
hacet namazı kıldım mürşimi göremedim 

 

En çok soru bu bölümden geliyor. özetle 2 sebebi var: 

 

1) Allah'a ulaşmayı dilediğinizi zannediyosunuzdur ama gerçekten dilememişsinizdir. 

2) Dileğiniz olmuş fakat henüz huşu sahibi olamamışsınızdır. 

 

Allah'a ulaşmayı dilemek ne demektir: 

Allah'ın kendisine ait olan ve sizde emanet olarak bulunan Allah'ın Ruhunu, "yaşarken", kendi 

elinizle, kendi özgür iradenizle büyük bir seçim yaparak Allah'a teslim etmeyi dilemektir. Bu dilek 

diğer dünyalık dileklerimizi dilediğimiz gibi olmaz. Allah'ım bana bir araba ver, bana bir eş ver derken 

hissetiğimiz duygularla olmaz. Bu dilek, bir umut bir temenni bir beklenti içeremez. Bu dilek %100 

kesinlikle bir seçim, bir karar meselesidir. %99 la değil %100 eminlikle olmak zorundadır. 

Size bir örnek vereceğim. Sağ elinizde size ait bir kalem olsun. Sol elinizde komşunuza ait bir bardak 

olsun. Sizden elinizdeki kalemi bana vermenizi istesem, verirsiniz. Ama bardağı istesem, bardağı 

veremezsiniz. Bardağı sahibine teslim etmek istersiniz. işte fark budur. Sizde emanet olan ruhu 

kendinize ait sanıyorsanız onu Allah'a veremezsiniz. Ama o Ruhun'un Allah'ın ruhunu olduğunu ve 

Ona ait olduğunu, sizde emanet olarak durduğunu hakkıyla idrak ederseniz, işte o zaman o ruhu 

sahibine teslim etmek istersiniz. işte bu an tekamülün 3. basamağıdır. 

 

Huşu sahibi olmak ne demektir:  

Artık eminsiniz, Ruhu, sahibine teslim edeceksiniz. Ruh 7 gök katını aşacak, Sidret ül müntenha yı 

geçip 7 alemi aşacak ve Allah'ın zatına ulaşacak : VUSLAT yani HİDAYET 

Bu yolculuğun adı SEYRİ SÜLUK tur. Bu yolculuğun yapıldığı yolun adı SIRATI MÜSTAKIYM dir. 

Peki, ruh bunu nasıl yapacak. Bedenden ayrılıp, Sıratı müstakiyme, nasıl girecek. Bu ayrılışa ve fiziğin 

ötesine geçişin adı İRŞAD tır. sizi irşad edecek kişiyi yani sizin mürşidinizi bulmanız gerekiyor. Bu kişiyi 

kendi aklınızla seçemezsiniz. Kalu Bela günü sizin mürşidinizin kim olacağını Allah'u Teala ezelde 

tespit etmiştir. Bu yüzden o zatı muhteremi Allah'a soracaksınız. Başka hiçkimseye değil. 

 

5 / MAİDE - 35 : Ey âmenû olanlar (Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler)! Allah'a karşı takva 

sahibi olun ve O'na ulaştıracak vesileyi isteyin (2. takva). Ve O'nun yolunda cihad edin (nefs tezkiyesi 

3. takva). Umulur ki; siz felâha erersiniz. 

 

Bu sebeple hacet namazı kılmaya başladınız. ve rüyaya yatıyorsunuz. ama sabah oluyor hiç bir 

rüya görmemişsiniz. sebebi aşağıda:  

 

2 / BAKARA - 45 : (Allah'tan) sabırla ve namazla istiane (yardım) isteyin. Ve muhakkak ki o (hacet 

namazı ile Allah'a ulaştıracak mürşidini sormak), huşû sahibi olanlardan başkasına elbette ağır gelir. 

eğer henüz huşu sahibi değilseniz, çok zorlanırsınız. Allah yukarıda öyle demiş. Bu ağır bir iştir demiş. 

Ama huşu sahibi iseniz çok kolaydır. 

 

Huşu kalpte %2 lik nur birikiminin adıdır. günde en az yarım saat "Allah Allah Allah Allah Allah" 

şeklinde sesli veya sessiz zikir yaparak kalbinize nur gelmesini sağlayınız. yalnız dikkat edin, 1. adımı 

yani Allaha ulaşmayı dilemeyi, hakkı ile yerine getirmedi iseniz , o zaman sonuç ne olur biliyor 



musunuz sevgili kardeşim. Nurlar gelir ama nur yolu henüz açılmadığı ve diğer ihsanlar verilmediği 

için (tekamulün 4-12. basamakları), gelen nurlar kalbinize giremeden geri döner. yaptığınız zikrin 

sevabını mutlaka alırsınız ama huşuya ulaşamazsınız. 

 

Bu neye benzer biliyor musunuz? Karanlık bir sinema salonunda olduğunuzu düşünün. Film oynuyor, 

sesler hoparlorden yankılanıyor ama sizin gözlerinde siyah bir gözlük (basar hassası üzerindeki 

gışavet mührü) ve kulaklarınızda kulak pamuğu (vakra mührü : 6. basamak) ile bu filmi 

seyrediyorsunuz. sonra da diyorsunuz ki film oynamadı. 
 

 


