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SOHBETİN ADI: TÜRKİYE GENELİ KONFERANSI-SORU VE CEVAPLAR- BÖLÜM 2  

TARİHİ: 23.02.2013 

 

- Es selâmu aleykûm ve rahmetullahi ve berekâtuhû Muhterem Efendimiz! Bugün Zat-ı Âlinizle hem 

MPL Tv üzerinden ve tüm Türkiye ile Avrupa’da konferans salonlarından canlı yayınla tüm dünyaya 

seslenen Hidayet güneşimiz Efendimiz’le birlikte olma mutluluğunu bizlere nasip eden Yüce Rabbimize 

hamd ve şükür içindeyiz Muhterem Efendimiz! Sonsuz hasret ve hürmetle gül kokan mübarek 

ellerinizden öpüyor ve bize ulaşan sualleri arz etmek istiyoruz müsaadenizle Muhterem Efendimiz!  

 

İnşaallah, Sözleriniz bizi çok mutlu etti. Allah razı olsun. Sualleri dinliyoruz inşallah ve sizlere de 

teşekkür ediyoruz.  

 

SORU: Mürşide ulaşmak için ne yapmalıyız? 

 

CEVAP: Sevgili kardeşlerim! Kim mürşidine ulaşmak istiyorsa boy abdesti alacak, hacet namazını 

kılacak. Hacet namazının arkasından da yatacak. Yattığı zaman gördüğü rüyaya bakacak. Oradan bir 

neticeyi çıkarması mümkün olur her zaman inşaallah. Allah razı olsun.  

 

SORU: Mürşidsiz ruhumuzu Allah’a ulaştırabilir miyiz? 

 

CEVAP: Hiç kimse mürşidsiz ruhunu Allah’a ulaştırmaz. Herkesin ruhunun vücudundan ayrılabilmesi 

için Allah’tan mürşidini sorması, o mürşide ulaşması Allah’ın farz emridir. Bu tahakkuk ettiği an o 

kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah’a doğru yola çıkar.  

 

Sevgili kardeşlerim! Allahû Tealâ mutlaka herşeyin bir bedeli olduğunu söylüyor ve istiyor ki; insanlar 

o bedeli ödesin. İşte bu bir gayrettir. Bazen 7-8 ay sürer, bir kişinin ruhunun Allah’a ulaşması, bazen 

çok daha çabuk gerçekleşebilir. Ama bir insanın ruhu o kişinin dünya hayatını yaşarken Allah’a 

ulaşabilse o kişinin ermiş evliya olmasını sağlar ki; bu o kişi için büyük bir ni’mettir. Eğer bu kişi Allah'a 

ulaşmayı dileyip de ölmüş olsaydı, 1. kat cennetin sahibi olacaktı. Mürşidine tâbî olup da ölseydi, 2. 

kat cennetin sahibi olacaktı. Ruhunu Allah’a ulaştırıp da ölürse 3. kat cennetin sahibi olacaktı. Öyleyse 

bütün insanlar için Allahû Tealâ’nın mükâfatları var. Bu mükâfatlar her an için Allahû Tealâ tarafından 

insanlara sunuluyor.  

 

Allah ne istiyor? Allah herkesin cennete girmesini istiyor. Ama insanların bunu hak etmesi Allah’ın 

kanunu. İşte bu açıdan insanların Allah’ın emrini yerine getirerek Allah’tan mürşidlerini sorması temel 

şarttır. Ondan sonra da o mürşide ulaşmaları gerekir ki; ruhları Allahû Tealâ’ya ulaştırsınlar.  

 

Sevgili kardeşlerim! Hiç kimse Allah’tan mürşidini sormayıp, o mürşide ulaşıp, tâbî olmadıkça ermiş 

evliya olamaz. Kimdir ermiş evliya? Ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah’a ulaştırabilmiş olan kişidir. 

Yani eskiler ne diyorlar? Buna bir isim koymuşlar; ölmeden evvel ölmek. Ne demek ölmeden evvel 

ölmek? Ölseydi ne olacaktı bir kişi? Ölseydi ruhu vücudundan ayrılacaktı, Allah’a ulaşacaktı. Ama bu 

kişinin sağken de bunu yapması mümkün. Mürşidinizi Allah’a sorup da Allah’ın size gösterdiği mürşide 

ulaşmak kaydıyla mürşidinize ulaşıp, tâbî olduğunuz anda ruhunuz vücudunuzu mutlaka terk eder. 

Allah’a doğru yola çıkan kafileye katılır ve 7-8 ay içinde ruhunuz Allah’a ulaşır. Ulaşırsa ne olur? Ermiş 
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evliya olursunuz. O zaman aynı şarkıyı söylemez miyiz sevgili kardeşlerim? Herşey çok mu güzel, yoksa 

bize mi öyle geliyor? Allah razı olsun.  

 

- Allah sizden razı olsun Muhterem Efendimiz! İnşaallah şu an konferans salonlarında birçok izleyicimiz 

tövbe almak istediklerini buyurdular inşaallah, arz ettiler. Muhterem Efendimiz! Tövbe almak isteyen 

izleyicilerimiz hazırlıklarını yaparken size iki soru arz etmem ve bu iki sorudan sonra da tövbe 

merasimi acaba uygun mudur? Arz ediyorum inşaallah Muhterem Efendimiz! 

 

Uygun inşaallah. Allah razı olsun.   

 

SORU: Bir insan eğer mürşide tâbî olmazsa ne olur? 

 

CEVAP: Bir insan eğer mürşide tâbî olmazsa suali, konunun sadece bir bölümünü ifade ediyor. Bir 

insan evvelâ Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ondan sonra Allah’tan mürşidini soracak ve Allah’ın 

kendisine gösterdiği mürşide ulaşarak tâbî olacak. Tâbî olduğu anda 3. olay gerçekleşecek. O kişinin 

vücudundan ruh, ayrılarak Allah’a doğru yola çıkan kafileye onun da ruhu katılacak ve bu noktadan 

itibaren 7-8 aylık bir devrede o kişinin ruhu da diğerleriyle birlikte 7 tane gök katını birer birer aşarak, 

7. gök katında Sidretül Münteha’ya yükselerek, oradan Allah’ın Zatı’na ulaşacaktır.  

 

Sevgili kardeşlerim! Allahû Tealâ için hepiniz kıymetlisiniz. Allahû Tealâ insan olarak yarattığı ve 

ruhundan üfürdüğü insan adı verilen bu mahlukunun cennete girmesini istiyor. Kanunlarını da 

koymuş. Peki, çok mu güç? Bize göre hiç güç değil. Sevgili kardeşlerim! Allahû Tealâ buyuruyor ki 

Kur’ân-ı Kerim’de:  

42/ŞÛRÂ-13: Şerea lekum mined dîni mâ vassâ bihî nûhan vellezî evhaynâ ileyke ve mâ vassaynâ 

bihî ibrâhîme ve mûsâ ve îsâ, en ekîmûd dîne ve lâ teteferrekû fîhi, kebure alâl muşrikîne mâ 

ted’ûhum ileyh(ileyhi), allâhu yectebî ileyhi men yeşâu ve yehdî ileyhi men yunîb(yunîbu). 

(Allah) dînde, onunla Hz. Nuh’a vasiyet ettiği (farz kıldığı) şeyi (şeriati); “Dîni ikame edin (ayakta, 

hayatta tutun) ve onda (dînde) fırkalara ayrılmayın.” diye Hz. İbrâhîm’e, Hz. Musa’ya ve Hz. İsa’ya 

vasiyet ettiğimiz şeyi Sana da vahyederek, size de şeriat kıldı. Senin onları, kendisine çağırdığın şey 

(Allah’a ulaşmayı dileme) müşriklere zor geldi. Allah, dilediğini Kendisine seçer ve O’na yöneleni, 

Kendisine ulaştırır (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaştırır). 

 

 

“Kim Bana ulaşmayı dilerse Ben onu Kendime ulaştırırım.”  

 

Hiç Allah’ın verdiği sözü yerine getirmemesi mümkün olabilir mi sevgili kardeşlerim? Asla böyle bir 

şey tahakkuk edemez. O Allah, her şeyin sahibi O. “Ol.” dediği anda olay her neyse Allahû Tealâ’nın 

istediği aynı anda mutlaka oluşur. Öyleyse Allah herşeyin sahibidir ve mutlaka verdiği sözü yerine 

getirir. Ne diyor? “Kim Bana ulaşmayı dilerse Ben onu Kendime ulaştırırım.” Bu kadar basit. Kim 

Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi hacet namazını kılıp, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra evvelâ boy 

abdesti alacak, sonra hacet namazını kılacak ve Allah’tan mürşidini soracaktır. Allahû Tealâ birincide 

olmasa bile ikincide veya en geç üçüncüde o kişiye mürşidini mutlak olarak gösteriyor. Eğer kişi 

kalpten bir talepte bulunduysa mutlaka gösteriyor. Gösterirse ne olması lâzım? O kişinin, tâbî olacak 

olan kişinin o mürşide ulaşıp, tâbî olması lâzım. Peki, o kişinin bulunduğu yerde o mürşidin tövbe 

verebilecek bir vekili varsa, o zaman çok daha güzel. O vekile gidecek. Hemen zaten onun bulunduğu 

yerde, hemen ulaşabilir, tâbî olacak. Tâbî olduğu anda ruhu mutlaka vücudunu terk eder. Bu vücudu 



terk eden ruh, diğer ruhlarla beraber gök katılarına doğru yükselecektir. Evvelâ 1. gök katını aşacaktır, 

1. gök katını o sırada aşmakta olanlarla beraber. Sonra adım adım 2., 3., 4., 5., 6.,  7. gök katına 

ulaşacaktır o kişinin ruhu. 7. gök katında o kişinin ruhu Allah’a doğru yaklaşacaktır ve de neticede 

görevlerini yerine getirdiği takdirde mutlaka ruh Allah’a ulaşacaktır. Allahû Tealâ’nın ifadesi neydi? 

42/ŞÛRÂ-13: Şerea lekum mined dîni mâ vassâ bihî nûhan vellezî evhaynâ ileyke ve mâ vassaynâ 

bihî ibrâhîme ve mûsâ ve îsâ, en ekîmûd dîne ve lâ teteferrekû fîhi, kebure alâl muşrikîne mâ 

ted’ûhum ileyh(ileyhi), allâhu yectebî ileyhi men yeşâu ve yehdî ileyhi men yunîb(yunîbu). 

(Allah) dînde, onunla Hz. Nuh’a vasiyet ettiği (farz kıldığı) şeyi (şeriati); “Dîni ikame edin (ayakta, 

hayatta tutun) ve onda (dînde) fırkalara ayrılmayın.” diye Hz. İbrâhîm’e, Hz. Musa’ya ve Hz. İsa’ya 

vasiyet ettiğimiz şeyi Sana da vahyederek, size de şeriat kıldı. Senin onları, kendisine çağırdığın şey 

(Allah’a ulaşmayı dileme) müşriklere zor geldi. Allah, dilediğini Kendisine seçer ve O’na yöneleni, 

Kendisine ulaştırır (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaştırır). 

 

 

“Kim Bana ulaşmayı dilerse Ben onu Kendime ulaştırırım.”  

 

Bunu gerçekleştirecek olan Allah olduğu cihetle, Allahû Tealâ mutlaka dileğini yerine getirir ve o 

kişinin ruhu Allah’a ulaşır. Ne olur o zaman o kişi? Ermiş olur. Ermiş evliya olur. Ermiş velî olur. İşte 

hep ermiş, ermiş dediğimiz insanlar böyle erdiler hepsi. Mürşidlerine tâbî oldular. Ruhları 

vücutlarından ayrıldı. Zikirlerine sarıldılar. Zikirlerini her zaman yaptılar, gerçekleştirdiler ve ruhları 1., 

2., 3., 4., 5., 6.,  7. kata çıktı. 7. katta 7 tane âlemden geçerek Sidretül Münteha’ya, oradan da Allah’ın 

Zatı’na ulaştı. Herşey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor sevgili kardeşlerimiz? Allah razı olsun.  

 

- Allah sizden razı olsun Muhterem Efendimiz! Herşey sizinle çok ama çok güzel inşaallah Muhterem 

Efendimiz! 

 

Allah razı olsun.  

 

SORU: Tövbe alınan kişinin (mürşidin) vasıfları nelerdir? 

 

CEVAP: Mürşid bir defa ruhunu, fizik vücudunu ve eğer Allahû Tealâ’nın istediği seviyede bir mürşidse 

nefsini de Allah’a teslim eden kişidir. Allahû Tealâ irşad makamına insanları tayin eder.  Bütün 

insanlar için Allahû Tealâ’nın istediği şey onların kurtulmasıdır. Ama bu başaklarına tövbe verecek 

sıfatta olan, adlarına mürşid dediğimiz yani irşad eden standartları taşıyan bir insan 7 safha ve 4 

teslimi ve Allahû Tealâ’nın birçok istikamette ifadelerini iyi bilenlerden birisidir muhakkak. Yetmez, 

gerçek bir mürşidin Allah ile konuşabilen birisi olması da bir vakıa olarak çıkıyor karşımıza. Mürşid 

“irşad eden” demek. İrşad edense ilmi her zaman Allah’tan alabilme yetkisine sahip olan birisi. Ama 

mürşid vekilleri de var. Gerçek bir mürşid olana kadar mürşid vekili olarak Allahû Tealâ onları da 

vazifeli kılıyor. Onlara da tâbî olanlar tövbelerini almış oluyorlar. Ama bir insanın gerçek bir mürşid 

olabilmesi için ruhunu da fizik bedenini de nefsini de Allah’a teslim etmiş olması bir muhteva taşıyor. 

İşte o ermiş olan bir mürşiddir. Muhtevası nedir? Muhtevası ruhunu da, fizik bedenini de, nefsini de 

Allah’a teslim etmiş olması. Biliyorsunuz ki, İslam “teslim olan” demektir: 

 

* Nesini teslim eden? Ruhunu.  

* Nesini teslim eden? Fizik bedenini.  

* Nesini teslim eden? Nefsini.  



* Nesini? İradesini Allah’a teslim eden kişi, bu 4 teslimi 7 safhada yaşar: 

 

- Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safhadır. 

- Mürşide tâbiiyet 2. safhadır ve böylece ruh bedenden ayrılır.  

- Ruhun Allah’a ulaşması 3. safhadır. 

- Sonra fizik bedenin,  

- Nefsin teslimi gelir. 

- Sonra muhlis olmak gelir. 

- En sonra da iradeyi Allah’a teslim etmekle 7 safha tamamlanır.  

 

Kişi ruhunu da vechini de nefsini de iradesini de Allah’a teslim etmiştir. Allah razı olsun.  

 

- Allah sizden razı olsun Muhterem Efendimiz! İnşaallah konferans salonlarındaki tövbe almak isteyen 

izleyicilerimizle birlikte hazır olduğumuzu arz ediyoruz inşaallah Muhterem Efendimiz! 

 

Tamam. Öyleyse tövbe alacak olanlar ayağa kalksınlar lütfen. Hazır mıyız sevgili kardeşlerimiz? 

 

- İnşaallah Muhterem Efendimiz! Şu an hazırız Muhterem Efendimiz!  

 

Tamam. Başlıyoruz inşaallah. Söylediklerimi tekrar ediyorsunuz.  

 

“Eûzubillâhimineşşeytanirracîm Bismillahirrahmanirrahîm. 

 

Allahû Tealâ’nın huzurunda günahlarımız için tövbe ederek ve Allah’tan mağfiret dileyerek ve Allah’ın 

emir ve yasaklarına uyacağımıza yemin ederek, Allah’tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç 

verilen Mehdi Resûl’e, emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tâbî olduk. Lâ ilâhe illâllah 

Muhammeden resûlullâh ve nebîullah.” 

 

Tövbeniz tamamlandı. Hayırlı olsun sevgili kardeşlerimiz. Çok mutlu olduk.  

 

- Allah razı olsun Muhterem Efendimiz! Suallerle devam etmek istiyorum müsaadenizle inşaallah 

Muhterem Efendimiz! Arz ediyorum inşaallah.  

 

Tabi inşaallah. Allah razı olsun.  

 

SORU: Allah’tan mürşidimizi nasıl isteyeceğiz? 

 

CEVAP: Allah’tan mürşidini isteyecek olan kişi boy abdesti alacak, ondan sonra hacet namazı kılacak 

ve seccadenin üzerine oturarak Allahû Tealâ’ya: “Yarabbi! Ben de mürşidime kavuşmak istiyorum. Ne 

olur! Benim de mürşidimi bana izhar et. Bana açıkla ve ben ona ulaşayım. Tâbî olayım inşaallah.” Bu 

tarzda bir talep, kelime kelime aynı olması şart değil ama bu muhteva olsun yeterli Allahû Tealâ için. 

Yalnız boy abdesti almak farz, mutlaka boy abdesti alınması lâzım. Allah razı olsun.  

 

SORU: Allah'a ulaşmayı dilemeyi nasıl yapmamız lâzım? 

 

CEVAP: Boy abdesti alacak kişi, hacet namazını kılacak ve Allah’tan mürşidini soracak. Allah’ın 

gösterdiği mürşid ki; bunu mutlaka gösterir. Bir de olmasa bile ikincide veya üçüncüde mutlaka Allahû 



Tealâ gösterir. O mürşide ulaşıp, tâbiiyetini gerçekleştirecek. Allah razı olsun. Yani o mürşidin elini 

öperek tâbiiyeti tamamlanmış olacak. Allah razı olsun.  

 

SORU: Ben abdestli olarak televizyondan tövbe sözlerini sizinle birlikte tekrar ettim. Yaşadığım 

şehirde bir vekil varsa, onun elini öperek size tâbî olmuş olabilir miyim? 

 

CEVAP: Bu olmuyor. Ama ona da tâbî olabilirsin evlâdım. Çok önemli bir şey değil. Eğer irşad 

makamında birisine ulaşmışsan ona tâbî olmakla görevini yapmış olursun. Allah razı olsun.  

 

Sevgili kardeşlerimiz! Bizim Türkiye’nin her tarafında tövbe verebilen kardeşlerimiz var. Onlara ulaşıp 

da birisine tâbî olmak, bize tâbî olmak anlamına gelir. Hiçbir negatif noktası olmaz. Tâbî olduğu anda 

kişi, tâbiiyetini gerçekleştirmiş yani ruhu Allah’a doğru yola çıkmış olan birisi olur. Bu ruh da mutlaka 

7-8 aylık bir devrede Allahû Tealâ’ya ulaşır. Allah razı olsun.  

 

SORU: Allah’ın sevgilileri kimlerdir? Biz de Allah’ın sevgilisi olabilir miyiz? 

 

CEVAP: Allah’ın sevgilileri, Allah’a ulaşmak üzere yola çıkıp da teslimlerini adım adım 

tamamlayabilenlerdir. Her birisinin sevgililik derecesi, onun sahip olduğu o noktadaki durumuna 

bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi de Allahû Tealâ sever. Mürşidine tâbî olan kişiyi de sever. 

Ruhunu Allah’a ulaştıran kişiyi de sever. Fizik bedenini Allah’a teslim eden kişiyi de sever. Nefsini 

teslim eden kişiyi de sever. İradesini Allah’a teslim eden kişiyi de sever. Bunların her birisi, ayrı ayrı bir 

sıralamanın bir parçası. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse bu hedeflere ulaşamaz. Onun için 

etrafınızdaki insanlardan Allah'a ulaşmayı, Allah’a ruhunu ulaştırmayı dileyen bir başka ifadeyle 

cennete girmeyi dileyen birileri varsa onlara bunları açık açık anlatmalısınız. Birçok insan; “Ben 

namazını kılarsam, orucumu tutarsam, zekâtımı verirsem, hacca gidersem, kelime-i şahadet de 

getirirsem cennete girerim değil mi?” diyor. Girer mi? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Var mı bir 

şey söylemek isteyen? Bir cevap gelmediğine göre kimse bana cevap vermedi. Ben vereyim cevabını.  

 

Sevgili kardeşlerim! Allahû Tealâ’nın 7 kat cenneti var: 

 

- Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi 1. kat cennete girer.  

- Mürşidine tâbî olan kişi 2. kat cennete girer. 

- Ruhunu Allah’a ulaştıran kişi 3. kat cennete girer. 

- Fizik vücudunu teslim eden kişi 4. kat cennete girer.  

- Nefsini Allah’a teslim eden kişi 5. kat cennete girer.  

- Muhlis olan kişi 6. kat cennete girer.  

- İradesini Allah’a teslim eden kişi 7. kat cennete girer.  

 

Allah’ın cennet sıralaması böyle. Bunu bir tarafa yazın, bilin.  

 

Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimsenin o cennet adı verilen makama gitmesi mümkün değil. En 

azından bu dileğin sahibi olmamız lâzım. Sahip olursa zaten kişi vazgeçemez. Bu noktadan itibaren 

onun için artık bir zevktir mürşide tâbiiyet, sonra adım adım ruhunu Allah’a teslim etmek, arkasından 

fizik vücudu Allah’a teslim etmek, sonra nefsini Allah’a teslim etmek, arkadan işte muhlis olmak, 

iradeyi Allah’a teslim etmek; hepsi Allah’ın daha üst kat cennetlerini ifade ediyor. 7 kat cennetin her 

biri için ayrı bir makam var. Allah razı olsun.  

 


