
Azîz Mahmud Hüdâyî’de Mi’râc Nefl’esi

P R O F . D R . A H M E D  Y Ü K S E L  Ö Z E M R E

Araflt›rmac› - Yazar 

Mi’râc Nedir?

Mi’râc insan›n, bedeninin ölümü vuku bulmadan önce, Yaradan’›na visâlinin yâni
kavuflmas›n›n idrâkini yaflamas›d›r. Bu, hayâl ve vehimden âzâde, Cenâb-› Hakk ta-
raf›ndan lutfedilen otantik ve ontolojik bir mânevî tecrübedir. Bu mânevî tecrübe es-
nâs›nda insan esfel-i sâfilînin idrâkinden Cenâb-› Hakk’›n huzuruna yükseltilerek
Asl›na rücû’ etti¤ine, kendi katresinin Hakk’›n Zât ummân›nda, ya da zerresinin
O’nun Nûr’unda yok olarak, fânî oldu¤unun idrâkinde iken, asl›nda bizâtihî Hayy
ve Bâk›y oldu¤una flâhit olur. ‹flte bu, Kur’ân’da Yak›yn kelimesiyle ifâde olunan hâl-
dir. Bu kesbî de¤il vehbî bir hâdisedir. Cenâb-› Hakk bunu diledi¤i kuluna lûtfeder.
‹lk mi’râc irâdî de¤il, gayr› irâdîdir. ‹lk defâ mi’râc’› gerçekleflen kimse havsala-
n›n ihâta edemedi¤i bu olay›n Celâl’inin ve Cemâl’inin dehflet ve letâfeti karfl›-
s›nda böyle bir olay›n bir daha zuhur etmesini ihtirâsla arzular. Bu muazzam
olay›n bahfletti¤i mânevî zevk ve hayret dünyevî hiçbir zevk ve hayretle k›yas-
lanamaz. Ancak Cenâb-› Hakk seçti¤i bâz› kullar›na bu ilk mi’râc’dan sonra is-
tedikleri zaman huzûruna ref olunmalar›na izin vermektedir.
Kendisine mi’râc lutfedilen kimseye “velî” ya da “evliyâ” denilir. Arapça bir ke-
lime olan velînin Türkçe’deki karfl›l›¤› “dost”tur. Velâyet’in olmazsa olmaz flar-
t› mi’râc’›n gerçekleflmifl olmas›d›r. Demek ki kendisine mi’râc lutfedilen kimse
“Allah’›n Dostu” olmaktad›r. Bir hadîs-i kudsîde: “Benim velîlerim kubbelerimin
alt›nda gizlidir” denilmektedir. Velî, çok istisnaî hâller hâriç, kendisinin velî ol-
du¤unu ve mi’râc esnâs›nda Cenâb-› Hakk ile aras›nda vuku bulan harîmiyyeti
aslâ dile getirmez; mi’râc’›n› bir ö¤ünmeye ya da bir iddiaya, dâvâya mesned ve-
siylesi k›lmaz. Mi’râc’›n edebi budur.
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Mi’râc öylesine s›rl› bir hâdisedir ki Cenâb-› Hakk bâz› velî kullar›n› bu olay›n
idrâkinden dahî setreder; yâni velî oldu¤unun idrâkinde olmayan velîler de var-
d›r. Kezâ öyle velîler vard›r ki ilk defa mi’râc’a mazhar olduklar›nda bu yaflad›k-
lar›n›n bir mi’râc oldu¤unu idrâk etmezler de daha sonraki bir mi’rac’lar›nda bu
olay›n ve öncesinin idrâki kendilerine verilir.
Mi’râc’da Cenâb-› Hakk kuluna çok lutfda ve ikrâmda bulunur; ona yak›yn ve
hikmet verir ve Esmâ’ü-l Hüsnâ’s› ile bezeyerek tekrar esfel-i sâfilînin idrâk dü-
zeyine rahmeten irsâl eder. ‹lk mi’râc’›n› yapanlarda genellikle büyük bir cezbe
zuhur eder. E¤er bu cezbe hazmedilemezse, Hallâc-› Mansûr misâlinde oldu¤u
gibi, garib hâller ve herkesin kolayl›kla hazmedemeyece¤i bir tak›m flathiyât-›
sôfîyâne zuhur eder.

Her velî cezbesini hazmedebilmek için bu hâlinden anlayan bir mürflide muh-
taçt›r. Cezbesini hazmeden bir velî ise mi’râc’›nda kendisine ne lûtfedilmiflse bu
flehâdet âlemine yeniden irsâl edildikten sonra onu izhâr etme¤e bafllar. E¤er
ilm bahfledilmiflse ilm-i ledün’ü ehline tevdî eder. E¤er efl-fiâfi’ ismi gâlib k›l›n-
m›flsa maddî ve mânevî flifâ da¤›t›c› olur. E¤er er-Rabb ismine mazhar k›l›nm›fl-
sa kâmil bir mürebbi’-i mânevî olur, ve ilh... Bunun ötesinde velî bu flehâdet âle-
minin esrâr› art›k kendisine gizli olmad›¤›ndan bütün bu âleme ve bu âlemde-
kilere “Fe eynemâ tüvellû, fe semme vechullâh” âyetinin medlûlünün gerektirdi-
¤i biçimde hep bir Rahmânî nazar ile bakar. Anlayana bu, O’nun en mütebâriz
vasf›d›r.

Cenâb-› Hakk’›n velî kullar›na Mi’râc’da bâzen lutfetti¤i bir husûs daha vard›r.
O da mi’râc’dan sonra bu velî kullar›n herhangi bir olay hakk›nda sarf ettikleri
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sözlerin kaderin hükmüne paralel olmas› keyfiyetidir. Avâm bunu müflâhede et-
ti¤i zaman bu zevâta sanki “bütün bu olaylar, onlar, bunlar›n böyle olmas›n› irâ-
de ettikleri için böyle tecellî ediyorlarm›fl” zann›yla kutupluk izâfe eder.

Mi’râc sübjektif bir olayd›r; bunu objektiflefltirmek mümkün de¤ildir. Onun için
herhangi bir kimsenin evliyâ oldu¤unu ifâde etmek ancak bir hüsn-i zandan öte-
ye geçemez. Filâncan›n büyük bir evliyâ oldu¤unu fliddetle iddia edenleri bir ân
için durup düflünceye sevk eden ve verilmesi gereken en iyi cevap: “Bu zât›n ev-
liyâ oldu¤unu nereden biliyorsunuz? Yoksa mi’râc’a beraberce mi ç›kt›n›z?” ol-
mal›d›r.

Bununla berâber mi’râc’› yaflayanlar›n bir k›sm› cezbelerini söndürmek ve hem
gönül ehli kimseleri mi’râc’›n künhüne âflinâ k›lmak hem de mi’râc’dan sonra
kavufltuklar› hâlete, mi’râc nefl’esine iflâret etmek üzere fliirlerinde, nefeslerinde,
ilâhîlerinde yaflam›fl olduklar› bu mânevî tecrübeye ve bunu izleyen devreye flu
ya da bu flekilde temâs etmekten de kendilerini al›koyamazlar. Fakat bu olay
gerçekte söz kal›plar›na s›¤mad›¤›, tam anlam›yla dile getirilemedi¤i için de sâ-
dece istiârelere s›¤›n›l›r. Bundan ötürü mi’râc’›, hakk›yla, ancak yaflayan bilir.
Bununla berâber bunu fliir ve nefesle dahî paylaflmaktan tevakk›y eden çok çok
s›rl› velîler de vard›r.

Hüdâyî Dîvân›’nda Mi’râc Nefl’esi

Azîz Mahmud Hüdâyî (1541-1628) Dîvân›’n›n büyük bir bölümü sâdece onun
mi’râc nefl’esini aksettirmektedir. Bu Dîvân’daki fliirlerden  yaln›zca birinin bir
m›sra› bu olay›n bizzât yaflanm›fl oldu¤une delâlet etmektedir:

fiu cân kim s›rr-› ev-ednâ’ya erdi1,
Be¤im ol matlab-› a’lâya erdi,
Safâ-i zirve-i ulyâya erdi,
Riâyet eyleyen saff-› niâli.

Bak›p kalma nüküfl-i kâinata!
Çal›fl ma’nâya, er bâk›y hayâta!
Hüdâyî vâs›l oldu nûr-i Zât’a;
Geçen âfl›k Celâl’i vü Cemâl’i.

Bu mi’râc’dan sonra Hüdâyî yeni bir mi’râc özlemini de flu türlü dile getirmek-
tedir:

Yine gönlüm Dost illerin özledi,
O illere bir kez dahi varam m›?
Dost dîdâr›n bizden yeter gizledi,
Bir gün ola hûb cemâlin görem mi?
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Hüdâyî di¤er fliirlerinde ise Mi’rac’›n mâhiyetini ve hâlât›n› istiârelerle tasvîr et-
mekte, mi’râc’›n vukuuna özlemini dile getirmekte ve mi’râc’› gerçekleflen bir
kimsenin nelere nâil olaca¤›n› coflkulu bir dille anlatmaktad›r.
‹lk üç beyiti vahdet âleminden nüzûlü son dört beyiti de insân âleminden Hakk
kat›na mi’râc’› anlatmakta olan flu nefesi de ilgi çekicidir:

Ezelden aflk ile yanageldik2;
Hakîkat flem’ine pervâne geldik.

Tenezzül eyleyib vahdet ilinden,
Bu kesret âlemin seyrâna geldik.

Fermân ile bunca avâlim,
Gezerken âlem-i insâna geldik.

Fenâ buldu vücûd-i fânî mutlak;
B›rakt›k katreyi ummâna geldik.

Nemiz ola Hudâyâ3 Sana lây›k
Hemân bir lûtf ile ihsâna geldik.

Umar›z irevüz bâk›y huzûra,
Civâr-› Hazret-i Rahmân’a geldik.

Geçib âhir bu kesret âleminden,
Hüdâyî halvet-i Sultân’a geldik.

Burada insan›n Cenâb-› Hakk’›n huzuruna ç›k›fl›n› remzeden “katre-ummân”, is-
tiâresi önem tafl›maktad›r. Bu istiâreye ve buna benzer “katre-bahr”, “katre-der-
yâ”, “zerre-âfitab”, “zerre-hurflîd” ve “zerre-flems” istiâreleriyle daha baflka ne-
feslerde de s›k s›k karfl›lafl›yoruz:

Güneflden nûr al›b zerre,
Ola kim bahr ola katre,
Gidib usr, erile yüsre;
Hudâ zulmât› nûr ede!

***

‹stersen deryâ edersin katreyi
Kudretin hurflîd eder her zerreyi
Cümle âlem Senden al›r behreyi
Hep Senindir Pâdiflâh›m hep Senin

***

Varl›¤›n eyle zâil!
Olagör Hakk’a vâs›l!
Geç katreden ey gâfil!
Bahr ile ummân gelsin!
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Her kim ki katreden bahre eriflti,
Kap›dan bakarken sadre eriflti.
Hüdâyî, flüphesiz kadre eriflti, 
Hakk’›n ihsân›na erüb gelenler.

***

Hurflîde atub zerreyi, 
Bedr-i temâme lem’ayi,
Deryâya salub katreyi,
Ummân ederler Hû ile.

***

Nice bir ehl-i k›yl u kâl olal›m,
Bedre irgür yeter, hilâl olal›m,
Vâs›l-› fiems-i bîzevâl olal›m,
Sâkin-i suffe-i kemâl olal›m!...

***

Sâlik bula ümidi,
Zerre bula Hurflîd’i,
Bulma¤a bu tevhîdi,
Gel Hû diyelim yâ Hû.

***

Varl›¤›n eyle zâil,
Olagör Hakk’a vâs›l,
Geç katreden ey gâfil,
Bahrile ummân gelsin

***

Ey katreyi ummân eden,
Ey nutfeyi insân eden,
Ey dertlere dermân eden,
Senden meded, Senden meded.

***

Geç Hüdâyî sûret-i mânây› gör!
Katreyi ko, lücce-i ummâna bak!

***

Hüdâyî erifltir feth-i bâbe,
Varal›m hazret-i ni’mel maâbe,
Geçür zerrât›, iregör âfitâbe,
Efendi katreden deryây› iregör!



Mi’râc’da katre yaln›zca ummân olmamakta, ya da zerre yaln›zca âfitâba erme-
mekte fakat kul ayn› zamanda Kadîmî Yâr’a erip Nûr-i Kadîm’i (yâni öncesi ol-
mayan Nûr’u) görüp Envâr-› Zât’a da garkolmaktad›r:

Gönül verme nüküfl-i kâinâta,
Geçip fânîden ir bâk›y hayâta,
Safâ bul gark  olup envâr-› Zât’a,
Yürü bülbül kadîmî âfliyâna!

S›dk ile gir yoluna dildâr›n,
Bezl et ol matluba cümle vâr›n,
Ârif ol, görme yüzün a¤yâr›n,
Gör cemâlin kadîmî Yâr’›n!2

Zulmet-i gafleti dilden süregör,
Aç gözün Nûr-i Kadîm’i göregör,
Kasdedib Hakk’› Yak›yn’e iregör,
Tâ kemâle erifle ikrâr›n!

Âkil ol, hayr ifli ta’cil eyle,
Evliyâ hâlini tahsil eyle,
Fânîyi Bâk›y’e tebdil eyle,
Bîhisab Iss’› ide bâzâr›n!

Özetlemek gerekirse, Hüdâyî’ye göre: ‹nsân›n mi’râc’a mazhar olmas› t›pk› kat-
renin ummânda, zerrenin flemsde, insan›n Zât Nûru’nda fenâ bulmas›na benzer
flekilde, izafî varl›¤›n›n zâil olmas›d›r. Bu fenâ, mücerred anlamda fânî olmak
de¤ildir; bu bir anlamda aslen bâk›y olmakt›r. Bu “fenâ ender fenâ” ve “bekâ en-
der bekâ” makâm›d›r. Yâr’›n vechini idrâk ettiren bu olay Yak›yn’›n da ne oldu-
¤unu idrâk ettiren kemâlin ta kendisidir. Böylece her zerre t›pk› günefl gibi nûr-
lu ve kudretli olur. ‹flte evliyâlar›n hâlleri böyledir, vesselâm!

D‹PNOTLAR

1 Vezni: Mefâîlün + Mefâîlün + Feûlün.
2 Vezni: Mefâîlün + Mefâîlün + Feûlün.
3 Hudâyâ: Ey Hudâ!
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