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D Ý B A C E
Bismillahirrahmanirrahim
Kur'an-ý Kerîm'de Hicr sûresi 87. âyetinde,
"Ve Lekad ateynake seb'an mine'l mesani
ve'l Kurane'l azim.”
"Ve andolsun sana 'Seb’i Mesanî'yi (senâ
edilmiþlerden yedisini) ve Kur'an'ý Azîmi
bahþeyledik." buyrulmaktadýr.
Rabbimiz dünyaya bir çok peygamber ve evliya
yollamýþ uyarmalar ve anlatmalar lütfetmiþtir. Dünyanýn
her zaman için maddî olarak ileriye doðru geliþtiðini kabul edip, manevî olarak terakki etmediðini düþünmek
yanlýþ olur. Onun için Seb'an Minel Mesânî'yi, yani senâ
edilmiþlerden yediyi, her zaman içinde Allah'ýmýzýn insanlarýn maneviyattaki terakkisi için lütfettiði dönüm
noktalarý olarak görmek doðru olsa gerektir.
Bu hususi noktalar, manevî hayatý ilgilendiren bir
konudur ki, manevî terakkiyi iþaret eder. Onun içindir ki,
Allah'ýmýzýn irsal eylemiþ olduðu peygamber ve velilerle
manevî yaþam nasýl terakki ettiyse Sevgili Peygamberimiz
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ve O'ndan sonra zuhur eden Evliya-i Kirâm hazeratý ile
de Allah'ýmýz, manevîyat ve din anlayýþý idraklerinde dönüm noktalarý lütfetmiþtir.
Ýlk yaratýlýþta Allah, Deryayý Nuru Muhammed’i
halketti. Sonra arzularýný ve neþelerini ona verdi. Böylece Deryayý Nuru Muhammed’e verdiði hususiyetleri ve
arzularý tatbikata koydu. Sonra Âdem’in yaratýlmasý,
dünyaya indirilmesi ve birçok peygamberin gönderilmesi
tatbikatlarý vardýr.
Bu zamanlarda Seb’ül Mesani hakkýnda bir bilgi göremiyoruz. Çünkü Seb’ül Mesani, Hz. Muhammed’e (s.a.v)
verilmiþ, O’nunla bilinmiþtir. Bu, Allah’ýmýzýn Deryayý
Nuru Muhammed ile tatbik edeceði bir hususiyettir. Onun
için Seb’ül Mesani ve Kur’an-ý Azim Hz. Muhammed’e
(s.a.v) verilmiþtir. Bu âyette iþaret edildiði gibi Kur’an
âyetlerinin tefsiri namütenahi olduðuna göre Seb’ül Mesani tatbikatýnýn da çok ileri ve hususi bir tatbikat olduðu
anlaþýlmaktadýr. Seb’ül Mesani’nin sadece bu dünyada
deðil, diðer âlemlerde de tatbikat göreceði iþaret e d i l m e k t e d i r. Ç ü n k ü S e b ’ ü l M e s a n i ’ n i n D e r y a y ý N u ru
Muhammed tatbikatýnda bir hususiyetinin olduðu anlaþýlmaktadýr.
Hadis-i þeriflerde her asýrda bir “Ýnsan” gönderileceði iþaret edilmiþtir. Seb'an Minel Mesânî olarak ayan
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olan yedi isim, bu hususiyeti iþaret eden ilâhî gönül noktalarý olsa gerekir. Her yüz senede bir ‘müceddid’ gönderileceði hadisi vardýr. O halde müceddid, dini tekrarlayan yani istismar edilmeye çalýþýlan dini ihya eden
mânâsý taþýmaktadýr.
Nitekim Peygamberimiz bir hadis-i þeriflerinde,
“Benden sonra muhaddesun sýrrýndaki insanlarla
ünsiyyet ediniz.” buyurmaktadýr.
Halkýn müceddid olduðunu düþündüðü kiþilerin
durumunun, Peygamberimizin hadis-i þeriflerinde iþaret
buyurduðu hususiyeti taþýmalarý icap etmektedir. Yoksa
her din âliminin, müceddid olmasý mümkün deðildir. Aslýnda Rabbimizin ve Peygamberimizin buyurmuþ olduðu
yoldan yürümek icap eder. Yoksa bir çok mezheplerin ve
zaman zaman dine uymayan yorumlarýn peþinde gidenlerin bu noktada olduðunu söylemek doðru olmasa gerektir.
Seb'an Minel Mesânî'de son görünen gönlün h u s u siyeti,

bu

sýrr-ý

ilâhinin

kemalat

bulmasý

i l e A l lah'ýmýzýn bu sýrdaki muradýnýn ifadesini tebeyyün
ettirmesi olsa gerektir.
Allah'ýmýzýn tertib-i ilâhiyesinde rakamla ifade edilen hususlarda Allah'ýmýzýn bir programý iþaret edilmektedir. Nitekim Bakara sûresi 29. âyetinde,
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"Hüvelleziy halaka leküm ma fiyl'ardý cemiy'an sümmesteva ilessemai fesevvahünne
seb'a

semavatin

ve

hüve

bikülli

þey'in

aliym."
'Arz'dakilerin hepsini sizin için halk eden
sonra 'Sema'ya istiva eden ve onu yedi semalar olarak tesviye eden 'Hüve'dir. Ve 'Hüve' her þeyi bilendir." buyrulmaktadýr.
Ýnsanda yedi nefis mertebesinden bahsedilmekte,
Hacc farizasýndaki birçok menasýkin yedi defa tatbik edildiði bilinmektedir. Yedi rakamý ile ilgili o l a r a k b u h u s u s l a r a d i k k a t e d i l i r s e , b u r a k a m ý n A l lah'ýmýzýn insan,
dünya ve âlem-i ilâhîdeki hususlar ve ruhsal terakki ile ilgili ruhi tatbikatlarý içerdiði görülmektedir. Bu durumda,
Allah kadim kul kadim, ayrýlmadýlar bir adým noktasýnýn
iþaret edildiði anlaþýlmaktadýr.
Âyet ve hadislerde Seb’ül Mesani'deki fevkalâdelikler iþaret edilmektedir. Ýnsanlar Sebül Mesani'nin kelime karþýlýðý olarak tekrarlanan yedi kelimesini kullanmýþlardýr. Þu halde âyetteki mâna,“Biz tekrarlanan yediyi
verdik” þeklinde anlaþýlmaktadýr. Tekrarlanan yedi âyet
var, bu da Fatiha sûresidir, çünkü Fatiha yedi âyettir ve
namazlarda tekrarlanýr, þeklinde yorumlar vardýr. Ancak
o zamanda âyet numaralarý yoktu. Peygamberimiz zama4

n ý n d a K u r’ a n- ý K e r î m ’ d e r a k a m k u l l a n ý l m a d ý ð ý n d a n
Fa t i ha’yý yedi âyet olarak sýnýrlandýrmamak gerekir. Bu
taktirde tekrarlanan yedi beyanýnýn daha farklý mânâlarý
olsa gerektir.
Seb’ül Mesani ile ne

iþaret edilmiþtir? Bu kitap,

bunun açýklanmasý gayreti ile yazýlmýþtýr. Biz, yorumlarý
delil göstererek ifade etmeye çalýþtýk. Herkesin bir yorumu ve ifadesi olabilir. Aslýnda Seb’ül Mesani’nin namütenahi mânâlarý vardýr.
Bu kitaptaki açýklamalar velâyet hususiyetine göre
ifade edilmeye çalýþýlmýþtýr. Seb’ül Mesani’nin hususiyede
kalmasý onun çok özel bir makam olduðunu iþaret etmektedir. Bu hususiyet ancak Allah tarafýndan bildirilirse bilinebilir.
Allah'ýmýzýn, “Ve andolsun sana Sebi Mesanî'yi
bahþeyledik.” buyurmasý ile daha önce hiçbir peygambere nasip olmayan bir sýrr-ý azim ayan olmuþtur ki, Hz.
Muhammed (s.a.v) ile zâtîyet sýrrýnýn açýldýðý insanlara
tebþir olunmuþtur. Böylelikle bundan sonra ancak Hz.
Muhammed (s.a.v) yolundan gidilirse Hakk yakýnlýðý bulunabileceði ve manevî güzellik kazanýlabileceði iþaret
edilmiþtir.
Ýlk yaratýlýþta Deryayý Nuru Muhammed halkolmuþ5

tur. Allah’ýmýz, “Ve andolsun sana 'Sebi Mesanî'yi
(senâ edilmiþlerden yedisini)ve Kur'an'ý Azîmi
bahþeyledik." buyurmakla, önce Seb’ül Mesani hususiyetinin verildiðini, daha sonra Kur’an’ýn verildiðini beyan
etmiþtir. Ama önce insandaki hususiyet verilmiþtir. Çünkü
Seb’ül Mesani Allah dinini en ileri deðerlendiren zâtî gönüllerdir ki, Peygamberimizin zuhurundan sonra gelmeleri icap ediyordu.
Seb’ül Mesani gönüllerinin Kur’an’dan önce zikredilmesi tuhaf karþýlanmamalýdýr. Ýnsan’ýn efdaliyeti vardýr. Hatýrlanmalýdýr ki ‘Hamil-i Kur’an’ olan Cebrail
(a.s.) Âdem’e secde etmiþtir.
Seb'an Minel Mesânî olarak zuhur eden zâtîyet
noktalarýnýn isimlerindeki bu hususiyet de þimdiye kadar
tam mânasý ile açýlmamýþtýr. Hatmül Velâyet noktasýndaki tatbikat ile bu isimlerdeki Seb'ül Mesani hakikatin bir
anlamý da ayan olmakta ve hatmi yapýlmaktadýr. Bu hatim “el Musavvir” isminin arzusu icabý olarak tatbik olmaktadýr.
Seb’ül Mesani gönülleri Allah’ýn kendi gönüllerinde

kendini

zikrettiði

ve

övdüðü

gönüllerdir.

Muhakkak ki ‘Sena edilmiþler’ olarak Allah’ýn namütenahi isimleri vardýr. Ancak Seb’ül Mesani gönülleri sena
edilmiþler arasýndan seçilmiþ yedi kemalat isimleridir.
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Allah’ýmýz bütün isimleri yaratmýþtýr. Ancak kemalatý ile
göründüðü isimler Seb’ül Mesani noktalarýdýr. Bu yedi
isimden olan “Allah” ism-i celilini Seb’ül Mesani arzusunun en yüksek kemalat noktasý ve menþei olarak kabul
etmek icap eder.
Rabbimiz, “Seb’an Minel Mesani’deki isimlerin hiçbirisi ayrý bir vücûd deðildir, hepsi bir
vücûddur. Yalnýz Seb’an Minel Mesani’deki bu
esmanýn bir tanesi uluhiyetten (ki, Allah ism-i
celilidir) diðer altý tanesi kulluktan görünmüþtür
ama bir vücûddur. Ýþte kulluk o kadar mühim bir
þeydir.” buyurmuþlardýr.
Rabbimiz Seb’an Minel Mesani’nin incelikleri
hakkýnda þu açýklamayý lütuf buyurmuþtur:
“Arapçada

“ bismillahirrahmanirrahim ”

deki

( B ) harfinin altýnda görünen nokta Ýnsan-ý Kâmil
noktasýný iþaret etmektedir. Allah’ýmýz o noktadan “er
Rahman” ve “er Rahîm” isimlerinin icrasýný ayan eyler.
Ayan eylemiþ olduðu o isim her zaman için arzu etmiþ olduðu bir gönülde ayan olur. O halde Allah’ýmýz zâtýný
hangi

gönülden

izhar

eylediyse,

o

gönül

“Ýsm-i

Azam’dýr.
Allah’ýn yaratma arzusu kendisinde asaleten var
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o l a n h a s l e t l e r i n s û re t a l a r a k z u h u r b u l m a s ý d ý r. Ý þ t e
Ý n s a n - ý Kâmil, Allah’taki hasletlerin asliyet-i ilâhîye
olarak zuhur etmesidir. Bu noktaya “Sûret” deðil
“Asliyyet” denilmesi, bu azim noktanýn beþer idrakinin
fevkinde olduðunu aþikâr kýlmaktadýr.
Gerçek iman, ancak o ismi tasdik ile geçerli olur.
Zira “Lâ ilâhe illâllah” demekle beraber “Muhammed
Resûlullah”ý tam kabul ve iman-ý hakiki zuhur eder.
“Heft Âlem-i Velâyet-i Ekber - Yedi en büyük
velâyet âlemi” Kur’an’ýn özünün Fatiha’da olmasýný ve
o seçilmiþlerin yedisini iþaret etmektedir.
Seb’ül Mesani isimleri hususi isimlerdir. Bunun için
Hz. Mevlâna, ‘Seb’ül Mesani Lisaný’ndan bahsetmektedir.
Bu kitapta ayný âyetlerin farklý tefsirleri vardýr. Bu
anlatýmlar deðiþiktir. Bu noktadan hareketle Seb’ül Mesani anlatýmlarý sadece bu kitapla sýnýrlý deðildir. Seb’ül
Mesani Hz. Muhammed’e (s.a.v) ait hususiyetleri ihtiva
ettiði için namütenahi anlamlarý olduðu muhakkaktýr.
Biz bu kitapta bir bilgi aktarmasý yapmaya çalýþmaktayýz. Kur’an gelecek zamaný bildiren bir ‘Levh’tir.
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Bu kitabýn herhangi bir bölümünün kitabýn bütününden ayrý olarak deðerlendirilmesi doðru olmasa gerekir. Kitabý bir bütün olarak deðerlendirip diðer bölümlerdeki yazýlarý da bu bütünlük içinde deðerlendirmek okuyanlar için terakkiye vesiledir. Kitabýn muhteviyatý çok
deðiþik bir konuyu ihtiva ettiði için bu kitabýn tamamý
okunduðu taktirde konu hakkýnda daha iyi bir fikir elde
edilebileceði kanaatindeyiz.

ELL HACC HÜSEYÝN VEDAD
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SEB'ÜL MESANÝ NEDÝR
Bismillahirrahmanirrahim
Seb'ü'l Mesani için tefsirler ve rivayetler vardýr ve
bu tefsirler kendi zamanlarýna göre yapýlmýþtýr. Seb'ülMesani’ye lügatlerde, birçok kitap ve yazýlarda mânâ olarak çeþitli anlamlar verilmiþtir.
Bükülmek, katlanmak, kývrýlmak veya tekrar edilmek suretiyle ikilenen veya baþka bir þey eklemekle takviye edilen veya çeþitlendirilen herhangi bir þeye
"mesnâ" denilir ki ikiþer, ikili, mükerrer, bükülü, te'kid
edilmiþ, muhkem, çifteli, büklüm, büklümlü, katlý, kývrým,
kývrýmlý, mânalarýna gelir. Bu suretle herhangi bir þeyin
kuvvetlerine, katlarýna, kývrýmlarýna "mesânî" denildiði
gibi, bir vadinin dönüm noktalarýna büküntülerine, dönemeçlerine "mesânî el-vâdî" denilmektedir.
Ýbn Cerîr'in Ýbni Abbas'tan bir nakline göre,
"mesânî"de müstesnalýk manasý da vardýr. Zira istisna da
"seniy"den türemiþtir. Bükülmüþ ipe veya ipliðe "mesna(tun) veya misnâ(tun)" denildiði gibi, geri döndürme (tercî') veya tekrar etme manasý itibarýyla tarab (sevinçlik, þenlik) ve terennüme veya ikiþerli manasý ile mes-
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nevî dediðimiz nazým þekline de mesnâ(tun) denilir. Bir
de müsnânýn çoðulu olabilir ki, senâ makamý ve senâ
yeri anlamýna gelir. Kur'an-ý Kerîm'de Hicr sûresi 87. âyetinde mesani kelimesi geçmektedir.
“Lekad ateynake seb'an mine'l mesani ve'l
Kurane'l azim”
“Ve andolsun sana 'Sebi Mesanî'yi (senâ
edilmiþlerden yedisini) ve Kur'an'ý Azîmi
bahþeyledik." buyrulmaktadýr.
Kur'an-ý Kerîm bütün varlýklar üzerine Seb'ül Mesani hususiyetindekileri ifade etmektedir. Seb'ül Mesani,
sabikûn zümresini de iþaret etmektedir. Ümmül Kitap,
Seb'ül Mesani’dir. Hadiste buyruldu ki: "Elhamdülillah,
Ümmül Kur'an'dýr. Ümmül kitaptýr ve Seb'ül Mesani’dir. (Tirmizi)
Peygamber Efendimizden sonraki devirlerde bozulmak istenilen Þeriat-ý Muhammediye’nin aslýna rücû
ettirilmesi bu yedi gönül ile olmuþtur. Âyeti kerîmede,
"Sana El Kitab'ý inzal eyleyen Hüve'dir Muhkem
âyetler var ki onlar Ümmül Kitap'týr." (Al-i Ýmran
3/7) buyrulmaktadýr. Buradaki bir mâna da “Ümmül Kitap,” Hüve'nin göründüðü gönül noktalarý olarak Seb'ül
Mesani'dir.
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Râd sûresi 39. âyetinde,
“Yemhullahü ma yeþaü ve yüsbit ve indehu
ümmü'l kitab”
"Allah dilediðini imha eder ve sabit kýlar.
Ve 'Hû' indindedir Ümmül Kitap”buyrulmaktadýr.
Zuhruf sûresi 4. âyetinde,
“Ve

innehu

fiy

ümmi'l

kitabi

ledeyna

lealiyyün hakiym”
“Ve muhakkak ki o bizim yanýmýzdaki
Ümmül

Kitap

içindedir.

Elbette

alîdir

(ulvî), hakîmdir.” buyrulmaktadýr.
Allah'ýmýz kendi Musavvir'ini (arzusunu) bir insana
intikal ettirdiði zaman ona hitabý olur. O insanla diðer insanlara hitap eder. Onun için insan esas alýnýr. Peygamberimize, “Sana yedi Mesani’yi ve Kur'an’ý verdik”
buyurmakla, önce Seb'ül Mesaniyi zikretmesi Allah'ýmýzýn, insaný esas aldýðýný göstermektedir. Zümer sûresi 23.
ayette,"Sözün (hadis) en güzelini indirdik." buyurmakla da bu sýrra iþaret edilmiþtir. Yani en güzel hadis
Hüve'nin Musavvir'indeki arzusu olan Cenâb-ý
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M u h a m med lisanýndan zuhur etmektedir. Onu da Hz.
Muhammed (s.a.v) ile lütfetmektedir.
Hicr sûresi 87. âyetinde, "Seb’i Mesanî'yi

ve

Kur'an'ý Azîmi bahþeyledik." buyrulmaktadýr ki, bu
âyet hususide Allah'ýmýzýn dünya yaþamýnda tatbikata
koyacaðý yedi dönemi de iþaret etmektedir. Bu yedi dönüm noktasý Hatmül Velâyet tarafýndan açýlacak ve
izah edilecektir. Onun için Fatiha sûresi'ndeki hakikat idrak edilip, terakki edilerek yedi nefis mertebesinden geçilirse hakikate ulaþýlýr. Bu yedi dönem ayný zamanda her
zaman diliminde yedi gönül noktasýnýn yolundan yürünürse selamet bulunacaðýný iþaret etmektedir ki, bu da
Seb'ül Mesani tatbikatýnýn her zaman diliminde fiiliyatta
olduðunu göstermektedir. Nitekim bir mânevî kardeþte
zuhur eden; "Seb'an Minel Mesanî; Hüve'nin her zaman dilimindeki arzusudur." beyaný bu noktayý iþaret
etmektedir.
Seb'ül Mesani isimleri yeryüzündeki tatbikatlardýr.
Tatbikatlarýn hepsi Allah ismine baðlýdýr. Ama ahiretteki
tatbikat dünyadaki tatbikatlardan daha farklýdýr. Her tatbikatta aslolan Hüve’dir. Velâyet Hüve’ye baðlýdýr. Ancak dünya için Hüve’nin tatbikatý Allah ismi ile zuhurdadýr. Diðer âlemlerdeki (boyutlardaki) Hüve’nin tatbikat
isimlerini kim bilebilir ki? Zaten hangi âlem olursa olsun
hepsi Hüve’ye baðlýdýr.
14

SEB'ÜL M E S A N Ý ' Y E
VERÝLEN MÂNÂLAR
Bismillahirrahmanirrahim
Hz. Ömer, Ebul-Âliye, Ýbn Ebi Muleyke, Ubeyd Ýbn
Umeyr ve kalabalýk bir cemaat bu yedi þey (Seb'ül
Mesânî) Fatiha sûresi âyetleridir, demiþlerdir. Seb'ül
Mesânî ile Fatiha sûresinin iþaret edildiðine

dair delil

Buhârî'de geçen Ebu Said hadisidir.
Sevgili Efendimiz, "Elhamdülillahi Rabbil Âlemin" buyurmakla, "Hatemen Nebiyyin" olarak kendisinin zuhuru ile, Allah dininin ikmal edilerek kemal bulduðunu ve tamamlandýðýný da iþaret etmektedir. O devirde,
"Elhamdülillahi Rabbil Âlemin" olarak zikredilen
sûreye Fâtiha sûresi ismi verilmiyordu.
Maneviyatta terakki etmiþ bir gönül kemâl noktasýna geldiðinde, "Elhamdülillahi Rabbil Âlemin" diyerek Allah’a þükreder. Ýnsan görünmez bir vücûd dalgasý
halinde iken Allah'ýmýzýn ona bir

hususiyet

lütfederek

meydana getirmesi büyük bir lütuftur. Nitekim Ýnsan
sûresi 1-2. âyetlerinde,
"Hel eta ale'l insani hýynün mine'd dehri lem
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yekün þey'en mezkûra inna halakne'l insane
min nutfetin emþac nebteliyhi fece'alnahü
semiy'an basýyra"
"Geçmedi mi insan üzerinden dehrin bir süresi ki o mezkûr bir þey deðildi.

Doðrusu

biz insaný karýþýmlý olan bir nutfeden halkettik, Onu deneriz (imtihan ederiz) ve onu
semî ve basîr kýldýk." buyrulmaktadýr.
Ýnsan zikredilmiyordu. Allah insana velâyet verdi
ve insan zikredilmeye baþladý. Seb’ül Mesani, insan tamam olduðu zaman, yani Hz. Muhammed (s.a.v)’in
zuhuru ile bilindi. Allah’ýn Musavvir’indeki insan, tammiy e t i n i H z . M u h a m m e d ( s . a . v ) i l e k a z a n m ý þ t ý r. D e r y a y ý N u ru Muhammed halk oldu; Âdem var oluncaya kadar zikredilmedi, Âdem ile insan mezkûr oldu. Bu zikrediþ Hz. Muhammed (s.a.v)’de kemalâtýný buldu. Allah,
beþer varlýðýný ve melekleri yarattý ama insan vasfýný taþýyan hususiyeti daha sonra Âdem olarak yaratmýþtýr. Ýnsan
vasfý tüm varlýklarýn fevkinde kabul edildiðine göre,
Seb’ül Mesâni’nin insan hususiyeti taþýmasý gerekir. Biz,
Seb’ül Mesâni’yi insan olarak deðerlendiriyoruz.
Allah, daha ileri zamanlarda Seb’ül Mesâni’yi özelde tuttuðuna göre Âdem’in yaratýlýþý ile insanlarýn Hüve’ye dönüþü arasýnda yedi devir hususiyeti vardýr. Bu yedi devrin yansýmasý olarak da, o gönüller iþaret edilmiþtir.
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Hz. Âdem topraktan halkedilip ruh üflendiðinde ilk
söylediði söz, "Elhamdülillahi Rabbil Âlemin"dir. Bu
söz insanýn insan olma idrakine gelerek Allah'a þükretmesidir. Bir Ýnsanýn son sözü de,"Elhamdülillahi Rabbil
Âlemin"dir.
Sevgili Efendimiz hadis-i þeriflerinde, "Nefsim
elinde olan Allah'a yemin olsun ki, Allah, ne Tevrat’ta, ne Ýncil'de ne Zebur’da ne de Furkan´da
Elhamdulillah’ýn bir benzerini indirmiþtir. O, bana verilen "Seb´ül Mesani ve Kur´an-ý Azim"dir."
buyurmuþlardýr. (Tirmizî) ‘Elhamdulillah’ ifadesi müminleri beyan eder.
Peygamberimiz bu anlatýmla, Elhamdülillahi
Rabbil Âlemin sûresinin (Fatiha sûresi) Seb'ül-Mesâni
olduðuna iþaret etmiþtir. Yani Fatiha sûresi Seb'ülMesâni’ye baðlýdýr; Seb'ül-Mesâni Fatiha s û re s i ’ n e t â b i
d e ð i l d i r. Ç ü n k ü S e b ' ü l - M e s â n i H z . M u hammed’e
(s.a.v) lütfedilen çok muazzam bir tatbikat-ý ilâhîyedir.
Tirmizî’nin rivayet ettiði bu hadisi kaynak olarak
g ö s t e re n b ö y l e c e S e b ' ü l M e s â n i ' d e n k a s t e d i l e n i n ,
‘ Ü m mül Kur'an’ olan Fatiha sûresi olduðu ve bundan
dolayý Fatiha'nýn ‘Es Seb'ül Mesâni' ismini aldýðý ve
Kur'an'ýn bunun bir tefsiri olduðu söylenmektedir. Seb'ül
Mesâni, Hz. Muhammed (s.a.v)’i iþaret e t m i þ o l d u ð u n a
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g ö re v e K u r’ a n- ý K e r î m d e H z . M u hammed (s.a.v)’in
v ü c û d k i t a b ý o l d u ð u n a g ö re , S e b ’ ü l M e s a n i o l a n
H z . M u hammed (s.a.v) Kur’an-ý Kerîm’i beyan etmiþ
demektir. Her namazda ve dualarýn baþýnda ve sonunda
tekrar tekrar okunan Fatiha, Kur'an-ý Kerîm'in bu âyette
bahsettiði Seb'ül Mesânî adýný almaya çok uygun olduðu
görüþü vardýr.
Ýbn Abbas’dan gelen bir rivayette: Resûlullah
(s.a.v) a yedi Mesani verilmiþ bulunmaktadýr. Bunlar, yedi uzun sûredir. Bakara´dan Araf ’a kadar olan altý sûrenin bunlardan olduðu ittifakla kabul edildiði halde, yedinci sûrenin hangi sûre olduðu hususunda farklý görüþler
vardýr. Yedincisinin Yunus olduðu söylendiði gibi Enfal ve
Tevbe olduðu da söylenmiþtir.
Seb'ül Mesânî hakkýndaki rivayetleri kitabýmýzýn bu
kýsmýnda sýralamaya çalýþtýk. Ancak dikkat edilirse bütün
bu rivayetlerde Kur’an’ýn tevhidine uymayan hususlar da
vardýr. Mesela Ýbn-i Abbas’tan rivayet edilen yukarýdaki
haberde, Seb'ül Mesânî’nin Kur’an’ýn yedi uzun sûresi olduðundan bahsedilmektedir. Halbuki Kur’an’da (Hicr 87)
“Sana Seb’i Mesani’yi ve Kur’an-ý Azim’i verdik”
buyrulduðuna göre Seb’ül Mesani’nin Kur’an’dan baþka
bir hususiyet olduðu muhakkaktýr. O halde yukarýda zikredilen yedi uzun sûrenin Kur’an’dan olmadýðý gibi bir
anlam çýkar ki, bütün bu haberlerin hakikatten uzak olduðu görülmektedir.
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Bu âyet (Hicr 87) ile ilgili olarak birçok meâllerde
ve tefsirlerde, "Fatiha'yý ve Kur'an’ý verdik." diye yazýlmýþtýr. Ancak Fatiha, Kur'an içindeki bir sûredir.
Kur'an içinde olan sûre, Kur’an’dan ayrý olarak mý
bahsedilmektedir? Allah Kur'an’ý lütfettim buyurduktan
sonra ayrýca Fatiha’yý da vermiþ þeklinde mi düþünülmektedir?
Fatiha sûresi için “tekrarlanan yedi” deniyor.
Fatiha’yý her namazda tekrarlýyoruz. Kur’an’da “Sana
Seb’ül Mesani‘yi ve -ilâveten- Kur’an’ý verdik.”
buyruluyor. Yani önce Seb’ül Mesani zikrediliyor.
Seb’ül Mesani, ‘müceddid’ sýrrýndan olan Zamanýn Ýnsan’ý anlamýna da gelir. O zaman mânâ “Biz sana
‘Zamanýn Sahibi’ni ve Kur’an’ý verdik.” þeklinde de
anlaþýlabilir. Eðer Seb’ül Mesani’den kasýt Fatiha sûresi
olsaydý, o zaman âyette, “Kur’an’ý da verdik” buyrulmamasý lazýmdý. Çünkü Fatiha zaten Kur’an-ý Kerîm’e
dâhildir. Pey g a m b e r i m i z i n Fa t i h a s û r e s i n i “ E l h a m d u l i l l a h i Ra b b i l Â l e min” âyeti olarak zikrettiði de
malumdur.
Elmalýlý Hamdi Yazýr Hicr Suresi 87. âyetin tefsirinde þu noktaya dikkat çekmiþtir:
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"Þimdi bu âyetteki Seb'an Minel Mesani'den
anlaþýlan mânâ: "Kendisine mesâni denilen þeyler
cinsinden büyük benzersiz yedi þey" demektir. Bu
ise mücmeldir. Kendisinden kasdedileni belirlemek için ayrýca delile muhtaçtýr. Atýf, deðiþiklik
gerektirdiðine göre, âyetin zahirinden anlaþýlan
bu yedi âyetin Kur'ân'dan baþka olarak düþünülmesi lazým gelecek gibi görünür. Aslýnda bunun
Kur'ân'dan baþka olarak Hz. Muhamm e d ' in(s.a.v)
yüce özelliklerinden olan yedi mucizeye iþâret olmasý ihtimali yok deðildir. Fakat bu þekilde bir
tefsirle ilgili hiçbir rivayet gelmemiþtir.”
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Y E D Ý SAY I S I
Bismillahirrahmanirrahim
Kur’an’da ve manevîyatta isimler rakamlar ile
anlatýlmýþtýr. Kur’an’da insanlarýn üç zümre olduðundan
bahsedilir. Bir âyette, “Allah her þeyi çift yaratmýþtýr.” buyrulmaktadýr. Hacc farizasýnda Beytullah yedi defa tavaf edilir. Ýnsanda yedi nefis olduðu bildirilmekte ve
bu nefis mertebelerinden terakki için yedi isimle zikir
yapýlmaktadýr. Üçler, yediler, kýrklar gibi þüphesiz birçok
isim ve rakam vardýr. Bunlarýn tam olarak hangi hususiyetleri ifade ettiði dahi bilinmemektedir.
Sevgili Efendimiz (s.av) "Kur 'an yedi harf üzere
indirilmiþtir." buyurmuþtur. Müfessirler, "Yedi Harf"in
n e o l d u ð u k o n u s u n d a g ö r ü þ b i r l i ð i s a ð l a y a m a m ý þ t ý r.
K i milerine göre, Müslümanlara saðlanmýþ bir kolaylýktýr.
Kimilerine göre ise bir okuyuþ þeklidir. Bu konuda bir görüþ birliði olmasa da bu farklý kabullerden doðan farklý
okuyuþlar ve hükümler ortaya çýkmýþtýr. Bakara sûresi 29.
âyetinde,
“Hüvelleziy

halaka

leküm

ma

fiyl'ardý

cemiy'an sümmesteva ilessemai fesevvahünne
seb'a semavatin ve hüve bikülli þey'in aliym.”
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“'Arz'dakilerin hepsini sizin için halk eden
sonra 'Sema'ya istiva eden ve onu yedi
semalar olarak tesviye eden 'Hüve'dir. Ve
'Hüve' her þeyi bilendir.”
Müminun sûresi 17. âyetinde ise,
“Ve lekad halakna fevkaküm seb'a taraika vema künna ani'l halký gafiliyn”
“Ve andolsun üzerinizde yedi tarikleri halk
eyledik. Ve bizler yaratýþtan gafil olmayýz.”buyrulduðu gibi, Kur'an-ý Kerîm'de yedi sayýsý
birçok âyette geçmektedir.
Bakara sûresi 261. âyetinde,
“Meselülleziyne yünfikune emvaleküm fiy
sebiylillâhi kemeseli habbetin enbetet seb'a
senâbile fiy külli sünbületin mietü habbetin
vallahü yuda'ýfü limen yeþaü vallahü vasiun
aliym”
“Mallarýný Allah yolunda harcayanlarýn durumu, yedi baþak verip her birinde yüz tane
bulunan bir baþaðýn haline benzer. Allah dilediðine kat kat fazlasýný da verir. Allah’ýn
lütfu geniþtir, ilmi her þeyi kaplar.” buyrulmaktadýr.
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Allah’ýmýz, Hz.Muhammed'e (s.a.v) yediyi vermek
suretiyle, bire yedi yüz veren bir maneviyat vermektedir.
Bir taneden yedi baþak (Seb'ül Mesani)ve her baþaktan
yüz tane ifadeleri maneviyattaki tekamülü iþaret etmektedir. Hz Muhammed(s.a.v)deki arzu ile maneviyatýn tekamül etmesi Allah'ýn O’ndan nice nice veliler yetiþtirmesini ifade etmektedir. Böylece maneviyatýn rakam ile tahdit
edilemeyeceði aþikâr olmaktadýr. O’nun ekmiþ olduðu
ilimden nice yakýnlýk bulmuþ gönüller zuhur etmiþtir. Onlar da nice nice insanlara feyiz vermiþtir
Fussilet sûresi 12. âyetinde,
“Fekadahünne seb'a semavatin fiy yevmeyni
ve evha fiy külli semain emreha ...”
“Ýki günde semavatý yedi kat olarak kaza
eyledi ve her bir göðe kendisine ait iþi
vahyetti...” buyrulmaktadýr.
Allah’ýmýz her göðe vazifesini vahyetmiþtir. Yani
hepsinin vazifesi vardýr. Allah'ýn bir programý vardýr ve o
program tatbik edilmektedir.
Müminun sûresi 17-18.âyetlerinde,
“Ve lekad halakna fevkaküm seb'a taraika
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vema künna ani'l halký gafiliyn. Ve enzelna
mine's sema'i maen bikaderin feeskennahü
fiy'l ardý ve inna alâ zehabin bihi lekadirûn.”
“Ve andolsun üzerinizde yedi tarikleri halk
eyledik. Ve bizler yaratýþtan gafil olmayýz.
Ve 'Sema'dan suyu bir takdir ile inzal eyledik de 'Hüve'yi 'Arz' içre iskân ettirdik. Ve
muhakkak ki biz onu gidermeye elbette
kaadiriz.”buyrulmaktadýr.
Yedi Tarik, Seb'ül Mesani'den görünecek olan yedi
ilahi yorum ve yoldur. O noktalardan sunulan feyiz ile
gönüller beslenmektedir. Sebü’l Mesani’de "O gün her
topluluðu imamlarýyla davet ederiz" sýrrý da vardýr.
Talak sûresi 12. âyetinde,
“Allahülleziy haleka seba semavatin ve mine'l ardý mislehünne yetenezzelü'l emrü beynehünne litalemü ennallahe ala külli þey'in
kadiyrün ve ennallahe kad ehata bikülli
þey'in ýlmâ”
“Allah O yüce yaratýcýdýr ki yedi kat semâyý
ve yerden de onlarýn mislini yaratmýþt ý r. A l lah’ýn emri ve hükmü bunlar arasýn24

da inip durur ki, Allah’ýn her þeye kadir olduðunu ve Allah’ýn her þeyi ilmiyle ihata ettiðini, O’nun ilmi dýþýnda hiçbir þey olmayacaðýný siz de bilesiniz.”
Bu âyette iþaret edilen yedi semanýn yeryüzünde
misli vardýr. Yedi sema, yedi gönüldür. Yedi gönül kendilerine baðlý olan gönüllere de feyiz vermektedir. Bu, ayný
zamanda velâyeti ve velâyetteki yetiþmeyi anlatan bir
âyettir.
‘Yedi Sema’ “Ýnsan” için yaratýlmýþtýr. Esas gaye
“Ýnsan”dýr. Zaten ilk yaratýlan varlýk da “Ýnsan”dýr.
(Deryayý Nuru Muhammed)Yukarýda yazýldýðý þekliyle yedi rakamý birçok âyette zikredilmektedir.
Hakk yakýnlýðý bulmuþ olan gönül her an ilâhî âlem
(yedi semâ) ile temastadýr.
Mülk sûresi 3. âyetinde,
“Elleziy

haleka

seb'a

semavatýn

tibakâ

ma'tera fiy halki'r rahmani min tefavüt…"
Yedi kat göðü birbiriyle tam uyum içinde
yaratan O'dur. Rahman'ýn yaratmasýnda hiçbir nizamsýzlýk göremezsin…" buyrulmaktadýr.
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Asýl olan insandýr. Allah ‘Ýnsan’ý (Deryayý Nuru
Muhammed) yarattýðý zaman esfele safilin (kozmik âlem)
daha yaratýlmamýþtý. Allah insaný yarattý ve kendi hususiyetlerinden yedi nefis merhalesi lütfetti. Ve "Siz bu nefis makamlarýndan geçerseniz bana ulaþýrsýnýz."
buyurdu.
Esfele safilinden insanýn terakki ederek Allah'a
yaklaþma tecrübesine nazire olarak da semavat yedi tabaka olarak yaratýlmýþtýr. Ýnsan bu yedi mertebeyi idrak
ile bir güzellik kazandýðý zaman ilâhî âleme intikal etmesi
için daha ileri yaratýlýþta bir vücûd almasý ve bu madde
âleminden soyutlanmasý icap etmektedir.
Ýnsanýnda kendisindeki nefsi makbul bir noktaya
getirmesi için ruha tabi kýlmasý ve bir ahenge gelmesi
icap etmektedir. Yedi nefis makamý için zikredilen esma
böylelikle birbiri ile ahenk haline gelmektedir o zaman
Allah'a layýk olunur.
"Seb'atu Ebhur" yedi deniz manasýna Arapça bir
ifâdedir. Tasavvuf yoluna girenlerin takip ettikleri yedi
meþreb, yedi yoldur. Bunlar; Sekr, vecd, berk, hayret, þuhûd, nûr-ý kurb, velâyet-i vücûd’tur.
Ýnsanda yedi nefis mertebesi vardýr:
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1-Nefs-i Emmare
2-Nefs-i Levvame
3-Nefs-i Mülhime
4-Nefs-i Mutmainne
5-Nefs-i Râdiyye
6-Nefs-i Mardiyye
7-Nefs-i Kâmile/Safiyye
Hacc’da yedi tavaf yapýlýr. Safa ile Merve tepeleri
arasýnda yedi kere say edilir, þeytan yedi taþla taþlanýr.
Tecelliyatýn yedi mertebesi vardýr. Bu yedi mertebeyi;
1-Lâ-Taayyün
2-Taayyün-i Evvel
3-Taayyün-i Sani
4-Mertebe-i Ervah
5-Mertebe-i Misal
6-Mertebe-i Þehadet
7-Mertebe-i Ýnsan oluþturur.
MECALÝS-Ý SEB’A, Hz.Mevlana'nýn yedi sohbetinden oluþan bir kitaptýr. Hz.Mevlana bu sohbetlerinde,
Hz.Muhammed'in (s.a.v) sözlerini yorumlamaktadýr ve
aþaðýdaki konular yer almaktadýr:
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1- Cömertlikte ve yardým etmede akarsu gibi ol.
2- Þefkat ve merhamette güneþ gibi ol.
3- Baþkalarýnýn kusurunu örtmede gece gibi ol.
4- Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.
5- Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol.
6- Hoþgörüde deniz gibi ol.
7- Ya olduðun gibi görün, ya da göründüðün gibi
ol.
Allah'ýn yarattýðý varlýklar cümlesinde en mühim
noktanýn insan olduðu muhakkaktýr. Çünkü Ýnsan "eþrefi mahlûk" olarak dünyaya gelmiþtir. Bu da Allah'ýn ilâhî
programýnýn ilk önce insanda tecelli edeceðini göstermektedir. O halde insandaki tatbikatýn Allah'a ait bir tatbikat olduðunu idrak etmek gerekir.
Ýnsanda Allah'ýn arzularýnýn tatbik olduðu muhakkaktýr. Ýnsanýn Allah’tan ayrý bir iradesi olduðu düþünülmemelidir. Çünkü irade-i asliye Allah'a aittir. Bu hakikatler müþahede edilip Allah ikrar edileceðine inkâr edilmesi makbul deðildir.
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SEB'ÜL MESANÝ ÝLE ÝLGÝLÝ
HUSUSÝYETLER
Bismillahirrahmanirrahim
Mesânî kelimesi senâlar, hamdler, senâ edilenler,
övülenler mânalarýna da gelir. (Mücem’ül Müfehhes)
Þu halde Seb’ül Mesani" Senâ edilmiþlerden yedisini" ifade eder ki, Allah'ýmýzýn insan kalblerinde tatbikata koyduðu manevî terakkideki yedi dönüm noktasýný
da iþaret etmektedir.
Hakikatte senâya lâyýk olan Allah'ýn zâtiyet-i ilâhiyesidir. Nitekim Fatiha sûresi 2. âyetinde, "Elhamdü
Lillâhi Rabbil Âlemiyn" yani; "Hamd âlemlerin
Rabbi olan Allah'adýr," buyrulmaktadýr. Bütün hamdü senâlar elbette Rabbimizedir.
Seb'an Minel Mesâni, Hz. Muhammed (s.a.v) ile
lütfedilen maneviyatýn zâtîyyet anlayýþýnýn kýyamete kadar zuhur edecek manevî ve hususi gönüllerdeki açýlýmýdýr. Daha vazýh olarak denir ki; Hz. Muhammed
(s.a.v)’den sonra yine O’na ait olarak inkýlab-ý kebîre kadar yeryüzünde ve âlemlerde ilâhî v a z i f e y i i k m a l e y l e -
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y e c e k o l a n h u s u s i g ö n ü l l e r d e D e r yayý Nuru
M u hammed’in zamanýn arzusuna hitap edecek þekilde
açýlarak Allah dininin ihya ve ikmal edilmesidir.
Sevgili Efendimizin zuhurundan sonra Rabbimiz,
çok ileri terakki lütfetmiþtir. Bu yedi dönüm noktasý, Sevgili Efendimizden sonraki iman

hususiyetinin terakki

merhalelerini de remzetmektedir.
Peygamberimize gelinceye kadar birçok Risalet
noktasý zuhur etmiþ, "Hatemen Nebiyyin" olan Efendimizin zuhuru ile birlikte, bütün peygamberler cem olmuþ
ve Rabbimiz Sevgili Efendimize, "senâ edilmiþlerden
yediyi" vererek bu isimlerin tatbikat göreceðini iþaret buyurmuþtur. Bu, ayný zamanda bu manevî açýlmalarýn Sevgili Efendimizin yolundan yürüyeceðini de iþaret etmektedir.
Bu yedi ismin, ki "Allah, Muhammed, Ali, A b d ü l k a d i r, S ü r e y y a , M u h a m m e d A l i v e H a t mül
Velâyet," "Hüve"den görünen hususi n o k t a l a r o l m a s ý
hasebiyle bu isimler içerisinde " A l lah" ism-i þerifi
d e z i k re d i l m i þ t i r. B u n o k t a l a r H ü ve'nin fiili tatbikattaki icra isimleridir. Bu hususta ilk isim, "Allah" ismidir ki,
yukarýda zikredilen diðer isimler Ýsm-i Azam olan ‘Allah’
ismine baðlý olarak Allah'ýmýzdaki çok hususi noktalarý da
ifade etmektedirler.
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Bu, Hüve’nin arzusunun bir ifadesidir. Allah ism i ,
H ü v e ’ n i n t a t b i k a t i s m i d i r. B ü t ü n i s i m l e r z a t e n A l lah
ismine baðlý olarak tatbikat yapmaktadýrlar. Bu yedi isim,
yani; "Allah, Muhammed, Ali, A b d ü l k a d i r, S ü r e y y a , M u h a m m e d A l i v e H a t mül Velâyet" sýfatî olarak düþünülmemeli, zâtîyet noktasýndan idrak edilmelidir.
Sýfat olarak düþünülürse ilâhî isimler kiþileþtirilmiþ olur ki, idrakte eksik kalýnabilir.
Bu ifade, velâyetin Hüve’ye ait olmasýnýn bir terakk i s i n i i þ a re t e t m e k t e d i r. D a h a a ç ý k o l a r a k C e n â b - ý
M u hammed, “Beni gören muhakkak ki Hakký görmüþtür” ilâhî beyanýna itiraz vaki midir? Deðilse,
Cenâb-ý Muhammed’de icra eden ‘el Hakk’ ismi yani
hakikatül hakayýk lisanýndan olmak üzere Hüve’yi iþaret
etmektedir.
Hüve, Allah ismi ile icra ve tatbikatýný yapmaktadýr. Hüve daima bilinmezliði yani âlem-i gaybý iþaret
etmektedir. Allah isminin risalet noktalarý ile beraberliði
ve ilhamý vardýr.
Hüve her an yeni bir þandadýr. Onun için Seb ’ ü l
Mesani’de

zikredilen

yedi

isim

(Allah,

M u h a m med, Ali, Abdülkadir Geylani, Sür e y y a , M u hammed Ali, Hatmül Velâyet) sayýlýrken
Hüve zikredildi. Allah bütün mükevvenatta fiiliyatta olan
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isimdir. Diðer altý isim de Allah'ýn göründüðü isimleri ifade etmektedir. Onlar her dönemde Allah'ýn tatbikat isimleridir. Allah'ýn arzularýnýn dönüm noktalarýdýr.
Secde sûresi 5. âyetinde,
"Yüdebbirü'l emre mine's semai ile'l ardý
sümme ya'rücü ileyhi fiy yevmin kâne mikdarühu elfe senetin mimma teuddun”
"Allah, gökten yere kadar olan bütün iþleri
düzenleyip yönetir. Sonra iþler, sizin hesabýnýzla bin yýl kadar tutan bir gün içinde
O'na çýkar.” buyrulmaktadýr.
Hz. Enes radýyallahu anh anlatýyor: “Resûlullah
aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Zaman yakýnlaþmadýkça kýyamet kopmaz. Bu yakýnlaþma öyle
olur ki, bir yýl bir ay gibi, ay bir hafta gibi, hafta
da bir gün gibi, gün saat gibi, saat de bir çýra tutuþmasý gibi (kýsa) olur.”
Rahman sûresi 33. âyetinde,
"Ya ma'þere'l cinni ve ve'l insi inisteta'tüm
en tenfüzu min aktari's semavati ve'l ardý
fenfüzu lâ tenfizüne illa bisultan”
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“Ey cin ve ins topluluðu Eðer göklerin ve yerin
hududuna nüfuz etmeðe gücünüz yeterse haydi
nüfuz edin. Ancak sultan ile nüfuz edersiniz.”
buyrulmaktadýr.
Bu âyetler Allah’ýn programýný iþaret etmektedir.
Bu programýn idrakine ‘Sultan’ ile varýlýr. Emr, Allah’ýn
tatbikatýdýr. Yani Seb’ül Mesani isimleri ile Allah’a göre
bir devir (bir gün) kullara göre ise bin yýllýk bir programdýr. Mesala Abdülkadir Geylâni Sultanýmýz bir ‘emr’dir.
Yani programdýr. Allah’ýn o isimle bir programý var ve bunu tatbik etmektedir. Hz. Abdülkadir Geylâni’nin, “Benim horozlarým kýyamete kadar ötecektir.” beyaný
buna iþarettir. Talak sûresi 12. âyetinde,
"Allahülleziy haleka seba semavatin ve mine'l ardý mislehünne yetenezzelü'l emrü beynehünne litalemü ennallahe ala külli þey'in
kadiyrün ve ennallahe kad ehata bikülli
þey'in ýlmâ.”
"Allah O yüce yaratýcýdýr ki yedi kat göðü ve
y e r d e n d e o n l a r ý n b e n z e r i n i y a r a t m ý þ t ý r.
A l lah’ýn emri ve hükmü bunlar arasýnda inip
durur ki, Allah’ýn her þeye kadir olduðunu
ve Allah’ýn her þeyi ilmiyle ihata ettiðini,
O’nun ilmi dýþýnda hiçbir þey olmayacaðýný
siz de bilesiniz.” buyrulmaktadýr.
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Hatmül Velâyet bugüne kadar anlatýlan konularýn anlam ve özünü ifade eder. Her varlýðýn Allah'a ait olduðunu ondan ayrý düþünülmemesi gerektiðini söyler. Sýfati yorumlar teferruat mesabesindedir.
Velâyet daima iþin aslý ve hakikati üzerinde durmuþtur. Muhammed Ali Bey Hazretleri Kur’an tefsiri ile ilgili kitabýna, ''MAÐZ-I KUR’AN'' ismini vermiþtir. Asýl
olan Kur’andaki öz ve manadýr. Kur’an daki birtakým kelime ve harfleri matematiksel þifrelere dönüþtürerek anlamlar çýkarmaya çalýþmak doðru bir yol olmasa gerektir.
Yani Kur’an’ýn þifresini çözdük demek gerçeðe aykýrýdýr.
Mürþid Allah’ýn öðretici ismidir. Biz, Allah'ýn bize
lütfettiði ilham ve ilim doðrultusunda hareket etmeye çalýþýyoruz.
‘Muhammed’ (s.a.v) ismi ilk defa o zamanda kullanýlmýþtýr. Hatta Mekke'de bu nasýl bir isim diye sordular.
Hamd'e varýþ Muhammed (s.a.v) ile oldu. Din tamam
olarak bütün ruhlar hamd'e vardý. Bütün âlemler de
hamd'e vardý. Bütün isimler Allah'ýn bu vasfýný idrak etti
ve hamd'e geldi. Hamd'e gelmek bu idrake gelmek arzusunun bir sevinç ifadesidir. Onun için insanlar þükür makamýnda, “Elhamdülillah” derler.
Allah'ýmýz Hz. Muhammed (s.a.v)'e, “Seb'ül Me34

sani'yi ve Kur’an’ý verdim.” buyuruyor. Bir baþka
âyette ise, “Kur'an-ý Kerîm'i biz koruyucuyuz.” buyuruyor. Burada "Biz" bir mânâda Seb'ül Mesani olsa
gerekir. Yani Allah'ýn programýnda olan hususi gönüllerdir. Zamanýn deðiþmesi ile beraber Kur'an’ýn yeni bir anlayýþ ve idraký için ayrýca hususi gönüller de vazifelendirilmiþtir. Ýþte bu altý, yediyi geçmez denilen bu yedi hususi gönül, zamana ve dünyanýn devrine göre ‘Kur'an-ý
Natýk’ sýrrýndan olduklarýndan Kur’an-ý Kerîm'i her yeni
zamana hitap edecek þekilde yorumlarlar ve anlatým yaparlar. Bu gönüllerde zuhur eden ilâhî açýlmalardan sonra bu tatbikat varlýklar ve âlemler üzerinde görülür.
"Ýnnehû alîmün bizatissudûr"(bkz. Lügatçe) sýrrýndan dolayý insan kalplerinde bu ilhamlar zuhur eder ve
insanlarýn anlayýþ ve idrakleri lütfu ilâhî olarak bu yönde
deðiþir. Seb’an Minel Mesani Kur'an'da Hicr sûresi 87.
âyetinde iþaret edilmiþ ve Allah'ýn bu arzusu h u s u s i b i r
þ e k i l d e b e y a n e d i l m i þ t i r. O b e y a n , D e r y a yý
N u r u M u hammed'e lütfedilmiþ olan hususiyettir. Nasýl
ki, Hz. Pirimiz Abdülkadir Geylâni 'nin geliþini Efendimiz
haber vermiþtir.
Seb'ül Mesani sýrrýndan görünen gönül noktalarýnýn þahsiyetleri tam bilinmemesine raðmen onlardan sadýr olan ilâhî hakikatler Allah ismi ile tatbikat bulmaktadýr.
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Allah'ý bir isimle kýsýtlamak mümkün deðildir. Tüm
isimler ondan hâsýl olduðuna göre bütün isimler ona aittir. Rabbimiz Ýsm-i Azam’ý olan velâyet gönüllerinde
indirdiði ilm-i ilâhî ile kendisini talim buyurmuþtur.
(öðretici olmuþtur)
Âyette,“Hepiniz Allah'a hesap vereceksiniz
ve HÜVE'ye döndürüleceksiniz.” buyrulmaktadýr. O
zaman Seb'ül Mesani hususiyetinin en önemli noktasý,
bütün varlýklarýn asliyet-i ilâhîyesine, isimlerden ve sýfatlardan münezzeh olan ilâhî yaratýcýya yani, HÜVE’ye
dönüþün idrak ve anlamý meydana çýktýðý zaman olacaktýr. O bakýmdan Allah'ýn âlemler üzerindeki ilâhî programýnýn da nasýl netice bulacaðý Seb'ül Mesani ile icra edilmektedir.
Hz. Süreyya Beyefendi manevîyatta son derece
dikkatli, hususiyede olan bir gönül noktasýdýr. Hz. Süreyya; çok hususiyede olan gönüller için "6-7'yi geçmez"
buyurmuþtur, ancak Hz.Süreyya'nýn "altý" veya "yedi" gibi kat'i bir rakam söylememesi hâþâ tereddütten kaynaklanmamaktadýr. Buradaki ince mâna, yedinci olarak zuhur edecek noktanýn, yani Hatmül Velâyet noktasýnýn o
zaman zuhur etmemiþ olmasýndan dolayý olsa gerekir.
Bu, Hz. Süreyya'nýn Allah'ýmýzýn programýna karþý gösterdiði nezaket-i ilâhîyedir.
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Hüve, Allah ismi ile icraat yaparak Seban Minel Mesani hususiyetindeki isimleri tatbikata koymuþtur.
Tatbikata giren isimler Hüve noktasýndan intiþar etmektedir.
Sevgili Peygamberimiz, Allah'ýmýz tarafýndan kendisine lütfedilen peygamberlik vazifesini kýrk yaþýna gelmeden önce de biliyordu. Ancak O, Allah'ýmýzýn kelamýný
ve emr-i ilâhisini beklemiþtir. Nitekim kendisindeki hususiyet birçok kimse için bile malum iken bu hususiyetten
kendisinin haberdar olmamasý mümkün deðildir. Kýrk yaþýnda, "Teblið et!" emr-i ilâhîsi zuhur edince ilâhî vazifesine baþlamýþtýr.
Hüve sýrr-ý ilâhîsi Allah'ýmýz tarafýndan hususiyede
tutulmuþ, birçok manevî gönül bu noktadaki tatbikattan
Allah'ýmýzýn kendilerine lütfetmesi ile haberdar iken bile
bu hususlar açýlmamýþtýr. Hatmül Velâyet'in zuhur etmesi
ile bu hususiyet ayan olmuþtur. Ancak Hüve noktasýndaki hususiyet namütenahi bir sýrr-ý ilâhiye olduðundan ne
kadar açýlýrsa açýlsýn yine de hususiyede kalmýþtýr.
Sevgili Efendimizden sonra Seb'ül Mesâni'deki
zuhur noktalarý isim zikredilerek kiþi olarak belirtilseydi,
nâs bunu yanlýþ taraflara çekebilirdi. Böylelikle bu noktalarýn tabu yapýlmasý durumu ortaya çýkabilirdi. Hâlbuki
Allah'ýmýzýn zâtîyet-i ilâhîyesindeki hususi arzularýn bu
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þekilde deðerlendirilmesi doðru olmazdý. Her þeyin
A l lah'ýmýzýn vahdaniyet-i ilâhîyesi çerçevesinde deðerlendirilmesi daha doðru olur.
Allah'ýmýzýn kýyamete kadar olan hükmünün p r o g ramý

ç i z i l m i þ t i r.

Seb'ül

Mesâni'deki

s ý r,

Hz.

M u h a m med (s.a.v) yolundan görünecektir. Nihayete
yaklaþýldýðý son zamanlarda bu sýr, Hatmül Velâyet noktasýndan açýlacaktýr. Nâs bu azim noktalardaki tatbikatý
kendi mahdut idraki ile deðerlendirip kýskançlýk duymamalýdýr. Allah'ýn zât tecellisinde kýskançlýk olmaz. Kýskançlýk fark âleminde tatbikat görür. Nâs bu tatbikatý tevhid nokta-i nazarýndan deðerlendirmelidir.
S e b ' ü l M e s â n i h u s u s i y e t i t a þ ý y a n i s i m l e r,
A l lah'ýn ‘zâtü’z zât’ noktasýndan açýlmalarýdýr. Bu isimler üzerinde münakaþa edilmesi ve itiraz edilmesi makbul
olmaz. Bu yüzden bu hususlar bugüne kadar açýlmamýþ
ve hususiyede kalmýþtýr.
Hüve, Musavvir'indeki Seb'ül Mesâni arzuyu ilâhîsinin zuhurunu dilediði zaman, bu manevî tatbikatýn yedi
isim ile fiiliyat göreceði lütfedilmiþtir.
Hz. Muhammed(s.a.v)deki bu tecelliyatt a n A l lah’ýn arzu ettiði gönüller de hissemenddir.
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Ýsrâ sûresi 1. âyetinde,
"Sübhanelleziy esra bi'abdihi leylen mine'l
mescidi'l harami ile'l mescidi'l aksalleziy
barekna havlehu linüriyehu min ayatina
innehu hüve's semiyu'l basýyr”
"Ayetlerimizden

'Hu'ya

göstermek

için

kulunu Mescid-i Aksa’ya bir gece isra
ettiren sübhandýr. Muhakkak ki 'Hüve' 'es
Semi'dir 'el Basir'dir. buyrulmaktadýr.
Hüve sýrrýnýn icraatta bulunduðu ‘Ýnsan’a âyetlerini izhar eylemek için 'Hüve' sýrrýný o kulda açarak Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa'ya isra ettiren 'Sübhan'dýr. Ve o kuluna lutfetmiþ olduðu mak a m ý i f a d e e t m e k t e d i r. R a b b i m i z k u l u o l a n H z . M u hammed'i
(s.a.v) kendi huzuruna kabul buyurduðunda esasen kulluk noktasýnýn nasýl ve ne olduðunu iþaret buyurmaktadýr.
'Hüve' sýrrýnýn zuhur edebilmesi için ‘abdiyet’ ve ‘mabudiyet’ de elzemdir. Sübhan ismi insanýn düþünebileceði ve tasavvur edebileceði her þeyden ve her türlü hayaletten münezzeh olarak var olandýr. Böylelikle nokta-i
mümessile olan Hz. Muhammed (s.a.v) her türlü düþünce, tasavvur ve hayalin fevkinde olan tarafýndan davet
olunmuþ olmaktadýr.
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Hadise gece vuku bulmuþtur. Zira bu vakadan sonra Allah'ýmýzýn nur-u ilâhîsi Sevgili Efendimiz vasýtasý ile
nâsa ve âlemlere bahþolunmuþtur. Ve nâs z u l m e t t e n
n u r a ç ý k m ý þ t ý r. Va r l ý k l a r i ç i n d e ' Ý n s a n , ' A l lah'a
en yakýn olan ve Allah'ýn kendisini izhar eylediði varlýktýr.
Ýsra’yý ve Miraç’ý husule getiren varlýk hiçbir þey ile
mukayese olunamaz ve hiçbir þeye tabi deðildir, aksine
bütün esma O'na tabidir. Ýsra ve Miraç hadiseleri ile insan
varlýðý sübhaniyete ermiþ olmakta ve 'Hüve' sýrrýnýn
zuhuru ayan olmaktadýr. Yani insan kul olan varlýðýnýn
da aslý ve hakikatinin Allah’ýn varlýðý olduðunu fiiliyatla
idrak eder.

'Hüve'nin 'es Semi' ve 'el Basir' olmasý

Allah'ýn zâtîyet-i ilâhîyesinin idrak olunmasý mânasýna da
gelmektedir. Zira 'Hüve'nin 'es Semi' ve 'el Basir'
ismine sahibiyeti oluþu ayný zamanda bu sýrr-ý ilâhînin
iþitilir ve görülür hale gelmesi ve cismanî kemalâtýna
ermeye doðru yürüyüþünün izhar olunmasý mânalarýna
gelmektedir.
Seb’ül Mesani gönülleri bu âyetten hissemenddir.
Hz.Muhammed (s.a.v) den sonra da, Muhammed (s.a.v)
sýrrýndan olan gönüller, Seb'ül Mesani'den görünürler. Bu
âyet Hz.Muhammed (s.a.v) den sonra da O'nun sýrrýndan
görünecek gönüllere iþaret etmektedir. Peygamber Efendimizin velâyetinden görünen gönüllerde "Rahmeten lil
Alemin" ilhamý zuhur eder.
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Peygamber Efendimizin, "Miraç’ta bazý peygamberleri þu kat gökte, bazýlarýný þu kat gökte
gördüm…" buyurmasýnýn mânâsý, her peygamberin bir
makamýnýn olduðunun ifadesidir.
Önce bütün varlýklar Allah'ý ikrar etmiþler ancak
ondan sonra bir terakki olmamýþtýr. Allah idraki insanlara
tebeyyün ettikten sonra, en ileri Allah anlayýþý Hz.
M u hammed (s.a.v) ile vücud bulmuþtur. Ýnsanlar ilk baþt a t a þ a , t o p r a ð a t a n r ý d e m e y i d ü þ ü n m ü þ l e r d i r. H z .
M u hammed (s.a.v) ile Allah anlayýþý en olgun noktaya
gelmiþtir. Þimdi ise Allah anlayýþýnda sonsuz merhaleler
vardýr. Bu da velâyet ile olmaktadýr. Allah'ýn var olduðunda (varlýðýnda) herkes birleþmektedir. Nitekim balýklarýn
yüzgeçlerinde bile Allah yazmaktadýr. Peygamberimiz,
"Allah var ama göründüðü nokta da, Allah'tan ayrý deðil" yani "Kendi kul varlýðýndan da vazgeçeceksin." buyurmaktadýr. Bunu en güzel anlatan hadis,
"Mutû kable en temutû" yani "Ölmeden önce ölünüz" emr-i nebevîsidir. Hz. Ýmam-ý Ali, "Velâyet daha
ileri Allah idraki içindir; velâyet yolundan giderseniz siz de Peygamberler gibi terakki edersiniz."
buyurmuþlardýr. Peygamber Efendimiz de, "El ulemâ-ü
veresetü-l enbiyâ el âlimu fi kavmihi ke'nnebiyi fi
ummetýhî el ulemâ-ü ümmeti keenbiyâi beni Ýsrail
/ Âlimler peygamberlerin varisleridir. Âlim kendi
kavmi içinde ümmeti içindeki peygamberi gibidir.
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Ümmetimin âlimleri Ýsrail oðullarý peygamberleri
gibidir. " buyurmuþlardýr.
Hz.Ýsa ikinci kat göktedir. O halde velâyeti anlayýp
ve idrak ikinci makamdýr. Sonra diðer katlarla, toplam
‘yedi kat’ zikredilmiþtir. Bu, yedi Allah idrakini iþaret
eder. Yedi esmayý zikretmek de, bu yedi anlayýþý iþaret etmektedir. Bu yedi makam tamam olunca Allah'ýmýz, "Gel
buraya" buyurur. Bu nokta sekizinci kat cennettir ki, zât
cennetidir. Nefis ile yapýlan bu çekiþme (mücahede)terakkiye vesiledir.
Hususi bir tecellimde; Cennette iken dünyadaki
hayatý düþündüm, oradaki makamýma göre dünya hayatýndaki en berbat yerler bile çiçek bahçesi içindeydi. Demek ki herkes kendi makamýna göre düþünmektedir.
Allah’da onda arzu ettiði makama göre lütfetmektedir.
Cennette güneþ yoktur ama her taraf nur içindedir.
Allah'ýmýzýn bu yedi isimdeki arzusu zâtî, tatbikatý
ise sýfatîdir. Yani bu yedi isimde göründüðü noktalar sýfat, bu noktalarýn hakikati ise zâttýr.
Allah'ýn bütün isimleri ve bu isimlere verdiði hususiyetin terakki etmesi ve kemal bulmasý için (Hüve her
an yeni bir þandadýr arzusu icabý) sýfat olan isimlerin
madde olarak da zuhur etmesi icap etmekteydi. Nitekim
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Hz. Süreyya ve Bekrül Cezbi Hazretleri bir konuþmalarýnda Hüve'nin bir gönül olarak da kemalatý ile görünmesinin zuhur edeceðini iþaret etmiþlerdir. Bu bakýmdan
Hüve'nin Hatmül Velâyet olarak zuhuru bu noktanýn
izharý manasýnadýr.
Bu durum Kur'an-ý Kerîm'de Haþr sûresi 23-24.
âyetlerinde,
"Hüvallahülleziy lâ ilahe illa hüve el melikü'l kuddüsü's selamü'l mü'minü'l müheyminü'l aziyzü'l cebbairü'l mütekebbir sübhanallahi 'amma yüþrikun. hüvallahü'l haliku'l
bariyü'l müsavvirü lehü'l esmaü'l husna yüsebbihu lehu ma fiy's semavati ve'l ard ve
hüve'l aziyzü'l hakiym."
"Hüve'dir Allah ki Hüve'den baþka ilah yoktur. el Melik’tir, el Kuddüs’tür, es Selam’dýr, el Mümin’dir, el Müheymin’dir, el
Aziz’dir, el Cebbar’dýr, el Mütekebbir’dir.
Sübhan’dýr Allah þirk koþtuklarýndan. Hüvedir Allah, el Halik'tir, el Barî'dir, el
Musavvir’dir. Onundur Esmaü’l Hüsna. Tesbih eder Onu semavatta ve arzda olanlar. Ve
'Hüve'dir el Aziz, el Hakim..." buyrulmaktadýr.
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B u h u s u s i y e t i n H a þ r s û re s i ’ n d e i þ a re t e d i l m e s i , " L i l lahil Vahidil Kahhar"a gidilirken Hüve'nin zuhuru ile Allah'ýmýzýn ilâhî programýnýn Hatmül

Velâyet

noktasýndan hatem bulacaðýný göstermektedir.

Bu yedi isimdeki hususiyetler
ALLAH
(CELLE CELÂLUHÛ)
Hüve kendisinde mevcut olan Musavvir arzusunun
meydana gelmesinde Allah ism-i câmisini tatbikata koymuþtur ki, Ýsm-i Azam'dýr. Onun için ilk isim Allah (c.c)
olarak tatbikat bulmuþtur. "Lâ ilâhe illâllah" kelâm-ý
ilâhîsi Hüve'nin kendisinden halk ettiði Deryayý Nuru
Muhammed'in ilk beyaný olmuþtur.
MUHAMMED RESÛLULLAH
(DERYAYI NURU MUHAMMED)
Hüve, Deryayý Nuru Muhammed'i halk etti ve ona
hamd ismi ile hitap etti. Yani Allah, Musavvir’inde,"Ben
bir halife yaratacaðým." arzusunun izharý ile, kendinden kendine hamd etmektedir. Hüve bu yaratýþý için kendisine hamd etmektedir. Allah, bu arzuyu insanlarda fiiliyat ile görmektedir. Hatmül Velâyet sýrrý, Hüve’nin arzusu
olan velâyet isimlerinde vardýr. Bundan dolayý bu tevhid
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anlayýþýndan bu gönüller de hissemenddirler. Onun için
yalnýzca Allah'a hamd edilir.
Hüve'nin kendisinden halk eylediði Deryayý Nuru
Muhammed'in ilk beyaný, “Lâ Ýlâhe Ýllâllah” olmuþken,
Hüve bu beyana karþýlýk, "Muhammed Resûlullah" buyurarak, ikinci bir isim zuhur etmiþtir ki, Allah'ýn arzuyu
ilâhîsinin ve tecelliyatýnýn Muhammed, yani "Hamd" ismi
ile tatbikata konulacaðýný iþaret etmektedir. Nitekim Sevgili Efendimiz, "Evvele ma halakallahu min nurî A l lah evvela benim nurumu yarattý." buyurmuþtur
ki, Allah’ýmýz Nuru Muhammed ile bütün âlemlere ilâhî
nizamýný bildirmiþ ve bütün âlemler de ‘Hamd’e varmýþtýr.
Seb’ül Mesani'deki asýl hususiyet, "Sana Seb’ül
Mesani’yi ve Kur'an-ý Azimi verdik" âyetidir. Peygambere verilen Seb’ül Mesani nedir? Esas olan þu olsa
gerekir:
Seb’ül Mesani Allah'ýn kýyamete kadar Peygamberimize muzaf olarak ondan zuhur eden esmasýný özel gönüller vasýtasý ile açýklayacaðýna iþarettir. Peygamberimizin Seb’ül Mesani tecelliyatýndaki hususiyet de þu olsa
gerekir; ‘Muhammed’ ismi ‘Hamd’den gelmektedir. Bütün varlýklar, Allah'ýn Hz. Muhammed (s.a.v)'de açýlmasý
ile hamde varmýþlardýr. Yani Hz. Peygamberimiz ile ilâhî
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kemalatýný tamamlayan bütün varlýklar hamde varmýþtýr.
Peygamberimizden sonra zuhur eden Seb’ül Mesani gönüllerinde açýlacak olan esmanýn Peygamberimizde var
olduðu gerçektir. Allah, bütün varlýklar üzerindeki arzuyu
ilâhîyesinin Peygamberimizde açýlarak ileri zamanlarda
tatbikat göreceðine de iþaret etmektedir. Peygamberimiz
"Rahmeten lil âlemin" olarak lütfedilmiþtir. Seb’ül Mesani, Allah'ýn Peygamberimiz ile bildirdiði ilâhî hakikat
programýnýn Hz. Muhammed (s.a.v)'de tecelli ettiðinin
iþaretidir. Kýyamete kadar onun programý yürürlükte olacaktýr. Peygamberimizde açýlan ilâhî feyzin kýyamete kadar devamý ve bu fevkalâde idrakin ve terakkinin asr-ý
saadet olarak deðerlendirilmesini gerekli kýlmaktadýr. Bu
durumda o bir Peygamberdir, geldi ve gitti denilemez.
Çünkü asr-ý saadet onunla kýyamete kadar devamdadýr.
Bu feyzi, Seb’ül Mesani gönüllerinde görmekteyiz. Asr-ý
saadet nasýl kýyamete kadar devamda

ise, bu feyz-i

ilâhînin kýyamete kadar tekrar edilmesi de Seb’ül Mesani
gönüllerinde olmaktadýr.
Seb’ül Mesani isimleri ile Hz. Muhammed (s.a.v)
tatbikatý yapýlýyor. Müceddid sýrrýndan olan O isimlerle
Peygamberimize, “Sana Sebü’l Mesani’yi ve Kur'aný
verdik”, buyrulmaktadýr. Seb’ül Mesani isimleri ile
zâtîyet noktasýndan tatbikat yapan Hz. Muhammed
(s.a.v) dir. Seb’ül Mesani gönülleri,"Ýnnehu alîmün bizatussudûr - gönüllerde dolaþan sýrr-ý ilâhî" âyetin46

den hissemend olarak tatbikattadýrlar. Yani Allah, önce
o gönüllere arzusunu bildirmektedir. Sonra ilâhî arzu insan gönüllerine yayýlmaktadýr. Tekrarlanan yedi anlamýndaki Seb’ül Mesani, kýyamete kadar tekrarlanacak sýr demektir.
Seb’ül Mesani gönüllerini tasdik etmek kurtuluþa
vabestedir. Kur’an’da, “Sana Seb’i Mesani’yi ve
Kur’an-ý Azim’i verdik” buyrulduðuna göre Seb’ül
Mesani gönüllerini tasdik etmek peygamberi ve O’na verilen rahmeti tasdik etmek manasýnadýr. Çünkü Seb’ül
Mesani gönülleri Hz. Muhammed’in (s.a.v) çizdiði sýnýrýn
dýþýna çýkmamýþlardýr. Onun þeriatýna ve nizamýna son
derece dikkatlidirler. Bu tasdik ile rahmetten nasibedar
olunur. Bu tasdik mümin ve mümine noktalarýnda zuhur
eder. Deryayý Nuru Muhammed’i kabul edenler için bu
kabul onlarý mümin ve mümine yapar.
ALÝYYÜL MÜRTEZA
(ÞAH-I VELÂYET)
Sevgili Efendimizde açýlan velâyet hususiyetin i n
Þ a h - ý Ve l â y e t H z . Ý m a m - ý A l i y o l u n d a n , H z . M u hammed (s.a.v) meþrebinde yürüyeceði iþaret edilmiþtir ki,
Peygamber Efendimiz (s.a.v) Hz.Ali'yi iþaret ile; "Ýlmin
þehri benim Ali kapýsýdýr" (Bâbuhâ) buyurmuþtur.
Bu, Peygamber Efendimiz’de zuhur eden ilm-i ilâhîyenin
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Hz.Ali'de zuhur edeceðini iþaret etmektedir. Ayrýca din ve
maneviyatýn haddizatýnda velâyet ile idrak olunup bilinebileceðine de iþaret vardýr.
Ayný zamanda Seb’ül Mesani sýrrýndan Hz.Ali
Efendimizin de zuhur edeceðini göstermektedir. Dolayýsý
ile Hz.Ali yolundan yani velâyet yolundan yüründüðü
takdirde, Allah'ýmýzýn Musavvir’indeki "Ben bir halife
yaratacaðým." arzusundaki velâyetin en g ü z e l m ü m e s s i l n o k t a s ý o l a r a k H z . A l i g ö s t e r i l i r. A l lah’ýmýz velâyetteki tecelliyat-ý ilâhîyeyi Hz.Ali'de açmaktadýr. Bu tecellide Allah'ýn zuhur edeceði velâyet noktalarýna insanlarýn
teveccüh etmesinin lazým geldiðinin anlatýmý vardýr. Bu
ise ancak velâyet yolu ile insanlarýn Allah'a yakýnlýk bulacaðýnýn bir ifadesidir. Allah'ýmýz velâyet yolu ile kendisine yakýnlaþmaya ve idrakine imkan veriyor. Maide sûresi
35. âyetinde,
“ Ya eyyühelleziyne amenuttekullahe vebteðû ileyhilvesiylete ve cahidu fiy sebiylihî
le'alleküm tüflihune”
“Ey iman edenler Allah'a takva edin ve ona
yaklaþmaya 'el vesîle'yi arayýn ve onun yolunda mücahede edin umulur ki felâha erersiniz.” buyrulmaktadýr.
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Vesile noktasý velâyettir. Peygamberimizin intikalinden sonra herkes halife seçimi ile meþgul olurken Hz.
Ali iltifat etmedi. Çünkü aslolan velâyettir. Velâyet yolunun ileri terakkilerde hususiyetler arz ettiði görülmektedir. Velâyet yolu insaný Seb'ül Mesani lisanýna vakýf kýlar.
Peygamber Efendimiz (s.a.v) Allah dinini ikmal etmiþ ve ahlâk-ý ilâhîyeyi tamamlamýþtýr. Peygamberimizden sonra ise velâyet yolundan yürünmüþtür. Yani Þah-ý
Velâyet olan Hz. Ali ile dinde velâyet yolu açýlmýþtýr.
Peygamberimiz,

“Beni

gören

Hakký

gör-

müþtür.” buyurmakla Allah’ý ‘Muhammed’ (s.a.v) ismi
ile müþahede etmek gerektiðini iþaret etmiþtir. Hz. Ali ile
de velâyet yolundan bu hamdi yerine getirmek icap eder.
O halde Hz. Ali bir devirdir, Hz. Pirimiz bir devirdir.
ABDÜLKADÝR GEYLÂNÝ
(GAVS-ÜL AZAM)
Velâyetin ilâhî âlemlerdeki tatbikatýný iþaret eden
isimdir. Gavs-ül Azam ismi ayný zamanda bütün âlemlerde Nizam-ý Ýslâm'ýn tatbikatta olduðunu iþaret eden bir
isimdir. ‘Sýrr-ý Gavs’ ve ‘Sýrr-ý Baz-ü'l Eþheb'dir. Bu,
mânevî yolun Allah’ýn her an yeni ilim ve feyz lütfetmesi
ile devam ettiðini, ayný zamanda da maneviyatýn ilâhî bir
okul olduðunu belirtir.
49

Hz. Pirimizin “Gavs” tecelliyatý bütün âlemlerde
Allah'ýn arzusunun ve zevkinin tatbikatýdýr. Bütün ilham
ve beyanlar Allah'a muzaf olmak üzere kelâm Allah'a ait;
ama ifade ve anlatým Seb'ül Mesani lisanýndan olmaktadýr. Herkes konuþma lisanýndaki deðiþikliklere takýlmaktadýr. Ancak muhakkak ki, Seb'ül Mesani arzusund a k i g ö n ü l l e r i n l i s a n ý n e S ü r y a n i c e n e A r a p ç a ’ d ý r,
“ R A B ÇADIR”. Bu þudur ki, insanlar Seb’ül Mesani
lisanýndaki ilmi idrak edemiyorlar. Ýnsanlar o gönüllerdeki ilmi ve terakkiyi deðil de kudreti arýyorlar. Yani hep keramet aranmaktadýr. En büyük keramet Allah'ýn ilmidir,
beyanýdýr, feyzidir. Aslýnda balýk suda yüzer ama makamý
balýk; kuþ uçar ama makamý kuþtur. Ýnsanda bütün varlýklarýn tecelliyatý mevcuttur. Ancak insanlar kuvveti ilâhî
nizama göre deðil de, kendi arzularýna göre kullanmak istiyorlar.Gavsiyet Allah'ýn nâs üzerindeki arzusunu iþaret
eden bir hususiyettir. Hz. Abdülkadir Geylâni maneviyatýn Allah’ýn nizam-ý ilâhîsi üzerine yürütülmesini arzu etmiþtir. Dergâh tatbikatý da budur. Nitekim Hz. Pirimiz ile
Ýslâm âleminde dergâhlar yayýlmýþ ve Allah dinini yaymýþlardýr.
AHMED SÜREYYA EMÝN
(HATEM-Ü’L PÝR)
Hz. Süreyya piriyet noktasýnda ileri gönüllerdeki
tecelliyatýn hususiyetlerini açmýþ ve son günler yaklaþtý50

ðýnda o gönüllerde bizzat Allah'ýn kendisinin Makam-ý
Zâtîyet’ten ilham ve beyan indireceðini belirtmiþtir. Buna istinaden Hz. Süreyya varidatlarýnda bir kulun yarataný olan Allah'a ne kadar yaklaþacaðýný ve Hakk'ta ne kadar mahviyete erebileceðini ifade etmiþtir. Ýnkýlâb-ý Kebir’e doðru giderken piriyet konusunun en ileri noktadan
ifade edilmesi

Seb’ül Mesani sýrrýndan görünmüþ olan

Hz. Süreyya ismindeki tecellinin bir etap olarak tatbikat
bulmasý iledir. Her Seb’ül Mesani ismi maneviyatta bir
etaptýr. Seb’ül Mesani'de piriyet zuhuru da vücûd bulmuþtur.
Hatem-ü’l Pir, piriyet hususiyetinin, yani makam-ý pirlik noktasýnýn kemal bulduðu isimdir. Reis-ü'l
Mürþidîn’lerin nokta-i hakikatinin ayan olmasý bu ismin
asarýndandýr. Maneviyatýn piriyet noktasýndan ifade ile
bu tatbikatýn Allah’a ait olduðunun beyanýdýr.
PÂK MUHAMMED ALÝ
(SIRR-I MEHDÝ)
Kýyamete yaklaþýldýðý zaman geçerli olan tek þey
imandýr. Son günler olmasýndan dolayý, Allah’a doðru bir
iman herþeyin fevkindedir. "El Hadi" ismi ile Allah'ýmýz,
bütün âlemlere, doðru bir iman için teklif yapar. Bu fiiliyatýn icra olacaðý isim, "Mehdi" ismidir ki, hidayet kökünden gelir. O ismin asliyeti Pâk Muhammed Ali'dir.
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Çünkü hidayet teklifinden sonra bu teklifi kabul eden ve
"saddaktu" diyenlerin "taazzu" bulacaðýný (terakki edip
yükseleceðini) Yasin sûresi 59. âyetinde buyrulduðu gibi,
“Vemtazü'l yevme-Sizler (hidayete ermiþ olanlar)
mücrimlerin

arasýndan

taazzu

bulun

(yükse-

lin)”þeklinde anlaþýlmalýdýr. Yani bu, manevî olanlarla
olmayanlarýn belirlenmesi içindir.
HATMÜL VELÂYET
Allah'ýmýzýn, "El Hadi" isminin tecellisi olan mehdi sýrrýnýn insanlara yaptýðý hidayet teklifinden sonra,
gerçek hidayeti idrak etmiþ olan gönüllerin ve Allah'ýn arzu buyurduðu isimlerin hatminin tamamlanmasý icap
eder. O zamanda doðru imanda olanlarýn, olmayanlardan ayrýlmasý için onlarýn ‘taazzu’ bulmasý, yani mücrim
olanlarýn arasýndan -yükselmesi- gereklidir. Kur’an’daki
peygamber kýssalarýndaki anlatýmlarda daima peygamber
ve ona tâbi olanlar suçlularýn arasýndan taazzu bulmuþtur. Yani Allah müminleri seçip almýþ ve geride kalan
suçlulara nizamý icabý hükmünü tatbik etmiþtir. Ayný tatbikatý bu zamanda da düþünmek icap eder. “Vemtazü'l
yevme”

sýrrý

icabý

bu

hatmin

yapýlabilmesi

i ç i n A l lah'ýn tatbikat isminin zuhuru gereklidir. Yani
v e l â y e t i n b u i s i m l e r i t a s d i k i g e re k l i d i r. B u i s i m
H a t mül Velâyet'tir. Böylelikle tekmil peygamberan ve
evliya isimlerindeki velâyet sýrrý Allah’ýn Hatmül Velâyet
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ismi tarafýndan tescil edilmiþ olur. Hatmül Velâyet esrarýndan nur almýþ olan peygamber ve evliya isimleri
H ü ve’nin tasdikindedirler. Onlar da bu esrarýn idrakindedirler. Hatmül Velâyet noktasýndan namütenahi ismin zuhur etmesindeki hususiyetlerden birisi de bu olsa gerektir.
Var oluþun gayesine varmak, velâyeti tasdik ve ikrar iledir. Peygamberleri ve velileri kabul etmeyen bu hususta eksik kalýr. Hatmül Velâyet, bütün âlemlerdeki peygamberan ve velilerdeki tatbikat olan, “Ben bir halife
yaratacaðým.” arzusunun ifadesidir. O sýrrý tasdik, gerçek selamettir.
Bir gün Hazret-i Fahr-i Âlem (s.a.v) Efendimiz, Ebû
Zerr-i Gýfâri (r.a)'ye buyurdular ki: "Yâ Ebâ Zerr Allah
güzeldir, güzeli sever. Benim niçin gamlandýðýmý,
ne düþündüðümü ve neye müþtak olduðumu biliyor musun, yâ Ebâ Zerr? " Oradakiler: "Bilmiyoruz
yâ Resûlullah. Gamýný ve düþünceni bize haber
ver yâ Resûlullah." Resûlullah (s.a.v) bir "Allah!" dedi: "Ýþtiyakým benden sonraki ihvânýma kavuþmak
içindir. Onlarýn durumlarý þudur ki; babalarýndan
ve kardeþlerinden sadece Allahû Teâla'nýn rýzâsýný
kazanmak için ayrý düþerler. Malý Allah için terk
ederler. Nefislerini tevâzu ile hor hakir ederler.
Þehevâta ve dünya fuzuliyyâtýna raðbet etmezler.
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Allah'ýn beytlerinden bir beytte (evde) Muhabbetullahtan dolayý maðmum (gamlý) ve mahzûn olarak toplanýrlar, kalblerini Allah'a verirler. Ruhlarý
Allah'a baðlý, onlarý bilmek Allah'a ait. Onlarýn
birinin hastalanmasý bir sene ibadetten efdal
olur. "Eðer istersen anlatayým yâ Ebâ Zerr?" "Ýsterim ya Resûlullah."
"Onlardan birisi vefat ettiði zaman Allah indindeki þereflerinden dolayý semâda ölenler gibidirler. Eðer istersen daha anlatayým yâ Ebâ Zerr?
"
"Ýsterim ya Resûlullah." "Onlardan birisi elbisesindeki bir böcekten müte'ezzi (incinen) olduðu vakit ona Allah indinde yetmiþ hacc ve gazve
ecri ve Ýsmail zürriyyetinden kýrk köle azad etmiþ
sevabý verilir, onlardan da her birisi on iki bin kiþiye mualdir.(bedeldir) Eðer istersen daha ziyade
edeyim ya Ebâ Zerr? " "Evet yâ Resûlullah" "Onlardan birisinin arkadaþlarý arasýnda iki rekat namaz
kýlmasý Nûh (a.s) 'un Cebel'i Lübnan'da bin yýl
ibadet ettiði gibi ibadet eden bir adamýn ibadetinden daha efdaldir. Ýstersen daha ziyade edeyim
yâ Ebâ Zerr? " "Ýsterim yâ Resûlullah." "Onlardan
birisinin tesbihi kýyamet gününde bütün dünya
daðlarý kadar altýn tasadduk edip de gelen bir
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kimsenin ecrinden daha fazladýr. Ýstersen daha
sayayým ya Ebâ Zerr? " "Evet yâ Resûlullah." dedim.

Mefhar-i Mevcûdât Sallallahu Aleyhi vessellem

Efendimiz saymaya devam ederler: "Onlardan birine
bir kere nazar etmen, Allah indinde Beytullah'a
nazar etmenden daha sevimlidir. Onun sevindirdiði kimse, Allah'ýn sevindirdiði bir kimse gibidir.
Onu ithâm eden, Allah'ý ithâm etmiþ gibidir. Eðer
istersen ziyade edeyim yâ Ebâ Zerr?"

"Evet yâ

Resûlullah." "Onlarýn yanýna günahlarda ýsrar ede
ede hantallaþmýþ bir topluluk oturunca Allah onlarý nazar -ý rahmeti ile nazar edip günahlarýný onlarýn hürmetine affetmeden kalkmazlar. Ya Ebâ
Zerr onlarýn gülmeleri ibadettir, þakalaþmalarý
tesbihtir, uykularý sadakadýr. Allah onlara her gün
yetmiþ kere nazar eder. Ben bunlara müþtakým ya
Ebâ Zerr."
Resûlullah (s.a.v) bitkin bir þekilde saçlarýný düzeltti, sonra baþýný kaldýrdý, aðlýyordu, gözyaþlarý gözlerinden
inci daneleri gibi dökülüyordu. Bir kere daha "Allah!"
dedi. "Onlara müþtakým, onlara kavuþmak istiyorum." sonra Nebi (s.a.v) Efendimiz: "Allah'ým onlarý
muhafaza et, muhaliklerine (onlarý helâk etmek
isteyenlere)karþý onlara yardým et, kýyamette gözümü onlarla nurlandýr." "Dikkat edin muhakkak
ki evliyaullah... Ne korku vardýr aleyhlerine ne de
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mahzun olurlar."(Yunus sûresi 62 ) buyurdular. Semaratü'l- Fuat sf: 32)
Allah'ýmýz, bu dünyayý Âdem'deki arzu ve tecelliyatýna göre tertip buyurmuþtur. O arzunun bu dünyada olmamasý demek, dünyanýn bir mâna ifade etmemesi demektir. Çünkü dünya, Allah'ýmýzýn arzu buyurduðu "Ýnsan"a yani, "Ýnsan-ý Kâmil"e göre ve O'na nazire olarak
yaratýlmýþtýr. Asýl gidince sûretin bir iþe yaramayacaðý
aþikârdýr. Onun için son velinin

ahirete intikali, bütün

peygamberlerdeki tatbikat gibi O ve O'na iman edenlerin
bu âlemden gayb olmasý da bu dünyanýn kýyameti manasýna gelmektedir.
Bu noktada “Hatmül Velâyet” ile “Son Veli”nin
izahýnýn yapýlmasý gerekir: Hatmül Velâyet, Allah’ýn kendisidir. Ancak mümessil noktasý olarak yeryüzünde bir
gönül zuhur eder. O gönül çok hususiyede olarak Hatmül
Velâyet isminin kemalatýný tam a m l a y a c a k t ý r. ‘ E h l - i
M a ð r i b ’ a h i r z a m a n d a A l lah’ýn Hatmül Velâyet sýrrýný tasdik eden velâyet gönülleri olsa gerekir. Son velinin
ise Hz. Muhyiddin-i Arabî’nin Füsûs-ül Hikem kitabýnda
bahsedildiði gibi Çin’de zuhur edeceði haber verilmiþtir.
Hatmül Velâyet, Allah'ýmýzýn varlýklarý meydana
getirerek yapmýþ olduðu tatbikatýn hususiyeti ile ilgili bilgi vermektedir. Ayný zamanda Allah'ýmýzýn isimlerle yap56

mýþ olduðu tecelliyattaki mâna ve hususiyeti de ifade etmektedir. Allah'ýmýzýn isimler üzerinde ve insanlar üzerindeki tecelliyatýnda, o isimlerdeki hususiyetler anlatýlmaktadýr.
"Ehl-i Maðrib" son zamanda Hüve'den görünen
Zamanýn Ýnsaný'ný kabul ve tasdik edenlerin hususiyeti olsa gerektir. Son zamanda bu inançta olan insanlar "Ehl-i
Maðrib" olarak deðerlendirilmektedir. Her zaman diliminde Seb'ül Mesani'den görünen ilâhî gönülleri kabul
edenler ve Zamanýn Ýnsaný'na tâbi olanlar da bu husiyetten feyizmenddir.
Seb’ül Mesani gönülleri daima, “Lâ mevcude illa
hû” yani, O’ndan baþka bir mevcûd olmadýðýnýn
idrakindedirler. Böylelikle Seb’ül Mesani gönülleri,
“Allah hiçbir kayda ve þarta baðlý deðildir.” hükmüne mazhar olurlar. Zaten Allah’ýmýzýn o gönüllerdeki
arzusu da böyledir. Yani o gönüllerde Allah’ýn arzu ve
tatbikatý bizzat görünmüþ olur. Seb’ül Mesani gönülleri
dünyevî fikirler ile tahdit edilemez. Seb’ül Mesani noktasýný tasdik eden mânevî gönüller de bu sýrlardan
feyziyab olmuþlar ve namütenahi terakki etmiþlerdir.
Manevî yolda, ‘þu kadar zikir çektim, ona karþýlýk
böyle olsun’ diye dua ve iltica edenler vardýr. O makamdan doðru olabilir. Ancak bu, Allah’ý icbar etmek manasý57

na gelebilir ki, makbul bir hâl olmasa gerekir. Allah’ý bir
karþýlýk bekleyerek zikretmek yerine, O’na olan sevgimizden ve muhabbetimizden dolayý zikretmek daha makbuldür.
Seb’an Minel Mesani âyetindeki “Mesani” kelimesindeki anlam “istisna” kökünden alýnýrsa mâna;
“Umumi velâyetten istisna edilen yedi isim” yani
bir anlamda “seçilmiþlerden yedi gönlü” iþaret etmektedir.
Þurasý muhakkaktýr ki, Allah’ýn namütenahi velileri
vardýr. Ancak Seb’ül Mesani için “seçilmiþlerden yedisi” anlamýnda hususi gönüller iþaret edilmektedir. Tekmil
velâyet Hüve’den görünmektedirler. Onlarýn hepsi de
Seb’ül Mesani sýrrýndan feyz ve nur almýþlardýr. Ancak
onlarýn arasýndan yedi hususi isim Seb’ül Mesani isimleri
olarak Hz. Muhammed’e (s.a.v) lütfedilmiþtir.
Sevgili Efendimiz Seb’ül Mesani’yi iþaret eden bir
hadis-i þeriflerinde, “Ýyi bilin ki bana Kur’an verildi;
O’nun bir misli de bende vardýr.” buyurmuþlardýr.
(Ahmed bin Hanbel)
Peygamberimizin bu beyanýna göre, hadîs-i þerifler
de Kur’an gibidir. Yani Allah kelamýdýr. Bir diðer mâna
olarak, Ýslâm evliyasý da Kur’an-ý Natýk olarak ‘misli’ sýr58

rýndan görünmüþler ve Peygamberimizde açýlmýþ olan
ilâhî rahmeti insanlara daðýtmakla vazifelendirilmiþlerdir.
Hicr sûresi 87. âyetinde,
“Ve Lekad ateynake seb'an mine'l mesani ve'l
Kurane'l azim”
“Ve andolsun sana 'Sebi Mesanî'yi (senâ
edilmiþlerden yedisini) ve Kur'an'ý Azîmi
bahþeyledik." buyrulmuþtur.
Âyette Sebül Mesani'yi sana verdik buyruluyor.
B u , A l l a h ' ý n M u s a v v i r ' i n d e k i a r z u s u n a d a i þ a re t t i r.
A l lah bu arzusunu Deryayý Nuru Muhammed ile izhar
etmiþtir.
Seb’ül Mesani hususiyetinin açýlmasý ve ancak kendisinin bildiði hususi isimlerle bu tatbikatýn yapýlmýþ olmasýnýn sebebi þudur: Eðer Sebül Mesani isimlerindeki
hususiyeti haber verselerdi herkes o isimlerdeki hususiyetleri kendilerine hamlederdi.
Seb’ül Mesani Hz. Muhammed (s.a.v) ile bilinmiþtir. Kur’an’daki “sana verdik” hitabý ile Seb’ül
Mesani Hz. Muhammed’den (s.a.v) sonra zuhur edecek
gönül noktalarýný da iþaret etmektedir. Kur’an’ý manevî
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yönden idrak edemeyen bazý kimselerin Seb’ül Mesani
sýrrýndaki gönül noktalarýný Kur’an-ý Kerîm ile tahdit etmeye kalkmalarý doðru olmaz. Çok ileri velâyetten zuhur
eden sözleri, hakikatlerden bîhaber olan kimselerin
Kur’an ve din anlayýþý ile tahdit etmeleri doðru olmasa
gerekir. Yahut da aklýmýz idrakimiz almýyor diyerek büyük
velilerin sözlerini tekfire yeltenmek hatta aleyhlerine
olarak Kur’an’dan deliller icat etmek hakiki bir yanýlgý
olsa gerekir. Çünkü onlar için, “Sana Seb’ül Mesani’yi
ve Kur’an’ý verdik.” buyruluyor. Onun için Seb’ül Mesani olan gönüllerde, “Anýn ashabý bilin baþ eðmez
ahkâm-ý Kur’an’a” beyaný vardýr. Ânýn ashabý olanlar;
Allah’ýn Ehl-i Beyt’i olan çok ileri gönüller olsa gerekir.
Burada “Baþ eðmez ahkâm-ý Kur’an’a” sözü yanlýþ
anlaþýlmamalýdýr. Bu, Allah’ýn o gönüllerdeki tatbikatý hiç
bir þeyle tahdit edilemez manasýnadýr. Bu idrake ve
makama varmamýþ olanlarýn kendi eksik din ve maneviyat anlayýþlarý ile Seb’ül Mesani gönüllerini deðerlendirmeye kalkmalarý hata olur.
Nitekim bu cümleden olarak Hz. Ali Sýffýyn Savaþý’nda Muaviye’nin askerlerinin Kur’an-ý Kerîm sahifelerini mýzraklarýna takmasý üzerine savaþmaktan geri duran
askerlerine hitaben, “O Kur’an-ý Samid’dir;(susan
Kur’an) ben Kur’an-ý Natýk’ým” (konuþucu Kur’an)
buyurmasý bu noktayý da iþaret etmektedir.
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Bu ifade Hz. Mevlâna’nýn, ‘Seb’ül Mesani
L i s a ný’ olarak ifade ettiði bir lisân-ý azîmdir ki, bu makamý idrak kolay olmasa gerekir.
Kur'an-ý Kerîm, Allah kelamý olduðundan mânasý
sonsuzdur. Allah'ýmýz ilâhî rahmetini ve hususiyetlerini,
"Ýnsan" ile nâsa ulaþtýrmýþtýr. Kur'an'daki âyetlerin mânalarý namütenahi olmakla beraber, bu âyetteki sýrr-ý hususiyetin bir mânasý da þu olsa gerektir:
Burada "mesani" senâ edilmiþ yani, övülmüþ
o l a n d ý r. Ö v ü l e n A l l a h ' t ý r. S e n â e d i l m i þ o l a n l a r, A l lah'ýn hususiyesinde olanlardýr ki, onlarýn sayýsýnýn yedi
olduðuna iþaret edilmektedir.
Hz. Peygamberimiz, "Ali'yi zikir ibadettir." buyurarak bu gerçeðe iþaret etmiþtir. Yani, "Allah'ýn tasdik ettiði bir gönlün ismini zikir ibadettir." buyuruyor.
Zikir yapýlýrken de yedi esma çekildiði malumdur.
Nefis mertebeleri

yedidir. Ancak yedi nefisten terakki

edilerek kemalat zuhur ettiðinde, senâ edilmiþlerden olunur. Efendimiz yedi cenneti geçerek zât cennetine ulaþmýþtýr. Burada övülmüþ olan yedi, tüm âlemlerde övülmüþ olaný iþaret etmektedir.
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Yedi isim, zâtî isimlerdir. Hüve'nin açýldýðý noktalardýr. Bu yedi ismin hiçbiri kendine bir þey atfetmez. Bu
yedi isim, Allah’ýn kemalatýný bildiren isimlerdendir.
Hz.Abdülkadir Geylâni'nin Hz. Muhammed (s.a.v) meþrebinde ve Hz. Musa neþesinde olmasý ‘Muhammed’
(s.a.v) ismindeki terakkiyi, yani “Hatem” noktasýný gösterir. Burada Allah dininin ‘Musa’ ismindeki kemalat
noktasý iþaret edilmektedir. ‘Hatmül Velâyet'te diðer velâyet isimlerinin

zuhur etmesi de o isimlerin Hatmül

Velâyet noktasýndan feyz almasýna ve kemal bulmasýna
sebep teþkil eder. Hatmül Velâyet Allah'ýn velâyet arzusunun kemalatýný gösterir. Hatmül Velâyet'te Hz. Ya h y a
v e H z H ü s e y i n z e v k l e r i v a r d ý r. O n l a r A l lah'ýn nizamýný müdafaa için canlarýný feda etmiþlerdir. Allah'ýn
vahdaniyeti için cansiperane müdafaalarý olmuþtur.
Onun için ruhen çok ileri terakki etmiþlerdir.
Dünya kadýnlarý iki kiþi için çok aðlamýþlardýr: Hz.
Hüseyin ve Hz. Yahya.
Allah'ýn ruhaniyetini en ileri derecede temsil ettiði
için, nefis noktasýnýn hususiyetini taþýyan kadýnlar da ruhu talep ettiðinden onlar için aðlamýþlardýr. Nitekim Peygamberimizin babasý Hz. Abdullah’ýn tatbikatýnda bu husus vardýr: Bir haným Kâbe'de Peygamberimizin babasý
Hz. Abdullah'a “Beni al” diye yalvarýr. Hz. Abdullah
onu almaz. Sonra Hz. Abdullah Hz. Amine ile evlenir. Ve
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o zaman evlenmek isteyen haným Hz. Abdullah'a bakmaz. Hz. Abdullah merak eder. Haným der ki; "Çünkü
taþýdýðýn nur artýk sende yok. O nur, evlendiðin
hanýma (Hz.Amine'ye) geçmiþtir.”
Talak sûresi 12. âyetinde,
“Allahülleziy haleka seba semavatin ve mine'l ardý mislehünne yetenezzelü'l emrü beynehünne litalemü ennallahe ala külli þey'in
kadiyrün ve ennallahe kad ehata bikülli
þey'in ilmâ”
“Allah O yüce yaratýcýdýr ki yedi kat göðü
ve yerden de onlarýn mislini yaratmýþt ý r. A l lah’ýn emri ve hükmü bunlar arasýnda inip durur ki, Allah’ýn her þeye kadir olduðunu ve Allah’ýn her þeyi ilmiyle ihata ettiðini, O’nun ilmi dýþýnda hiçbir þey olmayacaðýný siz de bilesiniz.” buyrulmaktadýr.
Âyette iþaret edilen ‘yedi gök’ Seb’ül Mesani gönülleridir. Seb’ül Mesani gönüllerinin birinden bir söz sadýr olsa hepsi tasdikdedirler. Yeryüzünde “Misli” noktasý
da Zamanýn Sahibi olan gönül noktasýdýr ki, Seb’ül
Mesani sýrrýndan feyz alýr. O zamanýn velâyet gönülleri de
O’ndan feyz alýrlar.
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Hüve'nin Seb'ül Mesani'deki tatbikatlarý bu isimlerle mümkün olmuþtur diyerek yedi isim zikredilir. Allah ismindeki "Ýsm-i Azam" hususiyeti, Hz. Muhammed
(s.a.v) ismindeki "Hamdiyet", Hz.Ali ismindeki "Velâyet", Hz.Abdülkadir Geylâni ismindeki "Gavsiyyet",
Hz.Süreyya ismindeki "Piriyyet", Pâk Muhammed Ali
ismindeki “Hidayet” ve Zamanýn Sahibi’ndeki "Hatmül
Velâyet" ismindeki hususiyetleridir.
Peki bu hususiyetler bir isimde vardýr da diðer
isimlerde yok mudur? Bilakis, her isim bu hususiyetlerden hissemenddir. Misal olarak; Allah'ýn ‘Gavsiyyet’ ismi vardýr. Bu isim, yedi isimde de tatbikattadýr. Ama merkez noktasý, kemal noktasý Hz. Pirimiz'dedir.
Biz sana Seb’ül Mesani‘yi ve Kur’an’ý verdik.” âyeti ile bugüne kadarki anlatýmlarýn fevkinde bir
mâna olduðu zuhur etmiþtir. Seb’ül Mesani ile gerek bu
dünyada, gerek ahirette, gerekse diðer âlemlerde tatbikatý olacak hususi isimler iþaret edilmiþtir. ‘Gavsiyyet’ de
tam mânâsý ile bilinmiþ deðildir. Ancak Gavsiyyet tüm
âlemlerde icr a s ý o l a n b i r g ö n ü l n o k t a s ý o l a r a k a n l a þ ý l m a l ý d ý r. A l lah’ýmýz, bütün tatbikatlarý “Ýnsan”ý esas
alarak yapmýþtýr.
Gavsiyyet zuhur eden gönülde Bazü’l Eþheb arzusu da zuhur eder.
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Pâk Muhammed Ali Hazretlerinin bir hususiyeti
olarak Allah'ýn ‘el Hadi’ isminin zuhuru ile Mehdi sýrrýnýn

zuhura

geldiði

m u h a k k a k t ý r.

Mehdi

sýrrý

H z . M u h a m med'(s.a.v) deki ‘Hamd’ ve Hz.Ali'deki
‘Velâyet’ arzularýný ifade etmektedir.

Seb’ül Mesani'nin incelikleri hakkýnda
Rabbimizin lütûf buyurduklarý
Kur’an-ý Kerîm

namütenahi anlamlarý ihtiva

etmekle birlikte her ismin Kur’an’da bir mânâsý ve özü
vardýr. Bu mânâda Seb’ül Mesani isimlerinin Kur’an âyetlerindeki hususiyetlerinden bazýlarý da þöyle olsa gerekir:
"Bismillah'ir Rahman'ir Rahim-Allah'ýn Rahman Rahim ismi ile."
Rahman ve Rahim olan Allah'týr.
Rahmandýr - rahmet edicidir. Rahimdir- insanlarý
r a h m e t i n d e m u h a f a z a e d e r. O n u n i ç i n h a m d v e þ ü k ü r A l lah'a aittir.
Ýmdi,

"Bismillahir

Rahmanir Rahim" bütün

isimlerin Allah'a ait olduðuna ve Allah'ýn "Er Rahman"
ve "Er Rahim" isimlerinin icrasý ile "Sahibür Rahman"
o l d u ð u n a i þ a re t t i r. A l l a h ' ý n k e n d i s i d i r k i , O v a s ý f l a r
A l lah'a aittir.
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"El Hamdü lillahi rabbil âlemin - Hamd
Âlemlerin Rabbi Allah'adýr."
Allah'ýmýz, "Muhammed" (s.a.v) ismi ile insanlarýn
kendisine yakýnlýðýný lütfetmiþ ve o isimle insanlara þefaat ederek selamete çýkaracaðýný belirtmiþtir. Ýnsandaki
kulluk kemalatýný "Muhammed" (s.a.v) ismi ile ikmal etmiþtir.
‘Allah’ ismi bütün peygamberler, veliler ve insanlar için malûm bir isimdir. Allah yakýnlýk verdiði gönülde
Allah ismi olarak tatbikat yapmaktadýr. O gönülle beraberliði vardýr. Allah ismi, dost, refik her þeydir. Peygamberimiz onun için Refîk-i Âlâ buyurm u þ t u r. Re f î k - i
Â l â , H ü v e ' n i n t a t b i k a t i s m i o l a n A l lah, yani Hüve olsa gerektir.
"Allah" ism-i celîlinin "Muhammed" (s.a.v) ismi
ile bütün âlemlerde zuhuru arzu ve dilek buyurd u ð u n a ,
‘ Ru b u b i y y e t ’ t a t b i k a t ý y a p t ý ð ý n a v e " M u hammed"
(s.a.v) isminde ayný zamanda "Sahibür Rahman" isminin gizli olduðuna iþarettir. Nitekim Hz. Muhammed Ali
Özkardeþ, Süreyya Divan ý ' n ý n ö n s ö z ü n d e , " S a h i b ü r
Ra h m a n " i s m i n i n . " M u hammed"(s.a.v) isminde gizli
olduðunu açýklamýþtýr. Allah'ýmýz, "Ýsmin ismim ile
anýlsýn Ya Muhammed." buyurmuþtur.
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Sevgili Efendimiz bir hadis-i þeriflerinde, "Beni
g ö r e n H a k k ' ý g ö r d ü . " b u y u r m u þ t u r. B u b e y a n ,
" M u hammed" (s.a.v) isminde "Sahibür Rahman" isminin gizli olduðuna iþarettir. Esasýnda bu sýr görmeyen
içindir, yoksa gören için bu sýr deðil, açýkça görünen kendisi olduðu hakikatini tasdiktir.
"Er Rahman'ir Rahim - Rahmandýr Rahimdir."
Allah, "Velâyet" ismi ile ilâhî sýr yolunu açmýþtýr.
Allah'ýmýz velâyet noktasý ile insanlara her an rahmet
edeceðini ve insanlarýn ancak velâyet yolu ile selamete
ereceðini bildirmektedir.
Allah’ýn bütün insanlarda arzu ettiði velâyet yoludur. Velâyet yolu da Hz. Peygamberimizin, (s.a.v) “Sizlere Allah’ýn kitabýný ve Ehl-i Beyt’imi emanet býrakýyor um.”

emr-i

ilâhîsinde

buyurduðu

þekliyle

Kur’an’ýn ve onun sýrr-ý hakikati olan Ehl-i Beyt’ten yürümüþtür. Filhakika Hz. Ali de ‘Þah-ý Velâyet’ olarak,
Sevgili Efendimizden sonra velâyetin yürüdüðü isimdir.
"Maliki yevmiddin - Din gününün malikidir."
Allah’ýmýzýn o büyük günde vazifeli gönülleri vardýr.
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Þuara sûresi 88-89. âyetlerinde,
“Yevme lâ yenfeu malün ve lâ benune illa
men etallahe bikalbin seliym”
“Bir gün ki ne mal ne de oðullar fayda verir.
Ancak kalbinde Allah’ýn selamýný alanlar
baþka...” buyrulmaktadýr.
Onlar kalplerinde “es Selâm” ilhamýný alan
velâyet gönülleridir. Onlar mahþer meydanýnda þefaat ile
vazifeli olarak görüneceklerdir.
Buna muzaf olarak Hz.Pirimiz, "O büyük günde
benim kimler için þefaat talep ettiðimi ve münazara eylediðimi görünce hayret edeceksiniz." buyurmuþtur. Gönlünü Allah'a vermiþ olan zâttýr ki, Allah'ýn
izni ile bu vazifeyi yapar.
Âlem-i ilâhîden esfele safiline, bütün avalimde
olan her "nur", "yevm" olarak da bildirilmiþtir ve "yevmiddin"dir.
“Lillahil Vahidil Kahhar” zuhur edince kullar
nedamet getirecek ve af dileyecektir. Kullar kendi i þ l e d i k l e r i n i n s u ç o l d u ð u k a n a a t i n d e d i r l e r. A n c a k
A l lah’ýmýz rahmeti icabý kendi nizamý içinde vazifelerin68

de eksiklik olan kullarýný baðýþlamak isteyecektir. Allah,
b u a r z u s u n u d a v a z i f e l i g ö n ü l l e r i i l e y a p a c a k t ý r. Ý þ t e A l lah’ýn vazifeli gönüllerinin günahkâr kullar
i ç i n A l lah’tan baðýþlama dilemesine þefaat denir.
"Ýyyake nabüdü ve iyyake nestain - Sadece
sana ibadet eder ve sadece senden yardým dileriz."
Piriyyet makamýnýn kemalat noktasý olan Hz.Süreyya'nýn ‘Ruhullah’ oluþundaki hikmet-i ilâhîye þudur
ki: Ayný ruh içinde olduklarýnýn idrakinde olanlar, o ruhta selamet bulurlar. Zira o ruhta bütün ruhlar birleþecek
ve selamet bulacaklar demektir.
Hz. Süreyya’nýn “Ruhullah’ oluþundaki hikmet,
O’nun piriyyet makamýný ikmal ile zâtî veli olarak zuhurudur. O, ‘Ruhullah’ sýrrýný zâtîyyet noktasýndan izah
ederek, ‘Ruhullah’ý kemâl noktasýndan ifade etmiþ olmaktadýr. O halde Ruhullah, yani Allah’ýn ruhu, Deryayý
N u r u M u h a m m e d ’ d i r. N i t e k i m Ý s l â m e v l i y a s ý D e r y a y ý N u ru Muhammed’i ‘Nur-u Ýlâhî,’ ‘Ruh-u Ýlâhî,’
‘Ruh-u Ýzafi’ isimleri ile ifade ederek anlatmýþtýr.
Dinin kemâl bulduðu, Hz. Süreyya lisanýndan olarak, “Hz. Muhammed (s.a.v)’e iman etmeyen yerden bir karýþ dahi yükselemez.” buyrulmuþtur. O hal69

de iman ve ilimde tam olmak için “Lâ Ýlâhe Ýllâllah
Muhammedun Resûlullah” ikrarýný yapmak mecburiyeti vardýr. Böylelikle bir kul, “Ben Allah’ýn ruhundaným” yani, “Allah beni Der yayý Nuru Muhammed’den hâsýl etmiþtir. Ben bir kulum ve Muhammed (s.a.v) deryasýndaným.” derse, ikilikten kurtulmuþ
ve tevhidin hakikatine varmýþ olur, ki gerçek bir kurtuluþtur.
Allah'tan baþka ruh ve mevcudat olmadýðýndan sadece Allah'a ibadet edilir ve O’ndan yardým istenir.
"Ýhdinas sýratel müstakim - Bizi müstakim
yola hidayet eyle."
Mehdi, hidayet kökünden gelen bir isimdir. Hidayet ancak "Sýrr-ý Mehdi"nin açmýþ olduðu "Þerh-i Vücûd" ile kemalatýný tamamlar. Sýrr-ý Mehdi’nin açmýþ olduðu þerh-i vücûdun hikmeti ilâhîyesini idrak eden, gerçekten hidayete ermiþ demektir. Eðer Mehdi sýrrý bu hakikat ile anlaþýlmýþ olunursa o zaman selamet bulunur.
(Þerh-i vücud ile ilgili olarak Hakikat Köþesi kitabýmýzda geniþ bilgi bulunmaktadýr) Hidayet-i umumiye ismine
ve "Sýrr-ý Mehdi"ye iþarettir ki, "Sýrat-ý Müstakim" ancak Þerh-i Vücûd idraki ile kemal bulmuþtur.
"Mehdi" sýrrý da, Allah'ýn isimlerinden ve sýrlarýn70

dandýr. Mehdi, elinde kýlýç ile herkesi cezalandýracak bir
kiþi deðildir. Mehdi'nin anlattýðý, verdiði mesaja dikkat etmek gerekir. Mehdinin verdiði mesajdan, “Lâ mevcude
illâ hû- O’ndan baþka vücûd yoktur” kemaliyeti alýnýrsa o zaman makbul olur. Allah'tan baþka mevcûd yoktur.
‘Ýlâhî Ýmam’ bu idrak ile kabul edilir ve kiþi kendisini Allah’tan ayrý bir varlýk olarak düþünmeyerek terakki ederse hidayet kemal bulmuþ olur. Bu durumda hiçbir noktada Allah'tan gaflet edilmemiþ olunur.
Peygamberi Allah’tan ayrý telakki edenler, kendi
varlýklarýný ve bütün yaratýlmýþlarý nasýl tevhide getireceklerdir. Allah'ýn hakikati ilâhîyesini "Vahdet-i Vücûd"
diye insan kafasýndan ürettiði bir nazariye olarak reddederler. Bu hakikat anlaþýlmaz ise nasýl hakikat bulunacaktýr?
"Sýratellezine en'amte aleyhim gayril magdubi aleyhim veleddallin - Nimet ve lütfuna mazhar
ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uðrayanlarýn ve
sapkýnlarýnkine deðil. Amin.”
Burada "nimet" ilâhî kemalata iþarettir. Ýnsanlarda
ilâhî kemalat tam olmadýkça hâlâ eksiktirler demektir.
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Allah'ýmýz velâyet ile insanlarýn ilâhî kemalatýný ikmal ettiði için velâyet insaný dalalete düþmüþlerin deðil,
kemale ermiþlerin yoluna iletir.
Allah'ý anlayýþ ve idrak kemale erdiyse o zaman nimet verilenlerin yolunda olunur. Yani bu ilâhî kemalat
tam olduðu zaman selamet bulunur ve salih kullardan
olunur.
"Sýratellezine en'amte aleyhim gayril magdubi aleyhim veleddallin. Amin." âyeti, velâyet-i ilâhîyenin nimet sýrrý ile ayan olduðuna ve hatmine iþarettir.
Bu da velâyetin hatmi olsa gerekir. Buna izafeten
"Sýrr-ý Vedud"da, "vemtazül yevme" ve "Âdemüskün"
beyanlarýnýn esrarý ayan olur.
Burada bu gönüllerin sýrrýna sahip olan her isim
diðer isimlerin sýrrýndan hissemenddir. Seb’ül Mesani’den görünenler bir araya gelseler birinden sadýr olan
kelâm-ý ilâhî diðerleri tarafýndan aynen tasdiktedir.
Yukarýdaki anlatým ‘ayniyet-i ilâhîyeyi’,yani ‘bir
vücûd’ hakikatini iþaret etmektedir. O kimseler öyle bir
tevhid anlayýþýndadýrlar ki, hiç bir þeyi kend i l e r i n e h a m l e t m e z l e r. Ç ü n k ü h e r d i l d e n k o n u þ a n A l lah'týr derler.
O gönüllerden de görünenin kendisi olduðu ve yine konuþanýn da kendisi olduðu hakikatinin idrakindedirler.
Bu, tevhidin en ileri noktasýdýr.
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"Seb’ül Mesani" Fethül Ahfa kitabýmýzýn kapaðýnda yedi ism-i ilâhî ile iþaret edilmiþtir. Bazý din düþünürleri bunun Fatiha olduðunu söyler ancak Fatiha'nýn sýrrý
hakikati olan Hüve’nin yedi ismini iþaret ettiðinin
idrakinde deðillerdir.
Seb’ül Mesani yedi ism-i ilâhîdir. Zamanýn Ýnsaný’nda bu yedi ilâhî ismin tecellisini bulmak mümkündür.
Hepsi birbirini tasdik eder. "Seb’ül Mesani"den görünen
bir gönülle sohbet etmek hepsi ile sohbet etmek gibidir.
Allah'ýmýz bugün sýrda ne kalmýþ ise, hepsini açýp ispatlý
bir þekilde bildirmektedir.
Seb’an Minel Mesani öyle bir hususiyettir ki, Fatih a o l u r, g ö n ü l n o k t a l a r ý o l u r, ç o k h u s u s i b i r s ý r o l u r.
S e v gili Efendimiz’e verilmesindeki hususiyet o sýrrýn
Efendimizdeki zâtîyyet sýrrýndan görünen gönül sýrlarý da
olsa gerektir.
Seb’ül Mesani’den görünen gönül noktasý kend i n e
h i ç b i r þ e y i a t f e t m e z . H e r þ e y i A l l a h ’ a v e r i r. A l lah’ýn
o gönül noktasýna lütfettiklerine de hamd eder.
Seb'ül Mesani sýrrýndan hissemend olan gönüllere
yakýnlýk kuran gönüller de bu ilâhî hakikatten feyz alacaklardýr.
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N i t e k i m Ý m a m - ý A l i E f e n d i m i z , H z . Pi r i m i z ,
H z . S ü reyya, Hz. Pâk Muhammed Ali hususiyede bu hakikati açmýþ ve onlardan feyz alan ihvaný da bu sýrdan istifade etmiþlerdir.
Hz. Süreyya'nýn, "Benden sonra benim gibi bir
zuhur muhaldir." beyaný ilâhîsindeki hakikatin bir izahý
da þöyledir:
"Hz.Süreyya, artýk insanlar arasýnda hangi
evliya diðerlerinden daha büyüktür þeklinde mülahazalarýn kalkacaðýný ve zuhur un sadece
A l lah'tan olacaðýný ifade buyurmuþlardýr. Burada
ayný ruhtan gelinmesi itibariyle bir tek varlýk
olunduðu yani tam tevhid vurgulanmaktadýr."
Fatiha sûresinin Seb'an Minel Mesâni'yi iþaret ettiði hadislerde variddir. Allah'ýmýz her ismin kemâlat bulmasýný arzu etmektedir. Halkettiði bu isimlerinin açýlmasýný arzu buyurduðu zaman, bunu Âdem sýrr-ý vasýtasý ile
varlýklara ilan etmiþtir. O halde Seb'an Minel Mesâni,
kemâl nokta-i nazarýndan düþünüldüðünde Allah’ýn yedi
arzusunun, yedi kemâl noktasý olarak zuhur edeceðini de
düþünmek icap eder. Bu, Allah'ýmýzýn Fatiha'da iþaret buyurduðu arzusunun yedi gönülden intiþar ederek kemâl
bulacaðýdýr.
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Hüve’nin Seb'an Minel Mesâni arzusu bu yedi isimden zuhur ederek kemâl bulmuþtur. Namazda okunan Fatiha sûresi bu yedi ismin kemâl mertebelerinin zikredilmesidir. Kiþiler namazda Fatiha sûresi’ni okumakla, bilmese de bu yedi gönül noktasýný zikretmiþ olduklarýndan
büyük bir rahmet-i ilâhiyeye mazhar olmaktadýrlar. Bu
durum Kâbe'yi ziyaretin esas itibarý ile zamanýn risâlet
noktasý

olan

gönlü ziyaret etmek tatbikatýnýn bir ben-

zeri olduðu hakikatini aþikar kýlmaktadýr. (Kalb-i
Mümin Beytullah sýrrý)
Bu yedi gönül noktasýnýn kabulü Allah'ýmýzýn gelmiþ geçmiþ bütün peygamberlerini kabul ve tasdik e t m e k
m a n a s ý n a d a g e l i r. Ç ü n k ü b u y e d i g ö n ü l , A l lah'ýn
velâyet arzusunun en yüksek açýlýmýdýr. Fatiha sûresi
velâyetin amentüsüdür. Fatihasýz namaz olmaz denilmesindeki bir mâna da budur.
Allah'ýmýz, "Biz sana senâ edilmiþlerden yedisini verdik." beyan-ý ilâhisinde muradý olan Seb'ül Mesani'deki yedi ismin hususiyeti ile Sevgili Efendimizi destekleyeceðini iþaret buyurmuþtur.
Allah'ýmýz, Hicr sûresi 9. âyetinde buyurduðu,
"Ýnna nahnü nezzelne'z zikre ve inna lehu lehafizûn"
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"Muhakkak ki "Zikri" inzal eden biziz ve muhakkak ki 'Hu'yu elbette muhafaza ederiz."
Yani o gönlü (Seb’ül Mesani noktasý) biz inzal
eyledik “Hu”nun lütfu olan bu gönlü biz muhafaza ederiz. buyrulmaktadýr.
Âyetin diðer bir ifadesi olarak bu ilâhî gönüller ile
lütfedilen manevî terakkilere ve bu yedi isme dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu hususiyet ayný zamanda yaþamýn
yedi noktasýný da iþaret etmektedir. Dünyada madde olarak da birçok tatbikatýn yedi evreden müteþekkil olarak
zuhurda olduðu muhakkaktýr.
Hz.Peygamberimiz (s.a.v) Ýslam'ýn kendisinden
sonra da yine Allah’ýn kendisinin lütuf ve arzu ettiði þ e kilde devam etmesini istemekteydi. Ýþte Seb'ül Mesani bu arzuyu da iþaret eder. Allah'ýmýz Seb'ül Mesani
sýrrý ile Din-i Ýslâm'ý kýyamete kadar baki kýlacaðýný Peygamberimize bildirmiþtir. Seb'ül Mesani, kýyamete kadar
görünecek, çok ileri ve hususi makamlarda olacak yedi
ilâhî gönlü de iþaret eder.
Yani Seb’ül Mesani sýrrýndan feyz almýþ olarak, ileri gönül noktalarý olan zamanýn sahipleri ile þeriati M u hammediye muhafaza edilmiþtir. Onlar Allah dinini
her zamana hitap edecek þekilde yorumlamýþlardýr. Allah,
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her zaman için ilâhî arzularýný o gönüllerde açmýþ ve
âlemlere yine o gönüllerden feyz vermiþtir. Peygamberimizin Müceddid (dini yorumlayan) kelimesi ile ifade ettiði o gönüllerdir.
Seb'ül Mesani sýrrýndan görünen hangi gönül olursa olsun, Allah'ýmýzdaki bu yedi hususi ismin neþesini ve
zevkini ihtiva etmesi bakýmýndan her isimde, diðer yedi
ismin hususiyetini görmek ve bulmak mümkündür.
Seb'ül Mesani olarak görünen bazý gönüllerde
A l lah’ýn isim ve sýfatlardan münezzeh olan hâli için
“ Þ e y ” k e l i m e s i i l e i þ a re t b u y r u l m u þ k e n , S e b ' ü l M e s a ni sýrrýnýn hususi noktasý olarak zuhur eden Hatmül
Velâyet sýrrý onu “Hüve” zamiri ile iþaret etmiþlerdir.
H e r þ e y i A l l a h ’ a v e re n , i ç i n ‘ þ e y ’ k a l m a z ;
‘ H ü ve’ kalýr. O gönül Hüve’yi zikreder.
“Þey,” Sevgili Efendimizin Miraç’ta, “Sidretü’l
Münteha’dan sonrasýný açmaya mezun deðilim.”
buyurduðu zât âlemidir ki, bu âlem“Þey”ile ifade olunmuþtur. Bütün bu feyzin hem tamamý ve hem de merkezi olmasý hasebiyle “Sahib-i Âmâ” ve “Ma Fevkal
Fevk”tir ki, ayný zamanda “Sahibu’l Aynu’l Sebbi Mesani”dir.
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Hatmül Velâyet’te yedi ismin kemalatý da vardýr,
çünkü o isimler Allah’ýn Hatmül Velâyet sýrrý ile tamma
ermiþlerdir. Bu isimler birbirinden ayrýlamaz.
Bir gönülde zuhur eden beyanda, “O bizim misyonumuzdur.” buyrulmuþtur. Bu anlatým karþýsýnda o
makamda ilerilik-gerilik diye bir deðerlendirme mümkün
deðildir. Çünkü, her þey hatme ermiþ durumdadýr. Ýlerilikgerilik durumu ilk adým olan sýfatî mertebelerde konuþulacak bir mevzudur. Rabbimizin Seb’ül Mesani'nin ‘senâ
edilenlerden’ olduðunu buyurmasý, o gönüllere çok
dikkat edilmesini gerektirmektedir.
Seb'ül Mesani hususiyetinin kabul ve ikrar edilmesi Hatmül Velâyet noktasýnýn -Velâyetin- kabul edilmesi
mânasýna gelir. Çünkü Hatmül Velâyet kabul edildiði zaman, Hatmül Velâyet sýrrýndan görünmüþ olan bütün gönüller, yani peygamberler ve veliler kabul ve tasdik edilmiþ olur. Seb'ül Mesani hususiyeti taþýyan ilâhî gönüller
Hüve'den görünmüþtür.
Seb’ül Mesani'deki yedi isim, Allah'ýmýzýn manevîyat üzerindeki arzusunun kemalat noktalarýný da göstermektedir. Seb'ül Mesani zuhur eden gönüller Allah dinindeki terakkiyi de iþaret etmektedir. Bu, ayný zamanda
Kur'an-ý Kerîm'in ve maneviyatýn nasýl anlaþýlmasý gerektiðini açýklar.
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Hüve'nin sonsuz arzu ve zevk tatbikatlarýnýn bir ifadesi olan programýndaki geliþmeleri iþaret eden S e b ' a n
M i n e l M e s a n i ' d e k i g ö n ü l n o k t a l a r ý , b i z z a t H ü ve'nin
ilâhî tatbikatýnýn dönüm noktalarýdýr. Bu ilâhî gönüller altý cihetten tenzih edilen ve kendisinden baþkasý olmayan
Hüve'nin kendinden teþkilatlandýrdýðý varlýklarýn idrak
edilmesinde tatbikat yaparlar.
Sevgili Efendimizin getirmiþ olduðu þeriat-ý ilâhiye
Seb’ül Mesani ile nâsa tekrar tekrar anlatýlmaktadýr. Böylece Seb'ül Mesani olarak görünen bu ilâhî gönül noktalarýnýn o zamanýn þahidi olmasý hasebiyle kendilerine
inen ilâhî beyan ve lütuflarýn insanlarýn gönüllerine daðýlmasý tatbikatý ayan ve aþikâr olur. "Tekellümü lisanil
kýdem" hususiyeti taþýyan bu hususi noktalarýn kýdem lisanýndan lütfettiði kelam, âlemlerde tatbikat görür. Son
zamanlarda k e l i m e - i t e v h i d i n " L â Ý l â h e Ý l l a l l a h
H ü v e M u h a m medün Resûlullah" olarak yazýlmasý,
bu ilâhî arzunun bir tatbikatýdýr.
Din düþünürleri bu konuyu idrak edemediklerinden dolayý, dini insanlara Allah'ýn arzu ettiði bir þekilde
deðil de, kendilerine göre anlatmaktadýrlar. Dikkat edilmesi gereken nokta, Allah'ýmýzýn arzuyu ilâhisinin ayan
olduðu ilâhî gönül noktalarýdýr.
Âl-i Ýmran sûresi 81. âyetinde,
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“Ve iz ahazallahü miysakannebiyyiyne lema
ateytüküm min kitabin ve hýkmetin...”
“Hani Allah peygamberlerden ahid almýþtý;
Andolsun size kitap ve hikmet verdim ...”
buyrulmaktadýr.
Bu âyette ifade edildiði üzere Allah’ýmýz her
peygamberine

kitap

verdiðini

belir tmektedir.

Din

düþünürleri ise bazý peygamberlere verilen kitaplardan
bahsetmektedir. Hâlbuki ‘Kitap’ peygamberin kendisidir.
Her peygamber Allah’ýn bir kitabýdýr. Ýlâhî kitabý yazýlmýþ
sayfalar olarak kýsýtlamamak gerekir. Allah’ýn her
peygamberinin isminin programý O’nun vücûd kitabýdýr.
Nitekim Hz. Muhammed (s.a.v) in vücûd kitabý ‘Kur’aný Kerîm’dir.
Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimiz "ikra kitabek"
sýrr-ý hususiyeti icabý okunacak kitab, vücûd kitabý olduðuna göre, Seb'ül Mesani'yi Allah'ýn hususi lütfunu indirdiði ilâhî gönül noktalarý olarak deðerl e n d i r m e k i c a p
e d e r. N i t e k i m K u r ' a n ' d a S e v g i l i E f e n dimiz ve diðer
peygamberler için "Allah'ýn âyetleri" ifadesi de kullanýlmaktadýr. O halde Seb'ül Mesani olarak deðerlendirilen noktalarýn da 'Ýnsan' olduðu aþikâr olmaktadýr.
Nitekim Casiye sûresi 28. âyetinde,
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“...Küllü ümmetin tüd'a ila kitabiha...”
“...Her ümmet kendi kitabýna çaðrýlýr...”
buyrulmaktadýr.
Ýsrâ sûresi 71. âyetinde ise,
“Yevme ned'u külle ünasin biimamihim...”
“Her insan topluluðunu imamlarý ile davet
edeceðimiz gün...” buyrulmaktadýr.
Peygamberimiz birçok hadis-i þeriflerinde kendisinden sonra zuhur edecek olan velâyet noktalarýndan övgü
ile bahsettiðine göre, Efendimizin Seb’an Minel Mesani
gönüllerinden haberdar olduðu aþikârdýr.
Seb'ül Mesani, Allah'ýmýzýn Peygamber Efendimize
lütfetmiþ olduðu Ýslâm'daki sýrrý ilâhîyi iþaret eder. Seb’ül
Mesani, Allah'ý çok ileri bir noktada kabul eden hususi
gönüllere inen bir ilhamdýr ki, o gönüllerdeki çok ileri
ilim ve idraki tasdik eder.
Kur’an-ý Kerîm nazil olduðu zaman Kur'an-ý
Kerîm'deki sûre ve âyetlerde rakam kullanýlmamýþtýr. Muhakkak ki burada bir hususiyet vardýr. Eðer Kur'an-ý Kerîm âyetleri rakamlarla belirlenseydi bir kýsýtlama ve tah81

dit meydana gelecekti. Bu husus Kur'an-ý Kerîm âyetlerinin tahdit edilemeyeceðini, Kur’an-ý Kerîm'in namütenahi mânâlarýnýn olduðunu iþaret eder. Bugün Kur’an âyetlerinde

rakam

kullanýlmasý

okunma

ve

ezberleme

hususunda halka kolaylýk olmasý içindir. Zaten Kur’an’ý
okurken ve ezberlerken rakamlar dikkate alýnmamaktadýr.
Sevgili Efendimiz buyurdular ki; "Allah her yüz
sene baþýnda bu dini tecdid etmek (tekrarlamak)
için bir müceddidi gönderir (insanlar içinden çýkarýr)"

(Ebu Davud, Beyhaki, Hakim, Taberani, ibni

Adiy ve Hatibi)
Peygamber Efendimizden bu güne kadar

sayýsýz

evliya gelmiþtir. Ancak Allah'ýn Ýslam'ý o gönüller ile yorumladýðý veliler ise belirlenmiþtir. Ýþte Seb'ül Mesani bu
sýrrý da iþaret eder. Mesela, Ýslam'ýn fetihlerle geniþlediði
zamanlarda Ýslâm inancýnýn doðru b i r þ e k i l d e a n l a þ ý l m a s ý i ç i n H z . M u h y i d d i n - i A b dülkadir Geylâni
Sultanýmýz gönderilmiþ ve Allah, din ve mânevîyatý
onunla ihya etmiþ ve dinin, Hz. Muhammed (s.a.v) ile
bildirilen hakikat yolunun önderi olmuþtur. Nitekim
Hz.Pirimiz zamanýnda dergâhlar açýlarak, Ýslamiyet doðru
bir þekilde yayýlmýþtýr.
Diðer zaman dilimlerinde de Allah'ýn irsal eylemiþ
olduðu Seb’ül Mesani gönülleri ilâhî vazifelerini yerine
getirmiþlerdir.
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Peygamber Efendimizden sonra artýk Peygamber
gelmeyeceði için Allah'ýmýz, ilâhî tatbikatýný velâyet gönülleri ile yapmaktadýr. Allah arzusunu o gönle indirir
sonra bu ilhamý yeryüzünde ve hatta âlemlerde tatbikata
koyar.
Burada ince bir nokta vardýr ki doðru bir þekilde
anlaþýlmasý icap eder. Allah'ýn o gönle indirdiði ilham ile
yeryüzünde tatbikat yapmasý, zâtîyyet noktasýndaki icraatýný iþaret etmektedir. Allah'ýn indirdiði ilham da, tatbikatý da, o gönül de hepsi Allah'a aittir ve burada tevhidi
bozacak en ufak bir nokta dahi yoktur.
Her insan diðer insanlarýn da kendi fikrinde olmasýný ister. Ancak asýl olan Allah'ýn arzusudur. Çünkü insan
gelip geçicidir, Allah ise bakidir Geçerli olan Allah'ýn verd i ð i i l h a m d ý r. A l l a h h a n g i g ö n ü l d e t a t b i k a t y a p m ý þ s a A l lah'ýn o insandan lütfettiði ilim ve bilgi geçerlidir.
Çünkü o, Allah'ýn arzusudur.
Allah'ýmýz, Kur'an-ý Kerîm'i ben ve meleklerim koruyoruz buyurduktan sonra bir kýsým insanlarýn k e n d i s i n i m ü c e d d i d i l a n e t m e s i d o ð r u d e ð i l d i r. Ý s lam'ýn nasýl taazzu bulacaðýný ancak Allah takdir ve tayin eder.
Dinin daha ileri zamanlarda nasýl anlaþýlmasý lazým geldiðine ancak Allah karar verir. Çünkü hiç kimse is83

tikbali bilemez. Müceddid makamýndaki gönlün Allah ile
daim beraberliði olmalýdýr. Peygamber Efendimiz, "Benden sonra muhaddesûn olanlar ile ünsiyet ediniz."
buyurmaktadýr. Müceddid olanýn muhaddesûndan olmasý icap eder. Bir k i þ i d i n î v e m a n e v î o l a b i l i r. A n c a k
h ü k ü m s a d e c e A l lah'a aittir. Hangi gönül ile arzu ediyorsa onunla bildirir. Pek çok veli, sýfatî makamlardan
görünmüþlerdir. Sýfatîyet içinde çok ileri terakki de
edilmiþ olabilir. Müceddid gönüller zatiyet olan hatta daha ileri, zâtü'z zât

noktasýnda olanlardandýr. Müceddid

"Seb’ül Mesani"nin görünme tatbikatlarýndandýr.
B u n l a r a n c a k A l l a h ' ý n t a k d i r i n d e d i r. B u n l a r ý
A l lah açar ve anlatýr. Ehl-i zahirin "müceddid" noktasýnda bir müdahalesi olamaz. Müfessirler dini o zamana göre tefsir edebilir, müçtehidler kendi zamanlarýna hitap
edecek þekilde fetva verebilir, ancak dinin çok ileri hususiyetleri de vardýr.
Müceddid tatbikatýnýn manasý nedir? Allah'ýn Peygamberimizden va’z ettiði Allah dinini o zaman diliminde Allah'ýn arzu ettiði neþeyi ifade etmesidir. Müceddid
tatbikatý nübüvvetten hissemend olan velâyet tatbikatýdýr.
Bugün "Lâ ilâhe illâllah Hüve Muhammedün
R e s û l u l l a h " z u h u r e t m e k t e d i r. Ç ü n k ü b u g ü n
" H ü ve" sýrrý açýlmaktadýr. Velâyetin Hüve'den göründü84

ðü hakikati ayan olmaktadýr. Zahirde de bu tatbikatý müþahede etmekteyiz. Bugün bütün Kelime-i Tevhid levhalarýnda, "Hüve" yazmaktadýr. Halbuki geçmiþte çoðunlukla böyle tatbik edilmiyordu.
Günümüzde devletler "din birliði" yapma arzusundadýrlar. Bu zamanýn sahibindeki, Allah dininde birleþmek arzusunun yansýmasýndan kaynaklanmaktadýr.
Onun için bu zamanýn sahibinde ilham olunan bu arzu
tüm dünya devletlerinde onlarýn makam ve derecelerine
göre yansýmaktadýr. Müceddid, "Allah bir Resûl yollamadan azap etmez" sýrrýndan görünmektedir.
Hz.Abdülkadir Geylâni zamanýna gelindiðinde sýnýrlarý geniþleyen Ýslâm âleminde mezheplerin çekiþmeleri, eski Yunan felsefesinin Ýslâm’a dahil edinmek istenmesi gibi birçok karýþýklýklar vardý.
Hz.Pirimiz bu fikirlerin hepsinin üzerinde
S e v gili Peygamberimizin nizamýný ortaya koymuþtur. Ancak bu tatbikatý yaparken tarafgirlik göstermeden ehl-i
kýblenin tamamýný kucaklamýþtýr. Peygamberimiz zamanýndaki vasýflarý kendinde mecz etmiþtir.

Onun için

velâyete þüphe ile bakan din düþünürleri bile Hz.Pirimize itiraz edememiþlerdir.
Hz.Pirimiz hakkýnda Sevgili Peygamberimizden
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nakledilen þu hadis çok önemlidir: "Cuma sûresi nazil olduðu zaman Resûlullah'ýn yanýnda idik. Resûlullah bu
sûreyi okudu ve; "Bu Peygamber, henüz kendilerine
katýlmamýþ bulunan diðer insanlara da gönderilmiþtir. O gerçekten Azîzdir, Hakîmdir" (Cuma,
62/3) âyetine varýnca Ashabtan, "Ya Resûlallah! Bize
ulaþmamýþ olan bu kiþiler kimlerdir?" diye sordular.
Selman-ý Farisi de aramýzda idi. Resûlullah, elini Selman'ýn üzerine k o y d u v e þ ö y l e b u y u r d u : " N e f s i m
e l i n d e o l a n A l lah'a yemin ederim ki, iman Süreyya (Ülker) yýldýzýnda bile olsaydý bunlardan
(Selman'ýn kavminden) birtakým kiþiler onu mutlaka elde ederlerdi." (Tirmizi, Menakýb )
Hz.Pirimiz Baðdat’a geldiklerinde, kendisindeki kab i l i y e t i f a r k e d e n z a m a n ý n â l i m l e r i H z . Pi r i m i z i ç i n ,
" K i m d i r b u Fa r i s i g e n ç ? " d e m i þ l e r d i r. H z . Pi rimizin her hali ile Sevgili Efendimizin müjdesi olduðuna bugün O'nun ismi ile kalplerinde selamýný alan velâyet gönülleri þahitlerdir.
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VELÂYETÝN SEB’ÜL MESÂNÎ
HAKKINDAKÝ VARÝDATLARI
Bismillahirrahmanirrahim
Peygamber Efendimizle din tamam olmuþ ve kemale ermiþtir. Sevgili Efendimizden sonra görünen Seb’ül
Mesani gönülleri de Allah dinini en yüce þekilde yorumlamýþlardýr. Peygamber Efendimiz bu noktayý iþareten,
"Evliyam, Beni Ýsrail Peygamberleri mesabesindedir" buyurmuþtur. Çünkü Seb'ül Mesani büyük bir idrak
ve anlayýþtýr.
Din tamam olduðuna göre, bundan sonra Allah bu
gönüller için nasýl bir tatbikat yapacaktýr? Din tamam oldu, yani din arzusu tamam oldu. Dünyadaki velâyet arzusu da tamam olunca, Allah yeni bir sayfa açacaktýr ama
bunun ne þekilde olacaðýný bilemiyoruz.
Seb'ül Mesani'ye çok ileri bir hususiyet verilmiþtir.
Dinden murat, Allah'ý tanýmak ve O’nun arzularý paralelinde yaþamaktýr. Allah'ýn dinini tam olarak idrak etmiþ
olan gönüller için ilâhî âlemlerdeki tatbikatýn ne þekilde
olacaðýný bilemiyoruz. Bu ilham, Hüve'yi tam idrak edip
tasdik eden gönüller için de variddir.
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Seb'ül Mesani Allah’ýn hususi yakýnlýðýdýr. Bu neþe
velâyette vardýr. Birçok velide Seb'ül Mesani ile ilgili beyanlar vardýr.
Ancak bu kýsým açýlmamýþ, anlatýlmamýþtýr. Sebül
Mesani ayný zamanda Allah’ýmýzýn hususiyede t u t t u ð u
gönülleri de ihtiva etmektedir. Onlar, Hz. Süreyya'nýn,
"Altýyý yediyi geçmez" buyurduðu gönüllerdir.
Altý yediyi geçmez sýrrý nedir?... Allah’ýn çok husus i y e d e ( M ü s t e s n a ) i s i m l e r i v a r d ý r. H z . S ü r e y y a ,
M u h a m med Ali Bey’e bir anlatýmýnda, Allah ile kulun
hususiyeti hakkýnda izahat verirken; “Nihayete birþey
kalmadý, benden sonra benim gibi bir zuhur muhaldir. Benim gibi zuhuratlar, Hz.Muhammed,
(s.a.v) Hz.Ali, Hz.Abdülkadir Geylâni, Hz.Süreyya
ve birkaç kiþi daha, onlar da altý yediyi geçmez.”
buyurmuþlardýr.
Bu gönüller Mesani (yani müstesna) olan gönüllerdir. Mesani, istisna kökünden de geldiðine göre, o gönüller istisna olanlar yani ‘müstesna’ gönüllerdir. Biz de
Hz. Süreyya’nýn bu güzel anlatýmýný ve uyarýsýný muhabbetli gönüllere intikal etmek için bu çalýþmayý yaptýk.
Bir hadis-i þerifte buyruldu ki; "Elhamdülillah,
Ümmü’l Kur'an’dýr. Ümmü’l kitaptýr ve Seb'ül Mesani’dir. (Tirmizî)
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Görüldüðü gibi Seb’ül Mesani Kur’an ile beraber
zikredilmiþtir. Kur’an, Sevgili Peygamberimizin vücûd
kitabý olduðuna göre Seb’ül Mesani de Sevgili Peygamberimizin kendisi olmaktadýr.
“Âdem'de deðil mi Seb’ül Mesani? Âdem'de
deðil mi Âyet-el Kürsî?”
Hacý Bektaþ-ý Veli bu beyanýnda Allah’ýn ileri hususiyetlerinin Âdem’de yani, insanda olduðunu iþaret
etmektedir. Bu sýrrý kabul ve tasdik eden müminler de bu
feyizlerden hissemeddir. Bütün âlemlerde herþey Âdem
ile baþlamýþtýr. Tabiidir ki, “Ýnsan” bütün âlemler ve varlýklar içinde seçildiðine göre Seb’ül Mesani “Ýnsan” dýr.
Yaþam dünyadadýr o halde misallerde dünya ve insan ile
anlatýlacakrýr
Nitekim Bektaþilerce ‘Pir-i Sani- Ýkinci Pir” olarak
tanýnan Balým Sultan bir nefesinde, “Ýstivayý gözler
gözüm, Seb’ül Mesani’dir yüzüm” buyurmaktadýr.
Aziz Mahmud Hüdaî Hazretleri bir varidatlarýnda
“Sýrr-ý Seb’an Mesani sensin yâ Resûlullah” buyurmuþlardýr.
Allah’ýn hususi tatbikatýný yaptýðý gönül Hz.
M u hammed (s.a.v) dir.
89

"Menakýb el-Arifîn" de þöyle anlatýlýr: "Bir gün
Sultan Veled buyurdu ki: Dostlardan biri babama þikâyette bulundu ve âlimler Mesnevi'ye neden Kur'an diyorlar
diye benimle bahse giriþti; ben de Kur'an'ýn tefsiridir dedim, deyince babam bir lâhza susup sonra “A sersem
dedi, niçin olmasýn? Peygamberlerle velîlerin harfi zarflarda Allah sýrlarýnýn nurlarýndan baþka bir
þey yoktur ki. Allah sözü, onlarýn, temiz gönüllerinden biter, ýrmaða benzeyen dillerinden akar. Ýster Süryanî dilince olsun, ister Seb'an Mesani dilince.. (çok ileri gönüllerin lisanýdýr) Ýster Ýbrani dilince olsun.. Ýster Arapça!"
Hz. Mevlâna’nýn “Seb’ül Mesani Lisaný” buyurarak iþaret ettiði hususiyet; Seb’ül Mesani’den görünen
gönüllerin lisanýný herkesin idrak edemeyeceðini iþaret
etmektedir. Bugün bu sözlerin zuhur etmesinin sebebi
‘Ýnkýlab-ý Kebîr’ile ilgilidir. Seb’ül Mesani’nin diðer
âlemlerde de tatbikatýnýn zamaný geldiði için bu ilhamlar
zuhur etmiþtir. Seb’ül Mesani’nin sadece Fatiha sûresini
ifade etmediðini diðer veliler de iþaret etmiþlerdir. Ancak
bu ifadeler sadece velâyet makamýndaki gönüllerde zuhur etmiþtir.
Sebül Mesani hususiyetlerinden bugüne kadar
bahsedilmemiþ olmasý, bu hususiyetin ancak Seb’ül Mesani lisanýna vakýf olan bir gönülden beyan edilmesi ge90

reðinden kaynaklanmaktadýr. Ýslâm tarihi boyunca açýklanmamýþ olan Seb’ül Mesani hususiyetine sadece birkaç
veli iþareten deðinmiþlerdir. Onlar bu hususiyetten haberdar olduklarý halde ilâhi terbiye gereði Seb'ül Mesani sýrrýnýn açýklanmasýný vazifeli olan gönül noktasýna býrakmýþlardýr.
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SONSÖZ
Bismillahirrahmanirrahim
Seb’ül Mesani’ye Fatiha sûresi âyetleri nispet edilerek ‘yedi’ denilmiþtir. Ancak Allah’ýmýzýn hususiyetlerin i r a k a m l a i f a d e e t m e k m ü m k ü n o l m a s a g e re k i r.
H z . S ü reyya, “Altý-yediyi geçmez” buyurm u þ s a d a
b u m u t l a k a a l t ý y a d a y e d i d i r d i y e re k A l lah’ýn arzusunu indirgemek manasý taþýmaz. Bu, Allah’ýn namütenahi mânâlarýndan bir mânâdýr demek daha doðru olur.
Rabbimizin Seb’ül Mesani'de zuhur eden isimleri
þüphesiz ki namütenahidir. Bu isimler her zamana ve her
zamanýn zuhur eden insanýna göre deðerlendirileceðinden tahdit edilemez. Sadece bir mâna verilerek budur da
denilemez. Bir isim Allah'a isnad ediliyor ise o isim namütenahidir. Onu yalnýzca bir þekilde kýsýtlamak mümkün
deðildir. Manevî yolu rakamlara baðlý þekilde düþünmemek icap eder. Maneviyat rakamlara deðil, rakamlar
maneviyata tabidir. Hz. Süreyya'nýn altý-yediyi geçmez
buyurduðu hususiyet bir iþarettir.
Allah'ýmýz birçok peygamber irsal eylemiþ olduðu
halde Kur'an-ý Kerîm'de bunlarýn hepsi deðil yaklaþýk yirmi sekizinin ismi zikredilmiþtir. Bunun dýþýnda da birçok
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peygamber geldiði variddir. Demek ki bu yirmi sekiz peygamber Allah'ýmýz tarafýndan dönüm noktalarý olarak deðerlendirilmektedir.
Hz. Süreyya altý-yedi buyurmakla Allah'ýmýzýn
velâyette dönüm noktasý olan ilâhî gönül noktalarýný ve
Allah'ýmýzýn o gönüllerdeki hususi tatbikatýný iþaret etmiþtir. Nitekim 'mesnâ' kelimesinin büklüm, kývrým, mânâlarýna gelmesi de bu noktayý iþaret etmektedir.
Allah'ýmýz birçok peygamber irsal eylemiþ ancak
bunlardan sadece bir kýsmýný Kur'an'da zikretmiþtir.
Velâyette de nice nice gönüller zuhur etmiþtir. Ancak
Seb'ül Mesani olarak zuhur eden yedi gönül noktasý ile
Allah'ýmýzýn Musavvir'inde arzu ettiði tasavvurundan çok
hususi tatbikatlar lütfedeceði aþikârdýr.
Bu yedi isim de bir tahdit anlamýna gelmemelidir. Allah bu yedi isimle devirler açar. Yedi
isim, Allah'ýn yedi meþrebini temsil ile Allah'ýn
yeni arzularýný ifade eder. Kýyamete kadar zuhur edecek manevi gönüllerde "Seb'ül Mesani" ilhamýnýn zuhur
etmesi o gönlün bu sýrlardan hissemend olduðuna iþaret
eder.
Peygamber Efendimizden sonra geliþen ve deðiþen
dünya nizamýnda, Ýslam'ý temsil edecek ve zamana hitap
edecek þekilde yorumlayacak olan gönüllerin olmasý la94

zýmdý. Seb'ül Mesani bu vazifeleri de icra eden gönüllerdir.
Bu kitapta bahsi geçen ve üzerinde hassasiyetle
durulan yedi isim Allah’ýn rahmeti icabý göründüðü gönül
noktalarý olmakla beraber, bu yedi ismi esas alarak maneviyatý ifade etmeye çalýþtýk. Nihayete gelindiði bu zamanda bugüne kadar maneviyattaki tatbikatýn cereyan
þekillerini açmaya çalýþtýk. Kaldý ki, bu isimlerden baþka
isimler de zuhur etmiþtir. Ancak þurasý muhakkaktýr ki,
Allah’ýn tatbikatlarý da namütenahidir. Biz Seb'ül Mesani
sýrrýný bu yedi ismi esas alarak ifade etmeye çalýþtýk. Bu
da Allah’ýn namütenahi velâyet tatbikatý olduðunun bir
ifadesidir.
Bu kitapta açýklananlar velâyet hususiyetine göre
ifade edilmiþtir. Seb'ül Mesani'nin daha evvel açýklanmayan hususlarý bu makamýn çok hususi olduðunu göstermektedir. Allah'ýmýz ne zaman bildirirse bu hususlar ancak o zaman idrak edilebilir.
Allah’ýmýzýn Seb’ül Mesani tatbikatýndaki bütün
gönül noktalarý için dua ve niyaz ederiz. Onlarýn çalýþma
ve gayretlerini de takdir ederek o gönüllerden de nice gönüllerin feyz aldýðýný kabul ve tasdik ederiz.
ELL HACC HÜSEYÝN VEDAD
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LÜGATÇE
Abdiyet:Kulluk.
Âlem-i gayb: Bilinmezlik âlemi.
Ayan: Aþikâr. Belli.
Dalalet: Hak ve hakikatten, Ýslâmiyet yolundan sapmak.
Dehr: Zaman. Devir.
Düstûr: Kanun, nizam.
El vesîle: Allah'a götüren velâyet sýrrý.
Elzem: Gerekli.
Eþref-i mahlûk: En þerefli varlýk. Ýnsan.
Feyziyab: Feyiz bulan.
Hamil-i Kur'an: Kuraný taþýyan.
Hatem: Mühür. Son.
Hazerat: Hazretler.
Ýcbar: Zorlama.
Ýhvân: Manevi kardeþler.
Ýkra kitabek: "Vücud kitabýný oku!" emri.
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Ýnnehû alîmün bizatissudûr: Gönüllerde
dolaþan ilâhî arzu.
Ýntiþar: Yayýlmak.
Ýsnad: Nisbet etmek.
Ýsra: Miraç gecesinde Hz.Muhammed'in (s.a.v)
Mekke'den Kudüs'deki Mescid-i Aksa'ya intikali.
Ýstiva etmek: Kaplamak.
Ýþtiyak: Arzu.
Ýzhar: Gösterme. Meydana çýkarma.
Kadim: Baþlangýcý olmayan. Ezeli.
Kur'an-ý Natýk: Konuþan Kur’an.
Levh: Ýlâhî yazý.
Ma Fevkal Fevk: Her an yeni bir terakkinin
lütfedildiði zâtî tecelli.
Mabudiyet: Uluhiyet. Mabud oluþ.
Mahdut: Sýnýrlý.
Mahviyet: Varlýk arzusundan geçmek, Allah'ýn
varlýðýnda fena bulmak.
Makam-ý pir: Piriyet makamý.
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Mazhar: Nail olma.
Mefhar-i Mevcûdât: Varlýklarýn, kendisi ile
iftihar ettiði zat mânâsýna Hz. Muhammed'e (s.a.v.)
ait bir tâbirdir.
Menasýk: Ýbâdet usülleri.
Mesabe: Derece.
Meþreb: Huy. Yaradýlýþ. Karakter.
Mezkûr: Zikredilen.
Muhaddes: Allah'tan ilham alan.
Muhal: Ýmkânsýz.
Muzaf: Ait.
Mücahede: Cihad.
Müceddid: Dini tekrarlayan ve yorumlayan.
Mücmel: Sözü az, mânasý çok olan.
Mücrim: Suçlu.
Müçtehid: Ýçtihad eden kiþi. Kur’an ve sünnete bakarak dini kurallar koyan kiþi.
Müfessir: Tefsir âlimi.
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Münazara: Karþýlýklý konuþmak.
Münezzeh: Tenzih makamý. Tenezzül etmemek.
Müstesna: Ýstisna edilen.
Müþahede: Þahid olmak. Seyretmek.
Müþtak: Arzu eden. Çok istekli.
Mütalaa: Bir iþi tetkik etmek.
Müteþekkil: Meydana gelmiþ olan. Þekil almýþ.
Namütenahi: Sonsuz.
Nazire: Nispet. Ölçü almak.
Nedamet: Piþmanlýk.
Nutfe: Meni.
Refîk: Dost. Arkadaþ
Refîk-i Âlâ: En yüce arkadaþ, Allah.
Sabikûn: Maneviyatta öne geçenler.
Sadýr: Sine. Kalb.
Sahib-i Âmâ: Allah’ýn bilinmezlik âlemine
varan zâtî velî.
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Sahibür Rahman: Zamanýn rahmeten lil
alemin noktasý olan, zamanýn sahibi olan gönül. Zâtî
evliyada zuhur eden ilâhî bir makam.
Þerh-i Vücûd: Varlýk teþkilatýnýn açýklanmasý.
Taazzu: Manevî yükselmek.
Tahdit: Sýnýrlandýrmak.
Tasadduk: Sadaka vermek.
Tebeyyün: Allah'ýn arzusunun velâyet gönüllerinde zuhur ederek tatbikata girmesi.
Tekfir: Kâfir demek.
Tesviye: Düzeltmek. Yapmak.
Ümmül Kitap: Ana kitap.
Ünsiyet: Yakýnlýk.
Vabeste: Baðlý.
Yevm: Gün.
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