
rudan yansıması şeklinde ortaya konulu
yordu. Bu sebeple dinen imama verilme
si gereken vergiler onun güvenilir naibleri 
olup fetva şartlarını haiz dürüst fakihler 
vasıtasıyla dağıtılabilir ( er-Ravzatü '1-behiy
ye, lll. s. 62; Illi, s. 52). Vergilerini doğru
dan kendisi dağıtan kimseye sevap te ret
tüp etmeyecektir. Bunun yanında dini' ilim
leri tahsil eden öğrencilerle ulema zekat
tan pay alacaklar sınıfına dahil edilince bun
lar zekatın güvenli alıcıları olarak kabul edil
di. Böylece alim ve fakihler zekatı alıp ken
dileri ve öğrencileri için harcamaya yetkili 
kılınmış oluyordu. Ayrıca ulemanın savun
ma amaçlı cihad konusunda da gaib ima
rnın niyabetini haiz bulunduğunu belirten 
Şehi'd-i Sani saldırıya dayanan cihad konu
sunda ise onların aynı yetkiyi taşımadık
ları görüşündedir. 

Şehld-i Sani zamanına kadar Şii' fakih
leri yetki ve otoritelerinin nazari' temelle
rini tedri'cen geliştirmeye devam ettilerse 
de Safevi yöneticilerinin ulemaya uygula
dığı ağır baskılar yüzünden düşüncelerinin 
çoğunu uygulamaya imkan bulamadılar. 
Bu husus ancak Usuliyye'nin Ahbariyye'
ye karşı galip gelmesi neticesinde Kaçar
lar devrinde mümkün olmuştur. Safevi M
nedanının son dönemlerinde devlet tara
fından tayin edilen kadıtarla yürütülen mah
keme sisteminin zayıflaması üzerine müc
tehidler, şeriat mahkemelerine başvuran
ların artması ile toplumda hakim bir konu
ma yükselmeye ve mahkemeterin yerini al
maya başladılar. Bu durumda ulema, dev
let ileri gelenleri nezdinde hukuki' anlam
da itibar ve otoritelerini pekiştirme fırsatı 
bulmuş oldu. 

Sonraki dönemlerde Şii'- İmam! fakihle
ri, ortaya çıkan siyasal ve sosyal şartlar
dan yararlanarak siyasi- hukuki' yetki ve 
otorite dışında gaib imarnın diğer yetkile
rinin de kendilerine intikal ettiği düşünce
sini adım adım geliştirmeye muvaffak ol
dular. Ulemanın elde ettiği bu yetkiler ya
nında tarih boyunca fiili siyasette ya ta
rafsız kaldılar veya Safeviler devrinde oldu
ğu gibi devletle uyum içinde bulunup veri
len görevleri yerine getirdiler yahut umu
mi niyabet sebebiyle 1891-1892'de tütün 
rejisi, 1905-1909 yılları arasında anaya
sa hareketi ve nihayet 1979'da İran İslam 
Devrimi hareketinde görüldüğü gibi aktif 
bir tutum izlediler. Bu hususta dayandık
ları en önemli esas gaib imama niyabet 
prensibidir. 
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liJ MusTAFA Öz 

NiYAHA 
(bk. AGIT). 

NİYAZ 
(j~) 

Allah'a yalvarıp yakarma, 
dua etme anlamında 
bir tasawuf terimi. 

_j 

_j 

Farsça bir kelime olan niyaz sözlükte 
"ihtiyacı olma, sevgi gösterisinde bulun
ma, dostluk, dua etme, selam, hürmet, 
hediye" gibi anlamlara gelir. Tasawufta 
"kulun muhtaç ve çaresiz olduğunun bilin
cine vararak mevlasına yalvarıp yakarma
sı, dua etmesi manasında ve genellikle niiz 
kelimesiyle birlikte kullanılır. Naz ise cez
be ve galebe halindeki salikin Hak'la tekel
lüfsüz ve samimi bir şekilde tartışması (b k. 
ARBEDE). Hz. İbrahim'in Cenab-ı Hak'la 
tartışması (Hud ı I/74), Hz. Musa'nın, "Bu 
senin fitnendir" demesi (ei-A'raf 7/ 1 55) , 
Rabia el-Adeviyye'nin hacca giderken mer
kebinin ölmesi üzerine, "İlahi' padişahlar 
aciz bir kadına böyle mi yapar? Beni evi
ne davet ettin, ama yolun yarısında mer
kebimi öldürdün, beni çölde yapayalnız bı
raktın" diye şikayette bulunması, Yunus 
Emre'nin, "Ya ilahi ger suat etsen bana" 
mısraıyla başlayan münacatı naz ehlinin 
tavırlarına örnek gösterilebilir. N az ehli ve
Illerin bu tür sözleri ve davranışları sakin
ealı görünse de samirniyetleri ve içinde 
bulundukları manevi hal dikkate alınarak 
mazur görülür ve kınanmaz (E bO Tali b el
Mekkl, II , 127-129; Gazzall, IV, 331) 

NiYAZ 

Tasawuf kaynaklarında niyaz halinin 
müridde bulunması gereken niteliklerden 
biri olduğuna, naz makamında olsa bile 
kendini niyaz makamında tutmaya çaba
laması ve niyazı kesinlikle elden bırakma
ması gerektiğine dikkat çekilmiş, bu konu
da çeşitli örnekler verilmiştir. Allah'a niyaz
dan daha yakın hiçbir makam olmadığı, ni
yazın değdiği kara taştan bile suların fış
kırdığı kaydedilir (Abdurrahman-ı Cami, s. 
247, 334) İlk sOfilerden Ebu Ali el-Katib 
tasavvuf yoluna nazla değil niyazla girmek 
gerektiği görüşündeydi. Ebu Ali er-Ruzba
rl niyazdan naza, şeriattan hakikate git
tiği için onu üstat olarak kabul ederdi. 

Öte yandan tasavvufta esas itibariyle in
san mürid, Hakmuraddır. Niyaz aşıkın (mü
rid), naz ise maşukun (Hak) makamı oldu
ğundan niyaz kulla, naz Hak'la ile ilgili bir 
teri m olarak kullanılır. Bu anlamda naz ila
hi' bir cilvedir. Hace Abdullah Herevl. mü
riclin yüzbin niyazla talep ederken mura
dın yüzbin nazla kaçtığını söylerken niyaz 
ve naz terimlerini bu anlamda kullanmış , 

bu sözüyle Hakk'ı talep etmenin ne kadar 
zor olduğunu anlatmak istemiştir. 

Niyaz ve naz terimleri bütün tarikat 
mensupları arasında, özellikle de Mevlevl
ler'le Bektaşller'de yaygın biçimde kulla
nılır. Şeyhin veya bir veli'nin sandukasının 
huzurunda, sağ ayağın başparmağını sol 
ayağın başparmağının üzerine koyup (ayak 
mühürlemek) eller düz ve parmaklar açık 
olarak sağ kol sol kolun üstüne gelecek şe
kilde elleri çaprazvari omuz başlarına gö
türerek belini bükmeden başını göğse eğ
meye (baş kesmek) "niyaz hali" denir. Şeyh
le müridin aynı anda birbirinin elini öpme
lerine (görüşmek), oturunca "aşk olsun" 
dendiğinde yeri öperek şükür seedesinde 
bulunulmasına ve baş kestikten sonra sağ 
elin şahadet parmağının ağıza götürülüp 
öpülmesine "niyaz etmek" adı verilir. Biri 
sorulduğu zaman, "Aşk u niyaz ediyorlar" 
veya "Niyaz ediyorlar" diye cevap verilir. 
Bu ifadede niyaz "selam söylemek" anla
mına gelir. Türbelerde sandukanın baş ve
ya ayakucu tarafındaki küçük pencereye 
niyaz (hacet) penceresi adı verilir. Türbe
nin kapalı olması sebebiyle içeri girerne
yen ziyaretçiler bu pencere önünde niyaz 
ederler. 

Mevlevllik'te semaa yeni başlayanlara 
"nevniyaz" denir. Niyaz "nezir ve hediye" 
manasma da gelir. Sona ermek üzere olan 
M evievi mukabelesinin biraz daha devam 
etmesini isteyen hatırlı bir kişinin gönder
diği hediyeye "niyaz akçesi". bu vesileyle 
yapılan ayine "ni yaz ayini". ayinin sonunda 
okunan ilahiye de "niyaz ilahisi" adı verilir. 
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NiYAZ 
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!il SüLEYMAN U LUDAG 

NİYAZ AYİNİ 

Mevlevi ayinlerinin sonunda 
istek üzerine okunan ayin 1 ilahi. 

L ~ 

Mevlevi ayini icrası esnasında dinleyiciler 
üzerinde meydana gelen manevi neşeden 
dolayı sema meclisinin biraz daha uzatıl

ması isteği doğrultusunda icra edilir. Ba
zan sema icrasında dördüncü selama ge
lindiğinde tarikat mensubu şeyh veya can, 
derviş yahut mukabeleyi seyreden ziyaret
çilerden biri, "nezr-i Mevlana" denen do
kuz ve dokuzun katlarından oluşan bir mik
tar parayı semazenbaşıya gönderir. "Niyaz" 
adı verilen bu para, son selam bitmeden 
semazenbaşı tarafından kudümzenbaşı

nın sağ kudümünün üstüne bırakılır. Bu
nun üzerine Mevlevi ayininin bitiminde son 
peşrev çalınmadan neyzenbaşının icra edi
len ayin-i şerifin makamından segah ma
kamına kısa bir geçiş taksimi yapmasının 
ardından niyaz ayini (mukabelesi) başlar. Ni
yaz ayini önce segah makamında devr-i re
van usulünde ağır bir ritimle devam eder. 

Ayrıca, "İy aşikan iy aşikan men hakra 
gevher künem 1 İy mutriban iy mutriban 
deff-i şüma pür-zer künem" (Ey aşıklar ey 
aşıklar, ben toprağı inci yaparım; ey sazen
deler ey sazendeler, definizi altın la doldu
rurum) beytiyle başlayan hüseynl maka
mındaki ayin okunduğu zaman şeyh saz 
heyetine bir miktar para yollar. Ayinin uza
tılacağı anlamına gelen bu hareketin ar
dından niyaz mukabelesi yapılır. "Şem' - i 

ruhuna cismimi pervane düşürdüm 1 Ev
rak- ı dili ateş-i sCızane düşürdüm 1 Bir 
katre iken kendimi ummane düşürdüm 1 
Takrlr edemem derd-i derO.num elemim 
var 1 Mevlayı seversen beni söyletme ga
mım var" mısralarından ibaret ilahi ile baş
lar ve bunu aynı makamda yürük semai 
usulünde, "Dinle sözümü sana direm öz
ge edadır 1 Derviş olana lazım olan aşk-ı 
Huda'd.ır 1 Aşıkın nesi var ise maşO.ka feda
dır 1 Sema safa cana vefa (safa) ruha gıda-
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dır ll Aşk ile gelin eyleyelim zevk u safayı 1 
Göklere değin irgürelim hO.y ile hayı 1 Mes
tane olup depredelim çeng ile nayı 1 Se
ma safa cana vefa (safa) ruha gıdadır ll Ey 
sôfi bizim sohbetimiz cana safadır 1 Bir 
cur'amızı nO.ş edegör derde devadır 1 Hak 
ile bizim ettiğimiz ahde vefadır 1 Sema sa
fa cana vefa (safa) ruha gıdadır ll Aşk ile 
gelin talib-i cO.yende olalım 1 Zevk ile sa
tatar sürelim zinde olalım 1 Hazret-i Mev
lana'ya gelin bende olalım 1 Sema safa ca
na vefa (safa) rO. ha gıdadır" mısralarından 
meydana gelen ilahi takip eder. Bu eser
lerden sonra yürük semai usulündeki bir 
saz terennümü ve çoğunlukla neyle yapı

lan son taksimle niyaz ayini tamamlanır. 

Niyaz ayininin bir diğer şekli daha vardı. 

Bu da yukarıda zikredilen iki ilahinin yeri
ne Hamamizade İsmail Dede'nin bestele
miş olduğu saba büselik ayinindeki "Ben 
bilmez idim gizli ıyan hep sen imişsin 1 
Tenlerde vü canlarda nihan hep sen imiş
sin 1 Senden bu cihan içre nişan ister idim 
ben 1 Ahir bunu bildim ki cihan hep sen 
imişsin" kıtası ile Mevlevi ayinlerinden bi
rinin bu kıtanın makamına uygun düşen, 
"Ey ki hezar-aferln bu nice sultan olur 1 
Kulu olan kişiler husrev ü hakan olur 1 Her 
kim bugün Veled'e inanuban yüz süre 1 
Yoksul ise bay olur, bay ise sultan olur" be
yitlerinin okunmasından sonra aynı ma
kamdan bir yürük semainin çalınıp kısa 
bir taksimle niyaz ayininin sona ermesi 
şeklinde olurdu. 1909 yılından itibaren ya
pılan niyaz ayinlerinde "Şem'-i ruhuna ... " 
ilahisinin yerine sözleri Veled İzbudak'a , 
bestesi Zekaizade Ahmed Efendi'ye ait 
olan müstear makamında, "Geçtim heve
sat-ı dünyeviden" mısraı ile başlayan ilahi
nin okunınası adet haline gelmiştir. 

Niyaz ayininin sözlerinin ve bestesinin 
kime ait olduğu konusunda kaynaklarda 
kesin bir kayıt bulunmamaktadır. Günü
müzdeki bazı nota neşriyatında hiçbir 
kaynağa dayanmaksızın eserlerin Sultan 
Veled'e ait olduğu ifade edilmekteyse de 
bu bilgilerin tahminden öteye geçmediği 
anlaşılmaktadır. Ayrıca Halil Can yine hiç
bir kaynak göstermeden devr-i revan usu
lündeki birinci kısmın bestesinin IV. Mu
rad dönemi üstatlarından Derviş Ömer 
Efendi'ye ait olduğunu ifade eder. 
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NiYAZI-iMIS Ri 
( ı.Sy=> .:Sjl;,.i ) 

(ö. 1105/ 1694) 

Halvetiyye'nin 
Mısriyye kolunun kurucusu, 

mutasawıf şair. 
_j 

12 Reblülewel 1027'de (9 Mart 1618) 
Malatya'nın Aspozi kasabasında doğdu. 
Asıl adı Mehmed'dir. Şiirlerinde, ilim tah
siliiçin bir süre Mısır'da kaldığından "Mıs

rl" mahlasıyla "Niyazi'' mahlasını kullanmış , 

bu ikisinin birleşiminden meydana gelen 
Niyazi-i Mısrl. Mısrl Niyazi ve Şeyh Mısrl 
diye tanınmıştır. 

Niyazi gençlik yıllarındaki tahsili sırasın
da sO.filere muhalif olduğunu , meclislerine 
gitmediğini , ancak zamanla bu görüşü

nün değiştiğini ve bir Halvetl şeyhine inti
sap ettiğini, Nakşibendl dervişi olan baba
sı Sağancızade Ali Çelebi'nin bundan mem
nun olmayıp kendi şeyhine götürmek is
tediğini , fakat bu şeyhi kamil bulmadığı 
için babasının teklifini reddettiğini söyler 
(Mawaidu'l-irfan, s. 47) . Şeyhinin Malat
ya'dan ayrılmasının ardından zahir ilimle
ri alanındaki öğrenimini sürdürmek üze
re Diyarbekir'e giden (ı 048/ 1638), bir yıl 
orada kaldıktan sonra Mardin'e geçen Ni
yazi bu iki şehirdeki alimlerden mantık ve 
kelam okudu. 1 OSO'de (ı 640) Kahire'ye gi
dip Ezher medreselerinde ilim tahsiline 
başladı. Bu sırada oturmakta olduğu Şey

hliniye Külliyesi'ndeki Kadirl Tekkesi'nin 
şeyhine intisap etti. Adını vermediği bu 
şeyhin, ilim ve tasawuf yolunda büyük bir 
gayretle çalışırken bir gün kendisine za
hir ilmi talebinden tamamen vazgeçme
dikçe tarikat ilminin kendisine açılmayaca
ğını söylemesinden etkilenen Niyazi (a.g.e., 
s. 48) ikisi arasında tercih konusunda ka
rarsız kaldı. Abdülkadir-i Geylani rüyasın
da zuhur ederek zahir ilmini öğrenip onun
la amel etmesini, tarikat ilmini ise bir mür
şide ulaşarak elde edebileceğini, ancak 
kendisini irşad edecek kişinin bu şehirde 
olmadığını söylemesi üzerine üç yıldır ika
met etmekte olduğu Kahire'den şeyhinin 


