türbelerde medfûn olan 78  
Umûmî mezarlıklarda medfûn olan 48 
Vezir ve paşalar  55 
Şeyhülislamlar 10  
Kazaskerler  11 
Müellif ve musannifler  121 
Şairler  304  
Hattatlar  63 
Hekimler  18 
Mûsikîşinaslar 74 

 

Yapılan tekrarlar çıkarıldığında (bazı kimseler meşâyıh, müellifîn, hat-
tat, şuarâ başlıkları altında mükerreren anlatılmıştır) kalan sayı 718’dir ki bu 
sayı kullandığı ve ya kendi devrindeki eserlerle kıyaslandığında oldukça bü-
yük bir rakamdır. Eserin ilk bölümünde ilk altı padişahı anlatırken şehzâde-
lere değindiği halde sayfa 55’ten itibaren ayrı bir başlık hâlinde verip ‘hepsi 
de bir sırada görünmek için’ tekrar yazılmasını uygun görmüştür. Fakat bu 
kez çizelge hâlinde sunup Güldeste’ye yaptığı atıfları sayfa numaralarıyla eş-
leştirmektedir.    

Eserin ikinci kısmı ise kabaca şu sırayı takip eder.   

 Bursa’nın Mahalleleri 

 Tabiî Güzellikler ve Mimarî Eserler 

 Ticarî, Sınaî, Zıraî Teşkilatlar  

 Adet ve Merasimler  

 Alışkanlıklara Dayalı İtikadlar/Hurafeler (Bursa-İstanbul) 

 Kitabiyât-Terceme-i Hâl-Hatlar-Fotoğraflar 

 Hâtime- Kudûmiyye ve Berâ-yı Cumhuriyet Şiiri 
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Âyine-i Diyâr-ı Şemsî’nin Bursa’yı Anlatan Diğer Bazı Eserlerle 
Mukayesesi  
Bursa’yı anlatan diğer bazı eserler Ulusoy’un içinde yaşadığı dönemde 

yazılıp tetkik edebildiklerimizle sınırlıdır. Bunların ilki olan Mir’ât-ı Bursa22 
son senelerini Bursa’da geçiren Eski Şam kadısı Hasan Tâib Efendi tarafın-
dan 1905 senesinde Mehmed Raif Bey’in Mir’ât-ı İstanbul adlı eserinden il-
ham alınarak yazılır. 48 sayfalık bu eserin mukaddimesinde Tâib Efendi, ki-
şinin içinde yaşadığı memleketin hâline muttalî olmak mecburiyetinde ol-
masından hareketle kendisinin de öncekilerin izlerini takip ederek kısa da 
olsa böyle naçiz bir eser meydana getirdiğini, zîra Bursa hakkında yazılmış 
sathî bir eser dahi bulunmadığını söyler. Ulusoy’un eseri olan Âyine’ye kı-
yaslandığında daha ilk sayfada kendisini hissettiren fark, Tâib Efendi Sultan 
Abdülhamid’e olan hitabıdır: ‘Cenâb-ı Rabb-i Mennân Padişah Efendimiz 
Hazretleri’nin ömr ü ikbâl-i şâhânelerini müzdâd ve ferâvân buyursun.’. 
Oysa Ulusoy’un-Sultan Vahdeddin’e şehri teşrîfinde kudûmiyye kaleme al-
masına karşın- Sultan Abdülhamid’e karşı mesafeli tutumu bilinmektedir.23 

Mir’ât-ı Bursa’nın giriş bölümünde Bursa’nın kısa bir tarihçesi ve temel 
coğrafî bilgiler verildikten sonra sırasıyla Hüdavendigâr/Çekirge, Hisar, 
Ulucami, Maksem, Yeşil mahallelerini ve kitabeleriyle birlikte buralarda bu-
lunan cami, mescit, mektep, dergâh, çeşme, medreseleri anlatmasına bakı-
lırsa Âyine ile benzer tarafları bulunmaktadır. Müellif beşinci sayfada Dok-
tor Mösyö Bernar’ın kaplıcaların hususî özelliklerini anlattığı Bain de Brous 
adlı risalesinden24 ve cümle arasında Baldırzâde’den bahsetmekte, bunun 
dışında faydalandığı bir eser ya da liste sunmamaktadır25. 

Tâib Efendi, tasnifini alfabetik sıra gözetmeksizin Bursa’daki mahallelere 
göre oluşturmuştur. Ulusoy’un zamanın şartlarına uygun olarak ‘Bu mahalle 
nüfus kaydında …hane  ….nüfustan ibarettir’ ibaresi koyması bize bu tür bil-
gilere artık gereksinim duyulduğunu hissettirmektedir. Eserin geneline 
baktığımızda mahallelerin dışında fabrikalar, mesire yerleri, birkaç mektep, 
bir hastane ve çarşıya yer verilmiştir. Daha önce yazmış olması hasebiyle 
Âyine’de bulunmayan bazı bilgilere de yer vermiştir. Pınarbaşı meydanının 
kıble cihetindeki harap kahvenin arkasında, yol üzerindeki Cebhane Tek-
kesi gibi.26 Hâtime kısmında ise Hasan Tâib Efendi amacının ‘muharrirîn-i 

                                                        
22 Şâm-ı Şerif kadısı esbak es-Seyyid Hasan Tâib Efendi, Hatıra ya da Bursa’nın Aynası, 

Hüdâvendigâr Vilâyeti Matbaası, 1323. İBB Atatürk Kitaplığı, Belediye Osmanlıca Ki-
taplar Koleksiyonu, O B21, 1924.  

23 Hasan Tâib Efendi, Hatıra ya da Bursa’nın Aynası, Haz. M. Fatih Birgül, Bursa İl Özel 
İdaresi, Bursa, 2009. s. 153. Müellif övgülerine eseri boyunca devam eder.  

24 Mir’ât, s. 158.  
25 Age, s. 163.   
26 Age, s. 172.  
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Osmaniyemizi Mirât-ı büldâna teşvik ile memalik-i Osmaniyemize bir na-
zar şerefine nail olmak’ olduğunu söyler. Kitabın gelirinin yarısını Hamîdiye 
Hicaz Demiryolu yardım komisyonu ve Sanayi Mektebi’ne bağışlayacak ol-
duğundan kendi deyimiyle liyâkatine ve iktidarına bakmayarak çok seneler 
uğraşıp vücûda getirdiği bu mâlumâtı ortaya koymaya cesaret edebilmiş-
tir.27 Ulusoy’un verdiği emeğe nispetle Tâib Efendi’nin ortaya koyduğu kırk 
sekiz sayfayı bulan bu ‘emek’ pek tabî azımsanmamalıdır.  

Ulusoy ayrıca ‘tarih-i velâdet, cülûs, irtihal, müddet-i saltanat, müddet-i 
ömr’ gibi her padişah için tekrarladığı tasnifi Tâib Efendi’den almış olmalı-
dır. Kanaatimizce Tâib Efendi’nin eseri bir ‘şehir tarihi’ formatında değil ha-
tıra olarak hatta muntazaman mezar kitâbelerini yazıp kişileri ‘diger’ şek-
linde sıraya koymasından hareketle daha çok vefeyâtnâme tarzında yazıl-
mıştır. Tâib Efendi eserin ‘inteha’sından sonra yazdığı  

Hayrât it ki ervâh şâd olsun 
Âsâr-ı hayrınla sana o ruhlar dâd olsun 
Mecmaıyla mülk müzeyyen vatan mesrûr olsun 
Bunlarla nâm-ı âli’l-âl nâmdâr olsun 

mısralarında bunu zaten açığa vuruyor gibidir.  
Bu minvalde bir başka eser de, Bursa Yatılı Askerî Rüşdiyesi Tarih ve 

Coğrafya Hocası Süvari Teğmeni Abdülkadir Bey’in Bursa Tarihi Kıla-
vuzu’dur.28 Abdülkadir Bey girişinde ‘Yenişehirli Beliğ çok uğraşmış yorul-
muş ama sözlerini en eski kafalara göre düzmüş, Hasan Tâib dünkü taşları 
okumaya üşenmemiş de beş yüz yıllık yazılara göz yummuş. Ben bu iki ki-
taptan da bir iki şey aldım ama onları gözümle görmeden ikna olmadım.’ 
diyerek kendinden öncekilere yaptığı eleştiri üzerinden bir usûl ortaya koy-
makta, akabinde IV. Mehmed devrine kadar gelen padişahları kısaca, ilk altı 
padişahı ise ‘Çoluğu Çocuğu, Bilgisi, Bastırdığı Paralar, Vezirler ve Ünlü 
Beyler, Ulu Bilgiçler ve Şeyhler, Hekimler, İnce İşçiler, Bu Zamanda Bursa’ 
gibi başlıklarla daha tafsilatlı tanıtmaktadır29. Sonunda verdiği ‘hangi kitap-
lardan baktım ve nerelerden buldum’ kısmı Âyine’ye nisbetle çok daha zen-
gin olan kaynakçasını ortaya koyması açısından önemlidir. Cihan Harbi’nde 
şehit olan müellifin eserinin ikinci kısmının yayınlanamaması çağdaşları ta-
rafından üzüntüyle karşılanmıştır.  

Tebliğde ele alacağımız eserlerin sonuncusu ise Bursa Sergisi  

                                                        
27 Age, s. 224.  
28 Askeri Rüşdiye Tarih ve Coğrafya Hocası Süvari Mülâzımı Abdülkadir, Bursa Tarihi 

Kılavuzu, Matbaa-i Vilayet-i Hüdavendigâr, 1327/1910, s. 312. 
29 Bursa İl Özel İdaresi, Haz. M. Fatih Birgül-Levent Ali Çanaklı, 2008, s. 214.  
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Rehberi’dir.30 Bu eserin mürettibi Hacıbeyzâde Ahmed Muhtar Beybaba, 
Revnakoğlu’nun Meşhur Bektaşiler başlıklı tefrikasında yer verdiği ilk kişi, 
Muhibbân dergisinin sahibidir. Ahmed Muhtar Beybaba İstanbul Beledi-
yesi’nin çıkarttığı Şehir Rehberi’nden yıllar önce Salık Veren başlığı altında 
İstanbul’un mahalle, meydan, cami ve tarihî yapılarını çeşitli isimleri ile sı-
ralamış, Osmanlı Memleketleri’nde aynı konuyu devam ettirmiş, Teshîl-i 
Mesâlîh-i Resmiyye, Mir’ât ve Bir Uzun Arzuhâl isimli eserlerinde de 
‘memâlik-i şahane’yi mahallelerine varıncaya kadar alfabetik sırayla bildir-
miştir. Bursa sergisi dolayısıyla da Hilâl-i Ahmer yaptığı hizmetlerden dolayı 
kendisine gümüş madalya vermiştir.31  

Bu serginin komisyonu tarafından neşredilen Bursa Sergisi Rehberi’nin 
girişinde ‘Üçüncü Bursa Sergisi Fahrî ve Faal Heyeti’nin isimleri verilmekte, 
daha sonra Bursa’nın binası, fethi ve Yunanlıların kovuluşu tarihleri sıralan-
maktadır. İçindekiler kısmına bakıldığında,  Ulusoy’un -öncelikleri, dolayı-
sıyla vurguları farklı olsa da- Âyine’nin fihristini oluştururken bu eserden 
önemli ölçüde esinlendiği anlaşılmaktadır. Hacıbeyzâde Bursa’nın meşhur 
camilerine üç sayfa ayırırken, Ulusoy bunun için müstakil bir kitap yazmış, 
Âyine’de ise mahallelerle birlikte yüz sayfaya yakın yer ayırmıştır. Hâkezâ 
Hacıbeyzâde dergâhların isimlerini anmakla yetinirken Ulusoy, Bursa 
dergâhlarını anlatan iki ciltlik eserini çoktan yayımlamıştır. Bu durum eser-
lerin seslendiği muhatap ve işlevleri ile alâkalı da düşünülmelidir. Âyine’nin 
sayılan bu üç eserden ayrılan özgün tarafı, kültür tarihçiliğine yaptığı katkı-
dır. Eser; Adât, İtiyadât ve İtiyadat’tan Bir Kısım İtikadât adlı kısımları ile 
meşâyıh alaylarından gelin alaylarına kadar o günün sosyal hayatını tasvir 
eden önemli bilgiler vermektedir.  

Âyine’de ayrıca üzerinde durulması gereken bazı hususlar mevcuttur. 
Ulusoy eserinde, yalnızca Bursa kütüphanelerinden değil İstanbul’daki kü-
tüphanelerden de haberdar olup Nilüfer gazetesindeki yazılara çokça atıfta 
bulunmuş, ayrıca ecdâd yadigârına karşı hassasiyetinden kaynaklanan bir 
merakla sakladığı metrûkatı da metne serpiştirmiştir.  Dikkatimizi çektiği 
kadarıyla sözünü ettiğimiz metrûkattan bir kısmı şu şekildedir:  Mûsikîşinâs 
Ramiz Efendi’nin gönderdiği mektuplar, Sahfî Mehmed Efendi’nin el yazısı 
ile  iki risalesi, Zâik Efendi’nin el yazısıyla Dîvân’ı, birkaç eseri, bazı ilahileri 
ve her makamdan şuğul ve durakları, Bursa Rüştiyesi’nde hüsn-i hat mual-
limi olan Raşid Efendi’nin yazdığı meşkler, Akif Efendi’nin Zeynüddîn 
Efendi’nin icâzesini hâvî ‘seyyidü’l kavmi hâdimuhum’ 1220 tarihli levhası, 
Bursalı Tahir Bey’in İstanbul’a götürdüğü ve eksiklerini Viyana  

                                                        
30 Hacı Beyzâde Ahmed Muhtar, Bursa Sergisi Rehberi, Ahmed İhsan ve Şürekâsı, İstan-

bul, 1339/1920. Atatürk Kitaplığı, Osmanlıca Kitaplar Koleksiyonu, K 2987.  
31 Mustafa Koç, “Hacıbeyzâde Ahmet Muhtar Beybaba”, Dergâh, S. 342, Ağustos, 2018, s. 

23.  
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kütüphanesinden tamamlayıp bastırdığı, sadece kendisinde olan Lütfi Paşa 
Tarihi, Tarhanazâde Abdullah Efendi’nin sülüs Besmele-i şerife altında ne-
sih ‘Subhâne rabbike’ ayetinin kırâatına dâir hâdis-i şerifi muharrer ve 1200 
Şevval tarihli bir levha32.  

Ulusoy’un şehre duyduğu hassasiyetin bir devamı olarak şahsî gayretiyle 
müzeye kaldırılmasını sağladığı mezar taşlarına da değinmek yerinde ola-
caktır. Hasan Can Ağa ve 1120 tarihinde vefat eden meşhur İshak hocası ola-
rak bilinen Ahmed Efendi’nin kurtarılan mezar taşı onlarca örnekten yal-
nızca birkaçıdır. Bunlara ilaveten Ulusoy eserinde şahit olduğu yıkımlara da 
değinmektedir. Misal olarak, Setbaşı Mehmed Karamanî Haziresi’nin yerine 
mektep yapıldığında, kabirlerin nakledilmeyerek tamamen imha edilme-
sini, Kız Muallim Mektebi ve Hoca İlyas Mektebi’nin bânîlerinin kaybolan 
mezarlarının hüznünü satırlarına yansıtacak, bazı taşların müzeye alınmış 
olmasını ‘bereket versin’ diyerek sevinçle karşılayacaktır. 

 

Sonuç  

Şemseddîn Ulusoy, Âyine-i Diyâr-ı Şemsî adlı eserinde içinde yaşadığı za-
man ve mekânla aidiyet kurmuş ve o yıllarda başka bir örneği bulunmayan 
bir teşebbüsle canlı ve bütüncül bir ‘şehir tarihi’ kaleme almıştır. Şehrin 
kendisine etkin bir rol veren Ulusoy’un bu çalışması kendi döneminde baş-
layan öngörüden ve estetik kaygıdan yoksun yıkımlara karşı duyduğu endi-
şenin kâğıt üzerindeki izdüşümleri olarak da görülebilir.  

Bu bağlamda Can Ulusoy Taşra’da Kent ve Aydın: Bursa Örneği (1930-
1950) başlıklı çalışmasında 1930’lu yıllarda Bursa’da yaşanan mekânsal dö-
nüşüme ve bunun toplumsal-kültürel anlamda dönemin aydınlarının oyna-
dıkları rolleri nasıl değiştirdiğine dikkat çekmektedir. Ulusoy,  Cumhuri-
yet’e geçişle birlikte yeni bir tarih tezi ve kültürel yaşam inşa edilirken hafı-
zanın en önemli taşıyıcılarından olan mekâna yapılan müdahaleler, mekâna 
bağlı sosyal ilişkilere de müdahale anlamına geldiğini, bu sürecin Kemalizm 
temelli milli tarih tezi üzerinden bir yapım süreci gibi görülse de aslında 
Osmanlı mirasının ‘yıkım’ süreci olduğunu ve bu mirasın taşıyıcıları olan 
meşâyıh ve müderrislerin statü kaybına uğradığını söylemektedir. Hal-
kevi’nde yaptığı çalışmalar ve bıraktığı eserlerle ‘Osmanlı ile Cumhuriyet 
arasında bir köprü şahsiyet’ olan ve kendisinden sonra gelen aydın kuşağı 
etkilemiş olan Şemseddîn Ulusoy yaşanan bu kaybın keskinliğini bir parça 
gidermiş ve kendisinden sonraki aydınlara da bu minvalde yol açmıştır. Ni-
tekim Şemseddîn Ulusoy’dan ilham alan BEESK (Bursa Eski Eserleri Seven-
ler Kurumu) ‘geleneksel ahlâk anlayışı ve mazi şuuru üzerinden tarih yazı-
mına ve kentin mekânsal biçimlerine müdahale’ edecektir.  

                                                        
32 Âyine, s. 408-450.  



 

 

Niyâzî-i Mısrî’nin İzinde: Gülzâr-ı Mısrî 
SERHAT GÜLTAŞ* 

 
 
 
 

Giriş 

Bütün eserlerini “Şemsî” nisbesiyle isimlendiren Şemseddin Efendi, 
Niyâzî-i Mısrî ve tekkesine ayırdığı eserini “Gülzâr-ı Mısrî” şeklinde isimlen-
direrek eserini yolunun pirine nisbet etmiştir.  

Mısriyye kültür havzasının en önemli biyografik kaynakları arasında sa-
yılan Gülzâr-ı Mısrî’nin bilindiği kadarıyla müsvedde ve temize çekilen ol-
mak üzere yalnızca iki nüshası bulunmaktadır. Eserin müsveddesi 11 Şevvâl 
1330/9 Eylül 1328 (22 Eylül 1912) Pazar günü tamamlanarak müsveddeden 
beyaza çekilmeye başlanmış, 19 Rebiülevvel 1333/22 Kanunısani 1330(4 Şubat 
1915) Perşembe gecesi ise temize çekilerek esere son şekli verilmiştir. Te-
mize çekilen nüshadan anlaşıldığına göre Şemseddin Efendi, önce eserinin 
taslağını oluşturmuş, zamanla da esere yeni bilgiler eklemeyi sürdürmüştür. 
Şemseddin Efendi, Mısrî kültürüne dâir kendisinden evvel kaleme alınan 
Niyâzî-i Mısrî’nin Mevâidü’l-İrfân’ı İbrahim Rakım Efendi’nin Vâkıât’ı, Mus-
tafa Lutfullah Efendi’nin Tuhfetu’l-Asrî fî Menâkıbi’l-Mısrî’si gibi eserleri de 
inceleyerek Gülzâr-ı Mısrî’yi telîf etmiştir.  

Şemseddin Efendi, biyografik veya tarihî bilgiler verirken çoğu zaman 
okuyucuya güven verecek şekilde naklettiği malumatın kaynağını açıklar. 
Bu yöntem sayesinde Gülzâr-ı Mısrî’nin kaynakçasına kabataslak ulaşılabil-
mektedir. Eserin kaynakları, yazılı ve sözlü olmak üzere iki kategoride ince-
lenebilir.  

Yazılı kaynakların nisbeten somut ve kalıcı olmasından dolayı yazılı kay-
naklar daha makbûl görülür. Eserin yazılı kaynakları şunlardır: 

Hazret-i Niyâzî-i Mısrî (ö.1694)/Mevâidü’l-irfân avâidü’l-ihsan 
Safâyî Mustafa Efendi (ö.1725)/Tezkire-i Safâyî 
İsmail Beliğ Efendi (ö.1729)/Güldeste-i Riyâz-ı İrfân 
İbrahim Rakım Efendi (ö.1749)/Vâkıât-ı hazret-i Niyâzî Mısrî  
Ahmed Ziyâeddin Efendi (1784)/Gülzâr-ı Sülehâ 
Mehmed Fahreddin Efendi (ö.1856)/Gülzâr-ı İrfân 
Mustafa Lütfullah Efendi (ö.1903)/Tuhfetü’l-asrî fi menâkıbi’l-Mısrî 

                                                        
*  Araştırma Görevlisi, Bursa Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi. 
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Şemseddin Efendi, kendisinden 

önce Mısrî kültürüne dâ’ir eser telîf 
eden menâkıbnâme yazarlarını 
“Bizde târîh yazanlar, terceme-i hâl 
kaleme alanlar ne işitirlerse yazar-
lar, ne görürlerse kitâplarına derce-
derler. Ammâ târîhe tevâfuk eder, 
etmez, orasını düşünmezler bile” 
cümlesiyle tenkid etmektedir. Müel-
lif, onların düştüğü hatayı tekrarla-
mamak adına iktibas ettiği bilgiyi 
nakletmekle yetinmemiş, ulaşabil-
diği diğer kaynaklara da başvurmuş, 
bilginin birden çok eserde, farklı su-
retlerde bulunan bütün varyantla-
rını incelemiş, son tahlilde edindiği 
bütün bilgileri kendi süzgecinden 
geçirerek bir değerlendirmeye tâbi 
tutmuş ve kendi kanaatini de belirt-
meyi ihmal etmemiştir. Bu bakım-

dan Şemseddin Efendi’nin bizâtihi kendisi, pederi İsmail Nazif Efendi 
(ö.1888) ve şeyhi Mustafa Lütfullah Efendi (ö.1903) eserin başlıca sözlü kay-
naklarını teşkil etmektedirler. Ayrıca İstanbul’da Etyemez Dergâh-ı şerîfi 
postnişîni Şeyh Ferîd Efendi, Kaygulu Dergâhı bendegânından Yahya 
Bey’den de nakiller yapmıştır. 

 

Eserin Dil ve Üslûp Özellikleri 

Gülzâr-ı Mısrî ile diğer menâkıbnâmelerde yer alan biyografik bilgiler kı-
yaslandığında genellikle Gülzâr-ı Mısrî’deki bilgilerin çok daha hacimli ve 
derli toplu oldukları dikkat çekmektedir. Konuyla ilgili kendinden önce ka-
leme alınan menâkıbnâmelerde yüzeysel yaklaşılan hadiselere daha fazla 
kaynaktan bilgi derlenerek ve yer yer yorumlar yapılarak malumatın derin-
leştirildiği görülmektedir.  

Mü’ellif, şâir yönü olan kişilerin biyografilerinin sonunda şiirlerinden 
kendi şiir zevki doğrultusunda örnekler de sunmaktadır. Bu bakımdan 
eserde edebiyat dünyamıza dâir önemli bilgiler de mevcuttur. 

 İbrahim Rakım Efendi’nin Vâkıat’ı, Mustafa Lütfullah Efendi’nin Tuh-
fetu’l-Asrî fî Menâkıbi’l-Mısrî’si gibi menâkıbnâmelerde Arapça ve Farsça ke-
lime ve terkiplerin yoğun bir şekilde kullanılmasına karşılık Gülzâr-ı 

Gülzâr-ı Mısrî’nin ilk sayfası. 
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Mısrî’nin oldukça anlaşılır ve sade denebilecek bir Türkçe ile yazılmış ol-
duğu görülmektedir.  

Şemseddin Efendi, kendisinin de mensubu ve temsilcisi olduğu tarikatın 
piri Niyâzî-i Mısrî ve âsitânesini konu alan Gülzar-ı Mısrî adlı bu eserinin 
telîf sebebi ve muhtevasını şöyle dile getirmektedir:  

Cenâb-ı Pîr Mehmed el-Mısrî en-Niyâzî (ks) hazretlerinin 
menâkıb-ı âlîlerini gerçi terâcim-i ahvâl yazan bazı zevât, kitâbla-
rında yazmış ise de, bir kısmı muhtasar ve hulefâlarından Mevlevî 
Şeyhi Mehmed Efendi’nin bendelerinden Râkım Efendi merhûmun 
yazdığı da oldukça mufassal ise de, o zamânki kitâbet üzere olmakla, 
ifâdesini yüzde doksan beş kişi anlamayacak derecede muğlakdır.  

Azîzim Mustafa Efendi merhûmu bu husûsta haylice teşvîk ettim. 
Herkesin anlayabileceği sûrette bir menâkıb yazmasını ricâ ettim. Fa-
kat mûmâileyh, Râkım Efendi’nin Vâkıât’ını kısmen alarak mahv u is-
bât tarîkıyla bir hayli ilâvelerle yazarak tabʻına muvaffak olmuş ise de, 
Tuhfetü’l-Asrî fi Menâkıbi’l-Mısrî ünvânıyla matbûʻ olan o eser de 
yine anlaşılmayacak derecede kitâbet-i atîka üzere telîf olunduğun-
dan birçok muhibbân u râgıbânın yine mahrûmiyetini mûcib olmuş. 

Fakîr ise kıllet-ı bizâ‘amdan dolayı böyle bir eser vücûda getirmeye 
cesâretim olmadığından bazı zevât-ı muktedireye arz-ı keyfiyyet et-
miş isem de, herkesin anlayabileceği derecede lisân-ı avâm üzere 
böyle bir menâkıb yazdırmaya muvaffak olamadım. İhvânım ise bir 
taraftan teşvîkte bulunurlar. Binâberîn onların icbârına dayanama-
dım. Şu menâkıbı yazmaya niyet eyledim. Tevfîk Allah’tan, inâyet 
Resûlullah’tan himmet de pîrim Cenâb-ı Niyâzî’dendir. Zuhûra gelen 
kusûr ve hatânın afvını da, kırâat buyuran zevât-ı kirâmdan ricâ ede-
rim. 

Kitâbın ismini, ‘Gülzâr-ı Mısrî Yâdigâr-ı Şemseddîn’ koydum. 
Ni‘me’t-tesâdüf (1329) târîh-i telîf çıktı. 

  

Eserin Muhtevası 

Müellif, kaleme aldığı eserinin içeriğini: “münderecâtı, Cenâb-ı Pîr’in 
vilâdet, tahsîl ve sülûkuyla vefâtını ve bazı kerâmât-ı aliyyelerini, evlâd-ı 
kirâmının ve hulefâsının ve sâir bendegânının terceme-i hâlleriyle makâm-
ı âlîlerinde postnişîn olan meşâyıh-ı kirâmın menâkıbını ve âsâr-ı ilmiyye ve 
şiʻriyyelerini hâvî olacaktır” ifadeleriyle özetlediği bu eserinde adı geçen ko-
nulara dair pek çok malumat vermiş, Mısriyye kültürüne dört başı mamur 
ender bir kaynak kazandırmıştır. 

Gülzâr-ı Mısrî’de özetle Niyâzî Mısrî’nin hayatı, şeyhi Ümmî Sinan’la ta-
nışması, hilafeti, Bursa’ya varışı, silsilenâmesi, Mısrî dergâhının inşâ süreci, 
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kendi döneminde yaşanan bir takım tartışmalar, marûz kaldığı sürgünler, 
Bursa’ya dönüşü, Bursa’dan Edirne’ye seyahati, vefâtı, şemaili, bazı menkıbe 
ve kerametleri, telîf ettiği eserleri, Niyâzî-i Mısrî için kaleme alınan mersi-
yeler, vefâtına düşürülen tarihler, gönderdiği mektupları, kendisi hakkında 
yazılan medhiyeler, ailesi ve halifeleri, risâlet-i Hasaneyn meselesi,  İbn 
Arabi, Mevlana ve Yunus Emre’nin Niyâzî-i Mısrî üzerindeki etkisi, konu 
edilmiştir. 

 

Eserde Yer Alan Biyografiler 

Eserde edebî ifadelerle dolu başlıklar bulunmamaktadır. Biyografisi an-
latılan şahsın nisbesi, nesebi, baba ismi, doğum yeri ve tarihi, ailesi, resmî 
görevleri, nasıl geçindiği, aldığı eğitimi, irşâd faaliyetlerini yürüttüğü yer ve 
tekke bilgisi,  vefât bilgileri, mezâr yerleri,  menkıbe ve kerametleri, kaleme 
aldığı eserleri, edebî kişiliği, kendisinden veya kendisine dair nakledilen 
anekdotlar yer almaktadır.  

HALİFELERİ 
Şenikzâde Şeyh Mehmed Efendi 
Yâr-ı Dâim Şeyh Mehmed Kasım Efendi 
Bahşîzâde Şeyh Ahmed Efendi 
İshak Hocası Şemseddin Ahmed Efendi 
Ahmed Gazzi Efendi 
Bursevî Şeyh Bekir Efendi 
Tablîzâde Şeyh Ali Efendi 
Kavala Şeyhi Şeyh Mustafa Efendi 
Sadr-ı Âli Çavuşlarından Azbî Efendi 
Câmi-i Kebîr İmâm-ı Evveli Şeyh Ahmed Efendi 
Câmi-i Kebîr İmâm-ı Sânîsi Abdurrahim Efendi 
Gelibolu Müftüsü Sükûnî Mehmed Efendi 
Bursa Mevlevîhânesi Postnişîni Şeyh Mehmed Dede Efendi 
Şeyh Hacı Mustafa Efendi 
Sandalîzâde Şeyh Mehmed Çelebi Efendi 
Hacı Hasan Dede Efendi 
Şeyh Hacı Mehmed Dede Efendi 
Şeyh Ali Dede Efendi 
Şeyh Mehmed Çelebi Efendi 
İstanbullu Şeyh Ali Efendi 
Câmi-i Kebîr Müezzinbaşısı Kara Oğlan Şeyh Mustafa Efendi 
Câmi-i Kebîr Müezzinbaşısı Akhâşiye Şeyh Mustafa Efendi 
Şeyh Ahmed Efendi 
Emir Kâsımzâde Şeyh Mehmed Emîn Efendi 
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Şeyh Mahmûd Efendi 
Pîrî Kadızâde Mehmed Efendi 
Ayn-ı Ekber Şeyh Mehmed Efendi 
Tilmiz Ahmed Efendi 
Şeyh Hasan Efendi  
 
POSTNİŞİNLER 
Şeyh Sahfî Efendi 
Abdülaziz Efendi 
Abdullah Efendi 
Ali Efendi 
Ahmed Nimetî Efendi 
Mehmed Zeynelabidin Efendi 
Şâir Zaik Efendi 
Ahmed Şemseddin Efendi 
İsmail Nazîf Efendi 
Mehmed Şemseddin Mısri 

 

Şemseddin Efendi’nin Yaptığı Tashihler 

Şemseddin Efendi kaynakların ihtilaf ettiği konularda ilgili bilgileri ser-
dettikten sonra doğru olarak kabûl ettiği kendi görüşünü ortaya koymuş ve 
konuyu bağlamıştır. Zaman zaman karşılaştığı içinden çıkılmadık durum-
larda ise “nasılsa bir sehv vardır, Fakîr halledemedim” demiştir. Muhtelif 
kaynaklarda geçen bilgileri ele alarak yer yer bu kaynakları tenkit etmekten 
de çekinmeyen Şemseddin Efendi, bu yöntemi pek çok kez kullanmıştır.  

Şemseddin Efendi, Niyâzî Mısrî’nin Mısır’dan ayrılarak 1055 yılında 
Bursa’ya gelen ve aynı yıl Kasîde-i Bür’e’yi tesbîʻ ettiği bilgisini Vâkıât’ında 
nakleden Râkım Efendi’nin verdiği bilgiyi Niyâzî-i Mısrî’nin kendi eseri 
Mevâid-i İrfân’dan adı geçen eserin 1075 yılı Muharrem ayında kaleme aldığı 
bilgisinden hareketle tashîh etmektedir.  

Müstakîm Efendi’nin Niyâzî Mısrî’nin vefâtına düştüğü târîhi, İsmail Be-
liğ Efendi Güldeste’de, Rakım Efendi de Vâkıât’ında nakletmişlerdir.   

Bâl ü perin açdı Mısrî Adn’e pervâz eyledi 
 1059-?=H.1105 

Ancak Şemseddin Efendi, yukarıda görüldüğü üzere son mısraın ebced 
hesabını yapmış ve târîhin tevafuk etmediğini tespit etmiştir. Fakat tashi-
hine de muvaffak olamayarak “Kırk altı noksanı var. Evvelinde ta’miyesi 
olup olmadığı da mechûldür. Nasılsa bir sehv vardır, fakîr halledemedim.” 
demiştir. 
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Târîh düşürmede yapılan hataları tespit ve tashîh hususunda oldukça 
maharetli olan Şemseddin Efendi, şiirlerin nispet edildiği kimselere ait olup 
olmadığı hususunda da aynı titizliği göstermektedir. Bu bağlamda Yakup 
Efendi Dergâhı Şeyhi Muhammed Efendi’nin mahlası “Biçâre” imiş. Aşağıda 
şiirinden iktibas yapılan Muhammed Efendi’nin “Biçâre” mahlasını bilme-
yen bazı tezkire yazarları, “niyâzı” lafzını görünce yazılışlarının aynı olma-
sından dolayı kelimeyi yanlış okumuş ve bu şiir hazret-i Niyâzî Mısrî’nindir 
zannıyla ona nispetle nakletmişlerdir.  

Bîçârenin budur sözü birdir gecesi gündüzü 
Allah’a eder niyâzı ey Allahım aşkın beni 

 

Niyâzî-i Mısri’nin Başka Eserlerde Olmayan Mektupları 

Cenâb-ı Pîr müntesiplerini irşâd etmek, kendisine yöneltilen eleştirilere 
cevap vermek, üzücü bir hadiseye maʻrûz kalan muhibbânını teselli etmek 
gibi saiklerle Türkçe ve Arapça olmak üzere pek çok mektup yazmıştır. Bu 
mektupların bir kısmı Gülzâr-ı Mısrî dışında herhangi bir eserde bulunma-
maktadır. Genelde tasavvuf özelde de Mısrî kültürü açısından birer târîhi 
vesika olarak değerlendirilebilecek bu mektupların bir kısmı şu şahıslara 
gönderilmiştir: 

 
1. Birâderi Ahmed Efendi  
2. Köprülüzâde Mustafa Paşa’ya gönderdikleri mektûb olup Der-

saâdet’de Samatya civârında Uşşâkî Dergâhı şeyhi merhûm Şeyh Mehmed 
Emîn Tevfîk Efendi tarafından verilmek suretiyle Gülzâr-ı Mısrî’ye derc 
olunmuştur. 

3. Sultân Ahmed Hân-ı Sâlis Hazretleri’ne gönderdiği mektûp 
4. Şeyh Mustafa Efendi’ye yazdıkları iki mektûp 
5. Oğlu Ahmed Efendi’ye mektubu 
6. Aziz Mahmud Hüdâyî Türbedârı Selâmi Efendi’ye gönderdiği mektup 
 
Şemseddin Efendi, Niyâzî Mısrî’nin Selami Efendi’ye gönderdiği mek-

tubu onun keramet sahibi olduğunun bir göstergesi olarak nakletmektedir.  
İlgili bölüm Gülzâr-ı Mısrî’den aynen alınarak aşağıda nakledilmiştir: 

Selâmî Efendi esnâ-yı zikirde nutk-ı Pîr’i okuyan zâkire, başka bi-
rinin nutkunu okumamasını söyler. Zâkir de başka bir kimsenin nut-
kunu der-hâtır edemez, bi’t-tabî Hazret-i Pîr’in ilâhîsini okur. Selâmî 
Efendi ise;  

“Bu kadar geçmiş evliyâullah ve eizzânın nutku dururken el-yevm 
hayâtta olan bir kimsenin nutkunu niçin okursun?” demiş. Ba’de’z-
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zikr bir dervîş şu mektûbu Selâmî Efendi’ye verir. Ba‘de’l-kırâ’e geti-
ren kimse aranılırsa da bulunamaz. Selâmî Efendi İstanbul’da, Cenâb-
ı Mısrî Bursa’da olduğu hâlde bu mektûbun derhâl Selâmî Efendi’ye 
gönderilmesi, tasarrufât-ı maneviye-i Mısrî’yedendir. 

 
Sûret-i Mektûb 
Esselâmü aleyküm, 
Kutbü’r-Rabbânî, Gavsü’s-Semadanî ve heykelü’l-bürhânî Hazret-i 

Hüdâyî Efendi Türbedârı Selâmî Efendi! 
İyi misin hoş musun? Dolu musun boş musun? Ne istersin bizim 

şâirliğimizden ve ne istersin bizim evliyâlığımızdan?  
Bilmez misin kişinin lisânı, sû-i hâtimesine sebeptir. Ayıptır Selamî 

Efendi vesselam!  
Mehmed el-Mısrî en-Niyâzî 

 

Mısrî’ye Övgüler 

Niyâzî-i Mısrî’ye yazılan medhiyelerden hareketle onun şiirlere yansıyan 
portresi çizilebilir. Zira medhiyeler, övülen şahsın şâir gözüyle nasıl görül-
düğünü, onun hangi yönlerinin öne çıkarıldığını göstermesi bakımından 
önemlidir. Bu bağlamda Şemseddin Efendi, Niyâzî-i Mısrî’ye yazılan med-
hiyeleri derlemiştir. Gülzâr-ı Mısrî’de bulunan medhiyelerin yazarları şun-
lardır: 

 
1. Murâd Molla Dergâh-ı Şerifi Postnişini Şeyh Hoca Mehmed Murâd 

Hazretleri 
2. 1802 târihinde Dergâh-ı şerîfi tamîr ettiren muhibbân-ı Mısrîyye’den 

Moralı Nâmık Paşa  
3. Sıdkîzâde Senîh Efendi  
4. Tekirdağ Kadirî dergâhında postnişîn olup Cenâb-ı Mısrî Efendi’nin 

orayı teşrîflerinde misâfiri olduğu Şehrî Suyolcuzâde meşâyih-i Kadîriyye-
den Ahmed Şehrî Efendi  

5. İmâm Mûsâ Kazım Hazretleri’nin 34’üncü evlâdından Şeyh Ahmed 
Bedreddîn Efendi’nin şeyhi, Şeyh Mehmed Tâhir Efendi  

6. XVII. yüzyıl şairlerinden Tokatlı Ebubekir Kânî  
7. Pederinin amcası Şeyhü’ş-Şuarâ Zâik Efendi 
8. Sırrî Efendi 
9. Emîr Kâsımzâde Şeyh Seyyid Mehmed Emîn Efendi  
10. Halîl Hamîd Paşa’nın ahfâdından Şeyh Halîl Sâmî Paşa merhûmun 

medhi 
11.Mehmed Şemseddin Mısrî’nin(müellifin kendisi )  
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12. Azbî Mustafa Efendi 
 
Azbî Efendi, Niyâzî Mısrî’nin dîvânının yarısında fazlasını tahmîs ederek 

Türk Edebiyatı Tarihi’nde ender rastlanan bir nümune olmuştur. Onun 
matbû eserlerde bulunmayıp Şemseddin Efendi’nin eserine aldığı Niyâzî 
Mısrî medhiyesi şu şekildedir: 

Bir mürşide muhtâç idim yârdan haber sorsam deyü 
Akl u hayâl-i fikrimi dildârıma versem deyü 
Sa‘y-i belîğ eyler idim ya vuslata ersem deyü  
Sağ u solum gözler idim dost yüzünü görsem deyü 
Ben taşrada arar idim ol cân içinde cân imiş 
 
Sanma olur vech-i Huda irfanla hakka’l-yakîn  
Bildi sülûk ile bilen nûr-ı Hakkı ilme’l-yakîn 
Kenz-i fenâ ola özün ola Hudâ’ya hemnişîn 
Mürşid gerektir bildire Hakkı sana hakka’l-yakîn 
Mürşidi olmayanların bildikleri gümân imiş 
 
Vasl-ı Habîbe ermeye âriflere devrân budur 
Cennette dîdâr isteyen zemzem bilir sohbet budur 
İmâna gelmek devr üzre Allâhu a‘lem söz budur 
Her mürşide dil verme kim yolunu sarpa uğradır 
Mürşidi kâmil olanın gâyet yolu âsân imiş 
 
Terk etme irfân sohbetin göster bize gel Hak yüzün 
İki cihânda bil özün ârif ola hem ak yüzün 
Azbi vücûdun Mısrîdir gördün ise gör bak yüzün 
İşit Niyâzînin sözün bir nesne örtmez Hak yüzün  
Haktan ‘ayân bir nesne yok gözsüzlere pinhân imiş 

 
Niyâzî-i Mısrî ve âsitânesi hakkında kaleme alınan en hacimli eser olma 

özelliğini taşıyan Gülzâr-ı Mısrî, oldukça sade ve anlaşılır bir Türkçe ile ya-
zılmıştır. Eserde dönemin tartışmalı konularına girilmeden elde edilen ve-
sikalar çerçevesinde Niyâzî-i Mısrî ve halifelerine dair genişçe malûmât ve-
rilmiş, zaman zaman sözlü kaynaklardan da nakiller yapılmıştır. Böylece 
Mısriyye tarikatının başlangıcından tarikatın son postnişini Şemseddin 
Efendi zamanına kadar olan dönemin izi sürülmüştür. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonuç 
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Zât-ı Hak’da Mahrem-i İrfân Olan Anlar Bizi  
 
Zât-ı Hak’da mahrem-i irfân olan anlar bizi 
İlm-i sırrda bahr-ı bî-pâyân olan anlar bizi 
 
Bu fenâ gülzârına bülbül olanlar anlamaz 
Vech-i bâkî hüsnüne hayrân olan anlar bizi 
 
Dünye vü ukbâyı ta’mir eylemekden geçmişiz 
Her tarafdan yıkılıp vîrân olan anlar bizi 
 
Biz şol abdâlız bırakdık eğnimizden şâlımız 
Varlığından soyunup üryân olan anlar bizi 
 
Kahr u lûtfu şey’-i vâhid bilmeyen çekdi azâb 
Ol azâbdan kurtulup sultân olan anlar bizi 
 
Zâhidâ ayık dururken anlamazsın sen bizi 
Cür’a-yı sâfî içüp mestân olan anlar bizi 
 
Ârifin her bir sözünü duymaya insân gerek 
Bu cihânda sanmanız hayvân olan anlar bizi 
 
Ey Niyâzî katremiz deryâya saldık biz bugün 
Katre nice anlasın ummân olan anlar bizi 
 
Halkı koyup lâ-mekân ilinde menzil tutalı 
Mısrîyâ şol cânlara cânân olan anlar bizi 

 
 



 

 

Mısrî’nin Arapça Şiirleri Üzerine 
İSMAİL GÜLER* 

 
 
 
 
 
Mısri, tahsilini tamamlama arzusuyla Malatya’dan ayrılıp dört yıl doğuda 

Diyarbakır, Mardin, Bağdat ve Kerbelâ’da gezmiş, daha sonra da Ezher’de 
dört yıl daha öğrenime devam etmiştir.1  

Bu sempozyum sebebi ile onun önemli Arapça eserlerinden bahsetmek 
yerinde olacak ve belki de burada bir eksiği tamamlayacaktır. Mısri’nin en 
önemli eseri Mevaid olup 71 bölümden meydana gelmiştir. 68. maide 
Türkçe diğer bölümler Arapçadır. Niyâzî eseri 72 maide şeklinde tasarlamış 
iken 71. maidenin bitiminden sonra vefat etmiştir. 

İkinci büyük Arapça eseri ve en büyük Arapça şiiri Kadiseyi Bürdeyi 
Tesbi’idir. Bununla ilgili olarak On Altıncı Sofrada: 

“Fakir der ki İçimden geçiyordu ki İmam Busır' (K.S.)nin Kaside-i Bür-
de'sini tahmis veya tesbi edeyim. Ve her beytin başında Muhammed 
(S.A.V.)in ismini getireyim. İsti'dadım olmadığı için buna muvaffak olama-
dım. Ne kadar çalıştımsa güçlük çektim, ağır geldi, uzun zaman sadece bir-
kaç beyitten fazla bir şey yazamadım. Bu yazdıklarımı da beğenmiyordum. 
Fakat bu düşünceyi de kalbinden çıkaramadım. Benim bilgin, salih bir ih-
vanım vardı. Ona içimdeki bu iştiyakı, fakat bunu gerçekleştirmeğe muvaf-
fak olamadığımı söyledim. Bana: “Sahibinden yani Allah'ın Resulünden 
(S.A.V.) izin aldın mı?” dedi. “Hayır.” dedim. “İşte içine doğmayışının sebebi 
budur. Bunu Hz. Resul Aleyhisselam'dan sor.” dedi. Sanki ben uyuyordum 
da o kardeşim bu öğüdüyle beni uykudan uyandırdı. Birkaç gece Resul Aley-
hisselam'ın sırrına yalvararak, niyaz ederek kerem denizinden fakiri boş 
döndürmemesini istiyerek iltica ettim. Bin yetmiş beş senesi Muharremü'l-
Haram'ının ikinci onunda Bursa'da Resulüllah'ın mübarek yüzünü görmek 
şerefine nail oldum”. İfadesiyle gördüğü rüyayı anlatır ve “derhal tesbi'e baş-
ladım. O gün otuz yedi beytin tesbi'i mümkin oldu. Ertesi gün kırk beyit 
tesbi ettim. Hâsılı on gün içinde bitti.”  diyerek tesbi’i nasıl oluşturduğunun 
hikâyesini anlatır. Buna göre tesbi’ 1075/1665 yılında bitirilmiştir.2 

                                                        
*  Prof. Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi. 
1  Abdülbaki Gölpınarlı, “Niyazî-i Mısrî”, Şarkiyat Mecmuası, İstanbul, 1972, VII, s. 183 
2  Niyâzî-i Mısri, İrfan Sofraları, Notlarla Çev. Süleyman Ateş, Ankara, 1971, s. 44 
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Niyâzî-i Mısrî'nin yapmış olduğu 161 bendlik bu tesbi', İmam Busirî'nin 
Kaside-i Bürde'sindeki sıralamaya uyularak yapılmıştır. Aynı vezin (Basit 
bahri /mustefilun, fa'ilun, mustefilun, fa'ilun) ve aynı kafiye (meksur mim) 
ile yazılmıştır.3 

 
Mısri’nin divanındaki bazı şiirleri Arapçadır. Musa Yıldız bu şiirlerin on 

altı tane olduğunu belirtir.4 Mustafa Tatçı Divan-ı İlahiyyat’tan Seçmelere 
bunların çoğunu almış ve çevirileri ile birlikte sunmuştur.5 Yine bu şiirlerin 
İsmail Hakkı Altuntaş tarafından yapılmış bir çevirisi sanal ortamda dola-
şımdadır.6 Bu şiirlerden ikisi tamamen Arapça olmayıp beytlerin ikinci mıs-
raları Arapçadır. 

Mısri’nin Arapça şiirleri de Türkçe şiirlerinde olduğu gibi coşkulu ve li-
rik, anlamları ile olduğu gibi ahengi ve ritmi ile de insanı kavrayan şiirlerdir.  

 

                                                        
3  Musa Yıldız, Niyâzî-i Mısrî Kaside-i Bürde Tesbi’i, s. 29, İstanbul, 2007. 
4  Musa Yıldız, Niyâzî-i Mısrî’nin Şiirlerinde Hz. Peygamberin Tasviri, çevrimiçi  
  musayildiz.com.tr/public/musayildiz/makale/niyazi_misri.pdf 04.11.2018. 
5  Bkz. Mustafa Tatçı, Niyâzî-i Mısrî Halvetî (Divanı İlahiyat), Ankara, 2014. 
6  İsmail Hakkı Altuntaş, Mısrî Divan-ı İlahiyyatındaki Arapça Şiirler, çevrimiçi 

https://archive.org/details/NiyaziMisriRsle-Hasaneyndivan-lhiyyatArapaiirleriVe 
04.11.2018 



 

 

Niyâzî-i Mısrî’nin Bitmeyen Dünya Çilesi 
D. MEHMET DOĞAN* 

 
 
 
 

Derman arardım derdime derdim bana derman imiş 
Mehmed Niyazî-i Mısrî 

 
Mahlası Mısrî, fakat Mısırlı değil, Malatyalı… 
Malatya’da 4 asır önce doğmuş. “Ya seferdir ya tahammül aşkın çaresi…” 

Sefer ihtiyar edilir, yetişme çağından sonra Malatya’dan ayrılır. Bir daha 
döndüğüne dair bir bilgi yok. Bir yeryüzü yolcusu… 

Dünyadan ölmezden evvel et sefer 
Hiç edinme bir makamda sen durak 

Diyarbekir, Mardin, (Bağdat, Kerbelâ), Kahire’de öğrenim… Mısır’da 
“gayb ilimleri” tahsil etmiş. Ardından İstanbul, Uşak, Ümmî Sinan’la ta-
nışma ve intisab. Elmalı’da şeyhin hizmetinde geçen 9 sene... 1656’da onun 
halifesi oluyor; Uşak, Çal, Kütahya’da irşad faaliyetleri... Bursa, en uzun kal-
dığı yer.  

Önce tasavvufa karşıymış, sonra genç yaşta Halvetîliği seçmiş. Babasının 
Nakşîliğe yönlendirmesi sonuç vermemiş.  

Meslek sahibi: Mumcu. Mum imal edip satıyor, elinin emeği ile geçini-
yor.  

Asıl işi şiir değil, fakat onu bugüne getiren esas olarak şiirleri.  
Niyazî-i Mısrî, devrinden ayrı düşünülebilir mi?  
Hayatı, karıştığı olaylar, maruz kaldığı muameleler ve hazin sonu bu so-

runun cevabını peşinen “hayır” yapıyor.  
Dönemi ile ilgili kısa bir hatırlatma: 15. Asır, 1400’ün başı Timur gailesi 

Osmanlının yürüyüşünü duraklatıyor, fetret ve kısa sürede toparlanış… İs-
tanbul’un fethi dönüm noktası. Fatih neredeyse bütün 15. Asrı doldurur. 16. 
Yüzyıl Yavuz ve Kanunî asrıdır. Osmanlı satvetinin zirvesi… 17. Yüzyıla mu-
azzam bir miras devredilmektedir.  

“Osmanlı asrı”nın sonu olan yüzyıl: 17. Yüzyıl. 
Bir Osmanlı hakanının, Genç Osman’ın öldürüldüğü yüzyıldır 17. Asır. 

                                                        
*  Yazar, Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı. 
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Şeyhülislam azledilir, katledilir: Ahîzade Hüseyin, 1634. Celalî isyanları yüz-
yılı… Zirveden iniş. Kitap ve kanun-ı kadimden sapılmıştır. Kanije müdafii 
Tiryaki Hasan Paşa’ya vezirlik verilir, 1601. Tiryaki şöyle karşılar bunu: “Dev-
let-i aliyyenin vezirliği benim gibi kocamış fertutlara mı kaldı.” 

Safranbolulu Hüseyin Efendi medrese bitirmeden padişah tarafından ha-
riç müderrisliğine tayin edilmek istenir, Şeyhülislam Yahya Efendi “kanun 
değildir” diye reddeder. Hatt-ı hümayun ile “sahn müderrisi” yapılır! Kazas-
kerliğe kadar yükseltilir. Bu namı diğer “Cinci Hoca”dır. Kadıları rüşvetle 
tayin ettirir.  

Kadınlar saltanatı asrıdır aynı zamanda bu yüzyıl. 4. Mehmed yedi ya-
şında tahta çıkarılır. Valide sultanlar kavgası başlar: Kösem Sultan, Turhan 
Sultan. Yeniçerilere cülûs bahşişi verilememektedir, Cinci Hoca’nın malı 
müsadere edilerek mesele halledilir… 

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Avusturya ile barış anlaşmasını bozarak 
sefere çıkar. Nemçe elçisi şeyhülislamdan fetva alır: Barış bozulamaz!  

Seferin Viyana üzerine olduğu belli değildir. Kara Mustafa Paşa harb 
meclisinden baskı ile Beç kuşatması kararı aldırır; seleflerinden daha büyük 
bir başarı kazanmak istemektedir. Sefer kararı Belgrad’daki padişaha sunu-
lur, “önceden bildirse idi izin vermezdim” der. 1683 Büyük bozgun: Mustafa 
Paşa tevekkülle kelleyi teslim eder.  

Bu yüzyılda her türlü bozulmaya rağmen Osmanlı dinamizmi sürer. Gi-
rit’te Kandiye’nin fethi 1669, 25 yıl süren kuşatma. 245.000 şehid. 15’i paşa, 
799’u sancak beyi (tuğgeneral). Hâlâ seferler yapılmakta, Polonya, Ukrayna 
ele geçirilmekte. 4. Murad Bağdatı geri almakta, 4. Mehmed sefere çık-
makta... 

Fazıl Ahmet Paşa 42 yaşında ölür, 1683. 4. Mehmed Edirne’den gelmez, 
3. Süleyman tahta çıkar. Fazıl Mustafa Paşa 1690’da sefere çıkar Belgrad’ı 
alır. 2. Ahmed 1691’de sefere çıkar. Karlofça ile nokta konulur...  

Bir önceki yüzyıldaki edebî canlılık sürmektedir. Azmizade Haletî, Nef’î, 
Nev’îzade Atâyî, Şeyhülislam Yahya “Sun sâgarı sakî bana mestane desin-
ler/Uslanmadı gitti gör o divane desinler.” “Mescidde riya pişeler etsin ko ri-
yayı/Meyhaneye gel kim ne riya ver ne mürayî.” Riyazî, Fehîm-i Kadim, Ba-
hayî, Nailî-i Kadim, Nedim-i Kadim, Neşatî “Etdik ol kadar ref’i teayyün ki 
Neşatî/Âyine-i pürtabı mücellâda nihanız”, Râmî, Nâbî “Ehl-i dil birbirin bil-
memek insaf değil”, Sâbit… 

Kâtip Çelebi’nin, Koçi Bey’in, Evliya Çelebi’nin yüzyılı. Mesnevi şarihi 
Ankaravî İsmail Rüsuhî bu yüzyılda yaşadı. Hat sanatındaki yükseliş sürü-
yor, Hafız Osman bu yüzyılın hattatı. Nakşî ve Levnî minyatür sanatındaki 
seviyeyi anlamamıza yetecek iki isimdir.  

Mûsıkî zirvede. Hafız Post, Itrî, Seyyid Nuh, Nayî Osman Dede, Ebubekir 
Ağa, Tanburî Mustafa Çavuş, Dilhayat Kalfa… Yahya Kemal söylüyor: 
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Ve seslenir büyük Itrî semayı örten ruh 
Peşinde dalgalanır bestesiyle Seyyid Nuh 
O mutlu devrede Itrî’ye en yakın bir dost 
Işıklı danteller bestekârı Hafız Post 

Bu yüzyıl bir anlamda Kadızadeliler yüzyılı. Kadızadeliler hareketi bir 
nevi selefilik. Kadızade Mehmed Efendi-Şemseddin Sivasî mücadelesi belir-
leyici. 4. Murad devrinde büyük 1633 Cibali yangını üzerine padişahları et-
kileriler, siyasî nüfuz kazanırlar. Bu hızla halveti tekkesini basarlar, bütün 
tekkeleri yıkmak isterler, selatin camilerin birden fazla minarelerini yıkmak 
için padişaha başvururlar sonra da Fatih camiine gidip yıkmaya kalkışırlar. 
Köprülü Mehmed Paşa Kadızadelilerin katli için ferman alır, fakat elebaşı-
ları sürgüne gönderilir. Hareket üsleri İstanbul’dur Anadolu’ya pek yayılma-
mışlardır. 

Mescide varmak ile zevke ereydi zâhid 
Kılmazdı bu dâvayı ol bu kıyl ü kâl içinde 

Vânî Mehmed Efendi Kadızadeliler hareketinin üçüncü safhası, Erzurum 
beylerbeyi Köprülü Fazıl Ahmet Paşa’yı etkiliyor. Sadrazam olunca yanına 
alıyor, Vânî’yi. 4. Mehmed’i etkiliyor, saraya nüfuz ediyor. Şehzade hocası 
oluyor, Mevlevî ve Halvetî âyinlerini yasaklatıyor. Kabir ziyaretini men etti-
riyor.  

Savm u salat u hac ile sanma biter zâhid işin 
İnsan-ı kâmil olmağa lâzım olan irfan imiş 

Niyazî-i Mısrî, Köprülü Mehmed Paşa tarafından Edirne’ye davet edili-
yor. 4. Mehmed devri. Eski camide vaaz, Rodos’a sürgün 9 ay 1674. Böylece 
hayatının bir başka safhası başlıyor.  

Âşinâ-yı aşk olanda âh ü zâr eksik değil 

Birkaç yıl sonra Bursa kadısının şikâyeti üzerine Limni’ye sürülüyor 1677. 
15 yıl. Niyâzî’nin Limni’ye sürülmesinin müsebbibi Vânî Mehmed. 

2. Ahmed devrinde Bursa’ya dönüyor: 1692. 
1693 Avusturya seferine müritleriyle katılmak istiyor. Padişah Bursa’da 

kalıp dua etmesi için hattı hümayun çıkarıyor. Yolundan dönmüyor, Seli-
miye’de vaz ve Limni’ye sürgün. Ertesi yıl vefat… 2. Ahmed de bir yıl sonra 
vefat ediyor.  

Adavet kılma kimseyle sana nefsin yeter düşman 

Bursa’daki tekkesi postane binasının yerinde.  
Varlık tek, yaratıkların varlığı mecazî. İnsan âlemin ruhu. İnsan, âlem ve 

Kur’an birbirinin aynası. İnsan olgunlaştıkça daha mükemmel ayna olur, 
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daha iyi yansıtır hakikati. Büyük âlemde mevcud her şey küçük âlemde de 
vardır, çünkü âlem büyük olsa da insanın hakikatine benzer yaratılmıştır. 
İnsan Hakk’ın bilinmesine vasıtadır.  

Hak ilmine bu âlem bir nüsha imiş ancak 
Ol nüshada bu âdem bir nokta imiş ancak 

Sıralama şöyle: Şeriat, tarikat, hakikat… 
Bugüne Kadızadelilerden isim olarak gelen Vanî Mehmed, diğerlerini 

ancak müteahssıslar bilir. Niyâzî-i Mısrî o devirden hafızamızda yaşamaya 
devam eden ender şahsiyetlerden. Divanı en fazla basılan şairler sıralama-
sında Fuzulî ve Yunus Emre’den sonra Niyâzî-i Mısrî gelir. Birçok şiiri bes-
telenmiş. Onun şiirlerine besteleyenlar arasında Itrî, Hafız Post gibi döne-
minin büyük bestekârları da var. Tekke şiirinin vazgeçilmezlerinden, devri-
nin en büyük tekke şairi. Devletin, devletlilerin kadrine uğraması, uzun bu-
kağılı sürgün dönemi ve nihayet sürgünde vefatı onun hayatını menkıbevî 
bir hal almasına zemin oluşturuyor.   

Ârifin her bir sözünü duymağa insan gerek 
Bu cihanda sanmanız hayvan olan anlar bizi 

Limni’deki kabri eski fotoğraflarda görülebiliyor, fakat şimdi yok. Niyâzî-
i Mısrî'nin çilesi devam ediyor. Çileyi sona erdirmek için kabri yol altından 
çıkarılmalı ve türbesi ihya edilmeli. İnşallah ilgililer bu konuya da el atarlar. 

 
 
 



 

 

Şehir ve Vefa 
BİLAL KEMİKLİ* 

 
 
 
 
 
Şehirler insana benzer. Onun da canlı bir bünyesi, sağlam bir mekaniz-

ması, düzeni, hafızası ve aklı var. Maalesef modernleşme tarihimiz, kibirli, 
yukarıdan, buyurgan bir tavırla hayatımıza dokunduğu gibi şehrimize de 
dokunan seçkinci bir edaya sahiptir. Ama bu “seçkincilik” tabirini burada 
müspet anlamda kullanmadığımız aşikârdır. Seçmek, kanaat oluşturmaktır; 
iyi, güzel ve doğru olanı öne çıkarmak… Hayır, bu böyle olmadı, mütekebbir 
bir elin dokunuşuyla bize ait olan “iyi” önce “köhne” olarak nitelendirildi, 
sonra da onun yerine taklitçi bir yaklaşımla başkalarına ait olan “iyi” bizim 
için “yeni” olarak sunuldu. Bu bize “yeni” olarak sunulan, moda rüzgârı, tarz 
ve trent kavramlarıyla tahkim edildi. Maalesef mimarlık eğitimimiz, estetik 
dünyamız bu rüzgârdan çokça esinlendi… Bize sunulan bu “yeni”nin haya-
tımıza nasıl dokunduğunu,  kadim şehirlerimize baktığımızda görebiliyo-
ruz; şehrin huzuru kaçtı, şehir hafızasını kaybetti, sükûnet kalabalığa ve gü-
rültüye teslim oldu.  

Burada ne modernleşme eleştirisi yapmak, ne de kadim şehirlerimizin 
hâlihazırdaki hâlini tasvirdir niyetimiz. Sadece Niyâzî-i Mısrî’nin ele alınıp 
konuşulduğu bu ilmî mecliste, zorunlu kültür değişimlerinin şehrimizin, 
“ulu şehir” Bursa’nın tarihi hafızasını ne denli değiştirip dönüştürdüğüne 
işaret etmek istedim. Mısrî Dergâhı’ndan söz edildi; yerinde Posta ve Telg-
raf Teşkilatı –yeni adıyla Postane- açılan o mekân… Sadece Mısrî Dergâhı 
mı? Hayır; halkın sürekli eğitimini sağlayan kültür ocaklarının, milli kültür 
ve değerlerimize uygun bir şekilde yeniden yapılandırılması imkân dâhi-
linde iken, yokluğa mahkûm edilmesi meselesi başlı başına bir konudur. 
Ben burada mekân meselesine atıfta bulunuyorum şehirlerin hafızası biraz 
da mekânların hafızasıdır. Mekânı yıkarak yahut dönüştürerek hafızayı sil-
mekle “yeni” bir şehir yahut “şehirli” inşa edemezsiniz. Aksine hafızasını 
kaybetmiş ve hangi kültüre ait olduğu hususunda bocalayan, adını bile ha-
tırlayamayan bir şehir ve şehirli çıkar ortaya. Bugün millet olarak yaşadığı-
mız hikâye budur. Son iki asırdır, “biz” kalarak değişip dönüşmenin ve te-
rakki etmenin imkânını aramak yerine “öteki” olmayı tercih ederek kendi 

                                                        
*  Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dekanı. 
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gerçeğimizden uzaklaştık. Lakin tıpkı deve kuşu hikâyesinde olduğu gibi, 
ne kendimiz olduk, ne de ötekisi… 

Şükredelim ki, söz var… Sözün gücü, içinden çıktığı mekânı, şehri, ülkeyi 
ve zamanı aşıyor. Mekânlar yıkılıyor, şehir hoyrat dokunuşlarla değişip dö-
nüşüyor, ülkelerin hududu yeniden çiziliyor ve zaman ırmağı akıp duruyor; 
ama söylenen bir söz, kayda geçen bir belge, anlatılan bir hikâye bütün bu 
kayıtlardan azade, daima diri ve canlı kalıyor. Niyâzî-i Mısrî’nin tekkesi yı-
kılsa, maddi mirası unutulmuş olsa da şiirleri, söz varlığı hâlâ diri, hâlâ 
canlı… O bu şiirlerin bir kısmını, daha başka risâle ve çalışmalarını burada, 
bu şehirde yazdı. Şehreküstü’de, Demokrasi Meydanı’na yakın Pars Bey Ca-
mii civarındaki evinde bir yandan geçimini temin için mum üretip sattı, öte 
yandan da eserler telif etti. Kaside-i Bürde’i tesbi etme hikâyesini kendisi 
anlatır. Bir rüyadan söz eder; o, bu rüyayı burada gördü, kalemini burada 
uyandırarak bu güzel eseri nazmetti. Oradan Ulucami’ye çıktı ibadetini 
yaptı ve bilahare adıyla anılacak olan Mısrî Dergâhı’na vararak canları ilim 
ve irfanla uyandırdı, er meydanında zikr-i devrân ile ter ü tâze kıldı. İşte bu 
sokaklardan geçti, hayata dokundu, şu köşede eski Orhan Medresesi’nde 
gördüğü bir rüyanın etkisiyle “gönül güğümünü kalaylayacak olan” Elmalılı 
Ümmî Sinân ismine burada vakıf oldu. Burada başladı onun için oluş, bu-
rada tecessüm etti Mısrî yolu. Rodos’a, Limni’ye uzanan o ince yol… Bütün 
bu yollar sözle kuruldu. Sözle aşıldı engeller. Sözle düşüldü tuzağa… Risâle-
i Hasaneyn burada kaleme geldi. Vânî Mehmed Efendi ile cenk burada ya-
pıldı.  

Evet, Niyâzî-i Mısrî aslen Malatyalı; ama asli kimliği Bursa’da ortaya çı-
kıyor. Malatya, Mardin Diyâr-ı Bekir, Kahire, Şam, İstanbul duraklarında 
dura dura yol alıyor. Fakat aradığına Bursa’da ulaşacağına kanidir. Bir son-
bahar vakti, tam da bu günlerde belki, kalkıp Bursa’ya geliyor. Orhan Med-
resesi’nde -ki bu medrese de tıpkı Mısrî Dergâhı gibi tarihte kaldı- aradığı-
nın Elmalı’da olduğunu fehmediyor. Abdal Musa gibi yola düşüyor; Kütahya 
ve Uşak duraklarında konaklayarak bir bahar vakti Ümmî Sinân’a eriyor. 
Orada manevî terbiyesini alıp mana âleminde yolunu tamamlayıp tekrar 
geldiği güzergâhı takip ederek Bursa’ya avdet ediyor. Bu bakımdan Halvetî 
gelenek içinde, Yiğitbaşı Velînin bânisi olduğu Ahmediyye Şubesinin Mısrî 
kolu burada neş’et ediyor. 

Bugün burada, Osmangazi Belediyemizin değerli Başkanı Mustafa Dün-
dar’ın himayesinde, Mısrî’nin 400. doğum yılı bahane edilerek mütevazı bir 
ilim sofrası kuruldu. Esasen bu sofra geniş, yurtiçi ve yurtdışından teşrif 
edecek zengin ilim heyetinin iştirakiyle kurulacaktı. Lakin ülkemizin karşı 
karşıya kaldığı ekonomik kuşatma buna fırsat vermedi. Kadirşinas ve vefalı 
TYB Yönetiminin, bilhassa D. Mehmed Doğan’ın ısrarı ile bu toplantı ger-
çekleşti. Güzel tebliğler dinledik. Eksikler yok muydu? Teker teker saymaya 
kalkışırsak, eksiklerimiz çok… Fakat samimi ve içten bir toplantı oldu; güzel 
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konulara temas edildi. Başta Başkanımız Sayın Dündar olmak üzere, TYB 
Başkanı ve heyetine, akademik bakış açısıyla tebliğler hazırlayan ilim adam-
larımıza, teknik konularda emeği geçen dostlarımıza ve dinleyicilere müte-
şekkirim.  

Nihayet bu toplantının bir vefa toplantısı olduğunun özellikle altını çiz-
mek isterim. İki vefadan söz ediyoruz: İlki Bursa’nın Mısrî’ye vefası… Bu ve-
sileyle şehir, hafızasını söz varlığı ile yenilemeye çalışıyor. Buna şahit olduk. 
İkincisi ise, yaşayan Bursa’lıların hem şaire, hem de şiire vefaları… Kaybolan 
mekânı yeniden oluşturmak imkân dâhilinde olmasa da, şehrin hafızasına 
dönük çalışmalar yapmak, envanteri gözden geçirmek, zaman içinde bağ-
rında büyüttüğü değerleri tanımak ve tanıtmak şehre vefadır. Söz varlığı ile 
fikirleri ve eserleri ile Mısrî’yı anmak, eserlerinden hareketle bir sergi dü-
zenlemek ve bunu bir konser ile taçlandırmak bir vefadır. TYB-Bursa, “bir 
vefadır yaşamak” mottosuyla bu meyanda güzel çalışmalar yapıyor. Bu da 
onlardan biri oldu. Sergiyi düzenleyen Mahmut Şahin başta olmak üzere, 
onu destekleyen diğer katılımcı ve konseri sunan sanatkârlarımıza minnet-
tarız. Şimdi yapılması gereken şudur: Madem tekkesi ve hânesi tarihe inti-
kal etmiş, kendisi de Limni’de sürgünde mana âlemine göçmüş ve türbesi 
tarumar edilmiş; şu halde, Pars Bey Camii’nin haziresine onun için bir ma-
kam ikame edelim. Bu bizim geleneğimizde var… Gelip geçen ve yetişecek 
olan gençlerimiz bu büyük sufi, şair ve bilgenin şehrimizde yaşadığını, eser-
ler verdiğin bilsin. Şehir bir değerine kavuşsun, hatırası tazelensin. Evet, bu 
toplantı bir Niyâzî-i Mısrî Makamı ihdasına vesile olsun. 
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