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Mehmed Şemseddin Mısrî

“Mısrî-i Sânî,” “Tâvûs-ı Meşâyih,” “Canlı Bursa Tarihi” 
gibi sıfatlarla yâd edilen Mısrî Âsitânesi son postnişîni 
Mehmed Şemseddin Mısrî Efendi, 3 Ocak 1867 tarihinde 
Bursa’da doğmuştur. Velâdetine kendisinin düştüğü tarih 
şöyledir: 

“Velâdet târihim Şemsî ne hoş ni‘me’t-tesâdüfdür

Gelürken âleme rûhum muhibb-i Âl-i Beyt geldi”1

Şemseddin Efendi’nin babası, Şeyh İsmail Nazif el-Mıs-
rî; annesi ise, Sâdî Şeyhi Haydar Efendi’nin kızı Fâtıma 
Hanım’dır.2 Şemseddin Efendi’nin nesep silsilesi şu şe-
kildedir: Mehmed Şemseddin el-Mısrî, eş-Şeyh İsmail Nazif, 
eş-Şeyh Ahmed Şemseddin, eş-Şeyh Mehmed Zeynelâbidin, eş-
Şeyh Ahmed Nîmetî, eş-Şeyh Ali Velî, Hz. Pîr Muhammed Mıs-
rî’nin halifelerinden eş-Şeyh es-Seyyid el-Hâc Mehmed Sahfî.3

Babası İsmail Nazif Efendi, 11 Haziran 1837 tarihinde 
doğmuştur. On iki yaşında, annesinin amcası olan Emir 
Sultan Câmii İmam ve Hatibi İsmail Efendi’nin tedrisa-
tından geçerek hâfız olmuş, yine bu zâttan akaid, mantık 
gibi naklî ve aklî ilimler tahsil etmiştir. Babasını genç yaşta 

1 Osmanzâde Hüseyin Vassâf, Sefîne-i Evliyâ, Yay. Haz. Meh-
met Akkuş, Ali Yılmaz, C. V, (İstanbul: Kitabevi, 2006), s. 105.

2 Şeyh Mustafa Haydar Efendi (1821-1875), İstanbul’da San-
caktar Dergâhı Şeyhi Hâfız Mehmed Tâhir Efendi’nin hulefâ-
sındandır. Bkz.: Mehmed Şemseddin, Yâdigâr-ı Şemsî [Bursa 
Dergâhları I-II], Haz. Mustafa Kara, Kadir Atlansoy, (Bursa: 
Uludağ Yayınları, 1997), s. 386-392.

3 Mehmed Şemseddin, Dildâr- Şemsî [Niyazî-i Mısrî’nin İzinde 
Bir Ömür Seyahat], Haz. Mustafa Kara, Yusuf Kabakçı, (İstan-
bul: Dergâh Yayınları, 2010), s. 17.
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Cûybâr-ı Şemsî
[Şemsî’nin Irmağı]

16 Zi’l-Hicce 1344 
Pazar gecesi 

[27 Haziran 1926] 

Eûzubillâhi Mineşşeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm.

Âlemlerin Rabbi’ne hamd; nebîlerin hâtemi ve tüm insanlara 
gönderilmiş olan Peygamberimiz Hazret-i Muhammed’e, onun 

tâhir ve tayyib olan âline ve ıtretine salât ve selâm olsun. 

Şu risâleyi yazmaklığıma sebep, geçen gün yeni bir 
kitap gördüm. Eğer bi’l-iltizâm [kasten] yazılmadı ise, 
mutlaka onun muharriri cahil, cahil değil, echel bir kimse-
dir. Çünkü dînimizin hakâyıkını ve dekâyıkını öğrenme-
lerinden geçtik, hiç olmazsa tarihini bari bilseler, bu kadar 
falso yapmazlar; değil Müslümanların, hattâ Avrupalıla-
rın maskarası olmazlar idi. 

Kitabın hulâsa-i mevâddı [içeriği], daha doğrusu 
muharririnin lâ-dînî [dinsiz] olmasına mebnî, İslâmiyet 
aleyhinde birkaç hezeyan savurmasından ibarettir. Bun-
lar, meşhur Dozy’nin50 ümmetlerindendir. Hayır ümmet 
de değildir, çünkü bunlar lâ-dînî olup, Dozy ise İslâmiyet 
düşmanıdır. Fakat Îsevî’nin en mûtekidindendir. Bunlar 
ise, Dozy’nin İslâmiyet’e karşı ve Müslümanların peygam-
berlerine karşı yazdığı hezeyanları sened ittihaz ederek, 
Müslümanların dînine, îtikadına tecavüz etmek istiyorlar. 

50  Reinhart Dozy (1820-1823): Hollandalı şarkiyatçı.
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Dilfikâr-ı Şemsî
[Şemsî’nin Gönül Yarası]

30 Rebîü’l-Evvel 1345 

5 Teşrîn-i Evvel 1305 Perşembe

[8 Ekim 1926]

Eûzubillâhi Mineşşeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm.

Allahım! Bize hakkı hak olarak göster ve bizi ona ittiba etmekle 
rızıklandır; bize bâtılı bâtıl olarak göster ve bizi ondan sakın-

makla rızıklandır. Allahım, bize eşyanın hakikatini olduğu gibi 
göster. Allahım, bize senin hidâyetinle yol göster. Yâ Hâdî.

Hamd; Melik, Kuddûs ve Selâm olan Allah’a; salât ve selâm 
mahlûkatın ve bizim Efendimiz olan Hazret-i Muhammed’e, 

onun tayyib, tâhir ve asil âline, evlâdına ve ıtretinedir.

Kitabımız, koyduğum isminden de anlaşılacağı vech-
le yaralı bir gönülden, hicranlı bir kalpten zuhur eden bir 
eser-i nâçizdir. Fakat bunu, bî-taraf olarak, taassuptan 
vâreste bularak mutâlâa etmeli ve ona göre hüküm ver-
melidir. Bir de bizde bir âdet vardır: Eslâfa [bizden ön-
cekilere] riâyetkârlık. Vâkıa fena değil, değil ammâ haki-
kat-perest olarak riâyetkâr olmalıdır. Yoksa eslâfın; dîne, 
hakikate mugâyir; nakle, akla muhalif efkârlarını, “Bunlar 
eski adamdır, büyük ulemâdır, meşâyihtir, onlara bizim 
dil uzatma[mız] haddimiz değildir, onlar müçtehiddir, 
hatâsına da bir sevap vardır.” der isek, sonra hem haki-
kati kaybederiz hem de “ne uzalır ne kısalır” fehvâsınca, 
“Biz atalarımızı bir din üzere bulduk.”77 fikr-i mudillânesine 
çabalar dururuz. 

77  Zuhruf Sûresi, 22. âyet.



81

            

İğbirâr-ı Şemsî
[Şemsî’nin Kırgınlığı]

26 Zi’l-Hicce 1344 Çarşamba

[7 Temmuz 1926] 

Eûzubillâhi Mineşşeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm.

Bizi buna eriştiren Allah’a hamdolsun. Allah bizi doğru yola 
iletmeseydi, biz doğru yolu bulamazdık.112 Yalnızca Allah’a uyar, 
O’na tutunurum. Allah’tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur. 

Salât ve selâm, rasûllerin hâtemi ve Allah’ın sevgilisi olan 
Peygamberimiz Hazret-i Muhammed’e; onun, Allah’ın yoluna 

hidâyet ve irşâd eden âline ve ıtretine olsun. 

 Allahım! Bize hakkı hak olarak göster ve bizi ona ittiba etmekle 
rızıklandır; bize bâtılı bâtıl olarak göster ve bizi ondan sakın-

makla rızıklandır. Allahım, bize eşyanın hakikatini olduğu gibi 
göster. Allahım, bize senin hidâyetinle yol göster. Yâ Hâdî.

Bundan sonra malûm ola ki, fakîrin zihnini işgal eden 
bazı mevâd [konular] vardır ki, pek çok zamandır bunun 
tedkiki ve tahkiki ile uğraşırım. Cenâb-ı Hakk’tan tevfik 
isterim ve ihvânıma da bildiklerimi söylemek ve anladı-
ğım kadar onlara da bildirmek isterdim. 

Bir şeyde ihtilâf oldu; bunu güzelce anlamak için bî-ta-
rafâne tedkikatta bulunmak lâzımdır. İşte tarihler mey-
danda; ekserisi, asrının, zamanının sultanlarının medhidir; 
vüzerâ, vükelâ, ağniyâsının senâhânıdır [övgü düzenler]. 
Onların zulmünü adâlet sûretinde yazmışlardır. Bu böy-
ledir. Sonradan gelen hükûmet, evvelkini tezyif eder. Onu 

112  Ârâf Sûresi, 43. âyet. 
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Âsâr-ı Şemsî
[Şemsî’nin Alâmetleri]

Eûzubillâhi Mineşşeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm.

Âlemlerin Rabbi’ne hamd; Peygamberimiz Hazret-i Muham-
med’e, onun tüm âline ve ıtretine salât ve selâm olsun. 

Bundan sonra şu mukaddimeyi yazacağım ki, bu ese-
rin ne olduğuna berâat-i istihlâl [güzel bir başlangıç] ol-
sun. Vaktâ ki Cenâb-ı Rabbü’l-İbâd, kullarını berây-ı irşâd 
peygamberler gönderdiğinde, bunları kimisi ikrar kimisi 
inkâr etmişler. Münkirîne karşı da kendilerinden birçok 
mûcizat zuhur eylemiştir. Mâmâfih mazhar-ı hidâyet ol-
mayanlar da yine inkârlarında sebat ederek bu mûcizatı, 
sihre, göz bağcılığına hamletmişlerdir. 

Enbiyâdan sonra, onların vâris-i ilmi olan zâtlar ki, 
onlara evliyâullah derler, halkı irşâda memur olmuşlar. 
Bunlarsa iki kısma ayrılmış: Birisi sırf zâhiri muhafaza 
eden ehl-i şeriat, diğeri mâneviyâtı ehline tâlim eden er-
bâb-ı hakikattir. Ancak her ikisi içinde birtakım mukal-
lidler peyda olduğundan, muhakkıkla mukallid karışmış, 
mukallidler daha ziyâde celb-i kulûba muvaffak olmuşlar. 

Erbâb-ı rüsûm yani ulemâ-i zâhir bir taraftan, mukal-
lidîn-i ehl-i hakikat de bir taraftan, dîni, ehl-i dîni muzma-
hil etmişler. Âdeta kütüb-i dîniyyeyi, mecmua-i hurâfâta 
döndürmüşler. Millet hâl-i cehalette kaldıkça, bu böyle 
devam etmiş gitmiş. 

Ulemâ-i rüsûm, zamanının padişahlarına hoş gö-
rünmek için, onların fikrine göre fetvalar uydurmuşlar, 
Kur’ân’ın mânâsını arzularına göre tevil etmişler, mezâ-


