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MUSTAFA AŞKAR

Tasavvufi Görüşleri. Niyazi-i Mısrl vahdet-i vücud görüşünü benimseyen sufilerdendir. Vahdet-i vücudun temel ilkesi
olan, "Varlık birdir, o da Hakk'ın varlığıdır"
ve "Yaratıklara var demek mecazidir" düşüncesi onun tarafından benimsenmiştir.
Niyazi bu bağlamda eserlerinde varlık mertebeleri, vahdet-kesret ilişkileri, kesretin
vahdetten çıkması, kesrette vahdet, vahdette kesret, kenz-i mahfi gibi kavramlara; deniz-dalga ilişkisi gibi vahdet-i vücudun Allah-alem ilişkisini anlatmak için kullandığı benzetmelere ya da bütün fiilierin
gerçek failinin Allah olduğu ana fikrine
sık sık temas eder. Vahdet-i vücudun en
önemli konularından biri olan insan, insanın varlıktaki yeri ve özellikleriyle aşk. seyrü sülukün sonunu temsil eden hayret,
tenzih-teşbih, celal-cemal gibi karşıt kavramlarla Allah'ın bilinmesi, hakikatin enfüslliği, Hakk'ın her an zuhur etmesi ve
nefsin bilinmesinin Allah'ı bilmekle ilgisi
Mısrl'nin asıl temalarını oluşturur.

Niyazi-i Mısrl'ye göre insan alemin ruhudur; insan, alem ve Kur'an birbirinin aynasıdır. İnsan kemale erdikçe mükemmel bir
ayna haline gelir ve alemdeki her şey o aynaya yansır. İnsan bir ayna olarak alemdeki her şeyin bilinme ilkesi ve aracı haline gelir. Mısrl bunu, "Büyük alemde bulunan her şey küçük alemde de bulunur.
çünkü alem büyük olsa da insanın hakikatine benzer yaratılmıştır" şeklinde dile
getirir. İnsan alemdeki her şeyi kendinden
öğrenir. Bunun en ileri aşaması insanın
Hakk' ın bilinmesini sağlayan bir araç olmasıdır. Niyazi' nin, "Hak yüzü insan yüzünden görünür, zat-ı rahman şeklin insan eylemiş" mısraı vahdet-i vücudu benimseyen
sufılerin, "Rahman insanı kendi suretinde
yarattı" mealindekibir hadise yükledikleri
anlamın özeti sayılabilir.
Mısri. şeriat-tarikat-hakikat ilişkisini

ilk
tasavvuf eserlerinde de görülen bir yaklaşımla izah eder. Verdiği örneklerdeki ana
fikir tedrlcl bir süreçte insanın şeriattan
tarikata, oradan da hakikate ermesinin
zorunluluğudur. Bir ifadesinde şeriat , tarikat, hakikat arasındaki ilişkiyi ve süreci
denizin adını duyan, uzaktan gören, yakın
dan gören ve denize giren dört insan ör-

neğiyle açıklar.

Tasawufu batıni ilimle özbazan Hızır-Musa ilişkisine atıf
la "ledün ilmi" ifadesini kullanır. Ona göre
iki tür ilim vardır; birincisi zahir ilmi, ikincisi bEltın ilmidir. Zahir ilmi cehaleti ortadan kaldırsa bile kibir, kin ve haset gibi
duyguları ortadan kaldıramaz, aksine bunların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Batın
ilmi ise bu duyguları yok eder. Böylece tasawufla bir sayılabilecek batın ilmi asıl
amacı şeriatın ilke ve öğretileriyle ahlakı
olgunlaştırmak olan bir ilme dönüşür. "Bu
tablat zulmetinden bulmak istersen halas 1 Gel riyazetle erit bu cism ü canı çün
rasas" diyen Mısrl zahiri fıkıh karşısında
tasawufun en yaygın tanımı olan batıni
fıkıh anlayışını kabul etmektedir. Niyazi-i
Mısrl'ye göre bu iki ilim birbirini tamamlayan iki şeydir ve özellikle batın ilmi sahipleri kesinlikle şeriat ilmini inkar etmemiştir (Kara. s. 27) Bu konuda yaptığı atıf
lar veya "Şerlatsız hakikat oldu ilhad" ve
"Şeriatın sözleri hakikatsiz bilinmez 1 Hakikatin sırları tarlkatsız bulunmaz" gibi
mısralar onun şeriata bağlılığını gösterir.
Şeriat-hakikat ilişkisini sufilerin "fark" ve
"cem'" terimleriyle açıklarken de benzer
görüşleri tekrarlar. İnsan, cem' halinde Hak
ile bir olduğunu düşünürken beşeri varlı
ğı ile O'ndan ayrı olduğunu hatırlamalıdır.
İbnü'l-Arabl'den itibaren ilahi isimler konusu tasavvufun ana konusu haline gelmiş, Tanrı hakkındaki bilginin ilkelerinin
ilahi isimler olduğu kabul edilmiştir. Mıs
rl'nin de bu fikirde olduğu anlaşılmakta
dır. Böylece onun tasavvuf anlayışının, ilk
dönemde yazılan tasawufi eserlerdeki
deşleştirir,

müridiere şeyh karşısında, deniz karşısın
daki nehir gibi olmayı tavsiye eder. Bunun zıddı ise deniz içindeki taşlar gibi olmaktır.

Eserlerinde Ehl-i beyt'e muhabbet konusunu özellikle vurgulayan Niyazi-i Mıs 
rl'nin Hz. Hasan ve Hüseyin'in nebl olduğu
hakkındaki görüşleri en çok eleştirildiği konulardan biri olmuştur. Benzer bir suçlama
da bazı şiirlerinde mehdi ve lsa'ya dair ifadelerinden hareketle mehdilik iddiasında
bulunmasıyla ilgilidir. Nebllik görüşünde
onun, İbnü'l-Arabl'nin teşrTI nübüwetle
(bağlayıcı bir şeriat getiren peygamberlik)
genel nübüwet (velayet) ayırımını dikkate
aldığı anlaşılmaktadır (Suad el-Hakim, s.
121, 503-504) TeşrTI nübüwetin ResQI-i Ekrem'le sona erdiği bütün müslümanların
kabul ettiği bir husustur. Nitekim Niyazi-i
Mısrl de kendi inancını dile getirirken buna açıkça işaret eder. Ancak bağlayıcı bir
şeriat getirmeden "hükümlerin gerçek anlamına ilahi bildirimle varmak" manasın
daki genel nübüwet, yani velayet sona ermemiştir. Niyazi-i Mısrl'nin Hz. Hasan ile
Hüseyin'i bu anlamda bir nebl saymış olabileceği genel görüşlerinden çıkan zorunlu bir netice sayılmalıdır.
BİBLİYOGRAFYA :

Mustafa Kara. Niyazi-i Mısrf, Ankara 1994; Abdullah Çaylıoğlu. Niyazf-i Mısrl Şerh/eri, İstanbul
1999; Hasan Kavruk, Malatyalı Niyazi-i Mısrl: Hayatı, Sanatı, Eserleri ve Türkçe Şiir/eri, Malatya
2004; Suad el-Hakim, İbnü 'l-Arabl Sözlüğü (tre.
Ekrem Demirli). İstanbul2005, s . 121, 501-505.

li]

şeriat-hakikat ilişkisi görüşleriyle İbnü'l

Arabl sonrası tasavvufunun yöneldiği metafizik tasavvuru içerdiği söylenebilir. Mıs
rl'nin eserlerinde sıkça geçen bir konu da
ihlastır. İhlas, ilk dönemlerden itibaren tasawufun en önemli konusu olmakla birlikte özellikle Melamller çabalarını bütünüyle ihlasa ayırınışiardı ve ihlası aramak
Melamlliğ i n ayıncı özelliği haline gelmişti.
Şiirlerinde ihlas bağlamında sufılere, din
alimlerine ve zahidlere yönelik eleştirel tavır onun bu Melaml tavrı sürdürdüğünü
göstermektedir.
Mısrl'ye göre mürşid bulmak seyrü sülukyapacak bir müridiçin zorunludur. Bu
görüşünü büyük cihad-küçük cihad karşıtlığı ile açıklar: Küçük cihad düşmanla
savaşmak, büyük cihad nefisle mücadele
etmektir. Küçük cihadda bir kumandanın
bulunması başarı için zorunlu olduğu gibi büyük cihadda da bir mürşid zorunludur. Mürid şeyhine tam bir teslimiyetle
bağlanmalı ve onu incitmemelidir. Mısrl
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Kesinlik kazanmış
ve bir fiilin işlenmesine yönelmiş
irade anlamında fıkıh terimi.
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Sözlükte "yönelmek, ciddiyet ve karargöstermek" gibi anlamlara gelen niyyet (niyet) kelimesinin sözlük anlamı esas
lılık

alınarak yapılan değişik tanımları arasın

da "kalbin hemen veya sonucu itibariyle
maksada uygun bulduğu, yani bir yararı
sağlayacağına yahut bir zararı savacağına
hükmettiği fiile yönelmesi" şeklindeki tarif daha çok yaygınlık kazanmıştır. Genellikle Beyzavl'ye nisbet edilmekle birlikte
GazzEıli'nin eserinde yer alması (İ/:ıya', IV,
365) bu tanımın daha öncesine ait olduğunu göstermektedir (İbn Fürek tarafın
dan verilen farklı bir tanım için bk. Kitabü'l-fjudCıd, s. 116) Dini bir terim olarak
niyet için yapılan tanımlar arasında ge-
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