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Muhammet ÖZDEM R∗
lk kez 1998 son kez geni letilmi
2. Baskı olarak 2008’de Akça Yayınları
Klasik Dîvânlar Serisi’nin 2. Kitabı olarak
çıkan
Kenan
Erdo an’ın∗∗
yayına
hazırladı ı bu eser 17. Yüzyılın cezbeli
mutasavvıf air- eyhi ve güçlü bir Yunus
takipçisi olan Halvetî tarikatının Niyâziyye
ya da Mısriyye kolunun kurucusu, Niyazî-i
Mısrî’nin hayatı, edebi ki ili i, eserleri ve
divanı üzerine yapılmı ba vuru niteli inde
kapsamlı bir eserdir.
Niyazî-i Mısrî’ye
dair yerli ve yabancı ara tırmacılar
tarafından yapılan çalı malara kitabın
kaynakça kısmında yer verilmi tir.
Eserin
ba ında
kaynaklardan
hareketle Niyâzî-i Mısrî’nin ya adı ı
yüzyılın durumu: “17. Yüzyılda Türk
Dünyasına Genel Bir Bakı ”, “17. Yüzyılda
Osmanlı mparatorlu u’nda ‘Siyasal, Sosyal, Ekonomik, Kültürel ve Edebi Hayat”
ve “17. Yüzyılda Osmanlı Dı ındaki Türk Edebiyatı” ba lıkları altında detaylı bir
ekilde ele alınmı tır. Bu kısımda Metin Kunt’un Siyasal Tarih (1600-1789)’ı,
Stanford Shaw’ın Osmanlı mparatorlu u ve Modern Türkiye’si, Mustafa Nuri
Pa a’nın Netâyicü’l-Vukûat’ı, Ord. Prof. Dr. smail Hakkı Uzunçar ılı’nın
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Tarihi, Nâimâ Tarihi gibi belli ba lı kaynaklar temel alınarak kapsamlı bir
inceleme yapılmı tır.
Tarihi ve edebî ahsiyetlerin hayatları ve eserleri üzerine çalı maların pe in
ve temelleri sa lam kaynaklara dayanmayan yargılardan uzak olarak, bilimsel –
objektif– bir ekilde yürütülmesi, en do ruya veriye ula mak ve bilimde effaflı ı
korumak açısından son derece önemlidir. Mısrî hakkında mevcut veriler toplanıp
imkanlar dahilinde sa lıklı bir sentez yapılarak uzun soluklu olması hedeflenen
eserin ilerleyen bölümlerinde de Niyâzî-i Mısrî’nin menkıbevî ve tarihi hayatı
dengeli bir ekilde Erdo an’ın da giri kısmında belirtti i gibi -adeta yeniden
yazılarak- istifadeye sunulmu tur.
Niyâzî-i Mısrî’nin hayatı ve iirleri ile ilgili ilk bilgiler kendisine ait iki
mecmuadan nakledilmi tir. Bu mecmualar Bursa Orhan Kütüphanesi No: 690’daki
“Mecmua-i Kelîmât-ı Kudsiyye”si ve Süleymaniye Kütüphanesi, Re id Efendi
1218 numarada kayıtlı olan mecmualarıdır.
“Menâkıbnâme-i Mısrî” olarak bilinen ama elde mevcut olmayan eserin
de yazarın ara tırmaları sonucu Bursa Eski Eserler Ktp. gazel nr. 772 ve
Süleymaniye Ktp. zmir no: 792’den “Vâkıât-ı Pîr-i Rû en-Zamîr Hazret-i
Mısrî” adıyla kayıtlı olarak bulundu unu dipnotlardan anlıyoruz. Bu nüshalar
kar ıla tırmalı olarak de erlendirilmi tir.
Bunlardan ba ka yukarıda zikretti imiz menâkıbnâme, Bursa’daki Mısrî
eyhlerinden Mustafa Lütfî tarafından H. 1309 M. 1891 yılında düzenlenen ve
yayınlanan “Tuhfetü’l-Asrî fî Menâkıbi’l Mısrî” adlı eser, Mısrî dergâhı son
eyhi M. emseddin Ulusoy Efendi tarafından Mısrî’ye ait bilgilerin yeniden
düzenlendi i “Gülzâr-ı Mısrî” adlı yazma eseri ve emseddin Efendi’nin yakın
dostu Hüseyin Vassaf Efendi’nin “Sefîne-i Evliyâ” adlı eserinin, Niyâzî-i Mısrî ile
ilgili bölümleri (70-140. sayfalar arası)’de de erlendirilerek kitaba eklenmi ve
Niyâzî-i Mısrî ile ilgili sa lıklı, somut bilgiler bilim âleminin istifadesine
sunulmu tur.
Kitabın asıl ve mühim olan üçüncü bölümünde ise Niyâzî-i Mısrî Dîvânı
nüshalarının 74 tanesi incelenip teferruatlı bilgiler ı ı ında orijinale yakın bir
Niyâzî Dîvânı elde edilmeye çalı ılmı tır. Bu çalı malara mukabil kar ıla tırmalı
metinde temel alınan nüshaların tanıtımı ve ecere tespiti de yapılmı tır.
Niyâzî Dîvânı çok fazla sayıda nüshaya sahip oldu u için kar ıla tırmalı
metin hazırlanmadan önce temel nüshalar seçilirken bütün nüshalar Nef’i
Dîvânı’nda yapıldı ı gibi1 tek tek mahallinde tespit edilerek aralarında bir ana
gruplandırma yapılmı daha sonra da 7 ana nüsha seçilmi tir.
Seçilen nüshalar hakkında kısaca bilgi verecek olursak:
1

Metin Akku , Nef’i, Sanatı ve Türkçe Divanı, Erzurum 1991 (Basılmamı Doktora Tezi), (Dipnot)
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S1 Süleymâniye Ktp. Mehmed Murad Ef. 43/1
M Millî Ktp. A 1960/1
S2 Süleymâniye Ktp. Mihri ah Sultan 384/1
SÖ Erzurum Seyfettin Özege Ktp. Agah Sırrı Levend Kitapları No. 254.
B Marburg, Staatsbibliothek, Ms.or.oct. 2522
SE Selçuk Eraydın Özel Kitaplı ı
T Ta baskı 1260
MKK Mecmua-i Kelimât-ı Kudsiyye, Bursa Orhan Ktp. 690

Bu yazmalar tanıtılırken elde var olan veriler ı ı ında yazma
metinlerindeki ilk beyit ve son beyitler, istinsah yer ve tarihleri, müstensihleri,
istinsah kayıtları ve yazmaların ebat, ekil ve hacimleri hakkında da bilgiler
verilmi tir. Eldeki tüm nüshaların gruplandırılması ise istinsah tarihleri
manzumelerin sayısı ve sıralanı ı, ortak iir içerme durumları, benzerlikleri ve
hataları, iirlerin besteli ve erhli olması veya olmaması gibi durumların
de erlendirilmesiyle yapılmı tır. Daha sonra ise nüshalar birbirlerine yakınlıklarına
göre 7 ana gruba ayrılmı tır. Nüshaların bu tasnifi kitapta ayrıntılı olarak
verilmektedir.
Dîvân’ın tıpkıbasımından önce yerinde bulunamayan, ula ılamayan di er
nüshalar hakkında bilgiler verilmi tir. Divan metninden hemen sonra kitabın
sonunda ise Süleymaniye Kütüphanesi Mehmet Murat Bölümü 43/1 den alınan
orijinal nüsha da bulunmaktadır.
Kenan Erdo an’ın çalı malarıyla uzun bir ara tırma ve inceleme süreci
sonunda vücuda getirilen ve tekrar geni letilip tashih edilerek istifadeye sunulan bu
kıymetli eser daha önce de belirtti imiz gibi Niyâzî-i Mısrî hakkında son dönemde
yapılmı en kapsamlı çalı madır diyebiliriz. Alan yazınına önemli derecede katkı
sa layaca ını dü ündü ümüz bu eserin di er dîvan ne ri ve monografi tarzı
çalı malar bakımından da güzel bir örnek oldu u kanaatindeyiz.

