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!il SüLEYMAN U LUDAG 

NİYAZ AYİNİ 

Mevlevi ayinlerinin sonunda 
istek üzerine okunan ayin 1 ilahi. 
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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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!il ERDOGAN ATEŞ 

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 


