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Mukaddeme: 
 
Bir şeye hâkim olmak istiyorsan, o sistemi bilmen lazım. Mesela araba sürmeyi 
bilmezsen, nasıl hâkim olacaksın ona? 
 
Beşer dünyasında iki tane sistem var: Bir felsefe, bir de diyanet diye 30.sözde 
geçiyor. Şu anda Freud ve türevleri ve onların mütemmimleri, tamamlayıcıları kafaya 
öz, töz, akıl demişler. İnsanın öz cevheri, asl-ı cevheri akıldır demişler. Akıl 
bozulursa, daha tamir yok, çünkü üst birim yok. Şef bozuldu, müdür yok. Üst birim 
olursa, alt birim tamir olur. Fakat felsefeye göre ve şu anda hastanelerde uygulanan 
ve tıpta yapılan bilgi aktarımına göre akıl esastır, diğerleri bunun türevleridir. 
Dolayısıyla akıl bozulursa, tamiri olmaz daha. Bundandır ki şu andaki ilaçlar aklı, 
düşünceyi devre dışı yapmak üzerine kurulmuş. Uyuşturmaktır. Sebebi şu: aklın 
belası akıl olursa, hangi aklınla bela aklını defedeceksin? Düşüncelerin bela 
olursa, o düşüncelerinle bela düşüncelerini defedemezsin. Nasıl mümkündür? 
Ancak sahibine teslim edersen, onun nazarıyla bakarsan, ki o da tanımadır. Hiç 
bilenle bilmeyen eşit olur mu? O zaman hâkim olursun. 
 
Tarihî sürece baktığımız zaman Üstad Bediüzzaman gibi dimağ sistemini tasnif eden 
birini bilmiyorum. O kadar meraklı olduğum halde, ta eskiden beri Suriye’den, 
Lübnan’dan, İran’dan, alem-i İslam’da dolaştığım yerde, bizim alimlerle de oturup 
kalktık, böyle tasnif yok. Akıl ile alakalı birçok kitap var ama dimağdaki birbiriyle ilişki 
ve çelişkiyi anlatan tek Risale-i Nurda var. Olsaydı zaten mevcudu nakil olurdu. 
Üstad ise “nakillerle uğraşmıyoruz” diyor. 
 
Toparlayayım: Felsefede kafada temel, öz, töz, akıldır. Diğerleri türevleridir. 
Bozulunca, tamiri mümkün değil, onlara göre. Hatta orta çağlarda akla şeytan 
demişler. Kilisenin kapısında bırakın denilmiş. Ervah-ı habiselerle ve cinlerle hasta 
olmuş insanlara tedaviyi, yakmakla bulmuşlar. Bu insanları yakıyorlarmış. 
 
Sistem: 
 
Dimağda meratib var. Üstad kafada öz olan, asıl olan akıl değildir, akıl bir cihazdır, 
âlettir (Sözler 27) diyor. Ruha da âlettir diyor. Akıla cihaz diyor. Bu cihazı kimin eline 
veriyor? 
Dışarıdan içeriye doğru giriyorum: benim gömleğim, gir içeriye à benim atletim, gir 
içeriye à benim vücudum, à benim hayatım, à benim aklım. ‘Benim aklım’ diyen 
akıl değil. ‘Benim ruhum’ diyen de ruh değil. O à ENE’dir. Ene; mec’ul denilen, yani 
Nur-u Muhammedînin bizdeki karşılığıdır. 
 
Kafada yedi tane meratib var. Kafada sırf akıl yoktur, diyor Üstad. Üst mertebeleri de 
göstererek aklı bloke etme, yönetme melekesi bize veriliyor. Kur’an’da da geçtiği gibi 
Risale-i Nur’da “aklını başına al” diye geçiyor. Henüz aklını kaybetmeyenlere “aklını 
başına al” denildiğine göre, aklı başında değil. O zaman kime hitabdır bu? Akıl 
değildir. Aklı başında değilse, bu söz kimedir? Taakkuldur. Akıl bir cihazdır: gider, 
gelir, küçülür, büyür. Akıl bizde sabit değil. Gider, gelir. Aklını başına al diyor. Demek 
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aklı başında olmayan da var. Aklı gözüne inebiliyor. Sabit bir sistem değil. Bizde, o 
akıl cihazını çalıştıracak bir sistem var. Onun adı; taakkuldür. Yani kafada sırf akıl 
yoktur. O yedi tane birim sistemin içerisinde bir sistemdir. Üst birimleri: tasdik, iz’an, 
iltizam ve itikaddır. Bunlara gireceğim birazdan. Bir de Sözler 142 de üç tane yoldan 
bahsediyor. 
 
 

 
 
 
Sual: Aklı tanımlamak istersek, ne diyeceğiz? 
Elcevap: Akıl; bir cihaz-ı insaniyedir. En kısa ve Üstadın tanımlaması budur. Hadis-i 
Kudsîyi şöyle anlatıyor Peygamber asm: Aklı yarattı, akıl cihazını yarattı ve karşısına 
aldı, hitab etti. Anladın mı demiş, anlamış. Otur demiş, oturmuş. Kalk demiş, kalkmış. 
‘Senden daha kudsî bir şey yaratmadım ama senden daha değerli bir şeyin içine seni 
koyacağım’, diyor. Akıl bir cihazdır. İçerisinde benim bulabildiğim yirmi dört tane sıfatı 
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var aklın. Şimdi onlara girmeyeceğiz. Tefekkür onlardandır, zeka onlardandır. Zeka, 
aklın bir sıfatıdır. Psikolojik hastalıkların sebebi: zekaveti öne çıkar, akıl aşağıda 
kalırsa, bu kişi korkunç sıkıntılar, fırtınalardan kurtulamaz. İkisi (akıl ve zeka) beraber 
olan çok istisna insanlarda vardır. 
 
Mesela ben senin şu anda sıfatını görüyorum, maddeni göremem. Namaz kılıp 
kılmadığını, hangi milletten, hangi cemaatten olduğun gözüküyor. Madde gözükmez. 
İnsanın sıfatını dışa vuruyor. Şu anda senin siman, senin sıfatındır. Maddeyi örtmüş. 
Kimse maddeyi görmez. Maddenin kendi öz hali, cevher hali gözükemez. Mesela 
arabayı da göremezsiniz, boyayı görürsünüz, sıfatlarını görürsünüz. İnsanın 
hâletlerini dışarıya vuruyor madde. Demek ki aklın içerisi de kalemin içindeki yay gibi, 
birbirine girifttir. Yani buz-su-h2O-enerji-esir-madde-i hayat- ayn-ı hayat gibi. Hepsi 
aynı yerdeler. Birbirinin içine bindirilmiş. Odun-duman-nur-ısı-ışık-renk-enerji-esir-
madde-i hayat-ayn-ı hayat. Burada gözüken suretler, zıdların cem’inin bütünselliğidir. 
Mesela odun. İçerisinde duman ve nur var. Bir tanesi örtüyor, diğeri açıyor. Odunun 
en büyük düşmanı olan ateş odunun içinde. Bizde de nefis böyle bulunuyor. Odunda 
ateş nasıl bulunuyorsa, nefis de bizde öyle bulunuyor. Demek ki akıl bir cihaz-ı 
insaniyedir, cihazdır. Akıl gider, gelir, büyür, küçülür, nurlanır, zayıf olur. Akıl; bize 
bağlı olan, bizde sabit bulunan değildir. Şeytan gibi. Şeytan gider, gelir, çıkar. Fakat 
nefs-i emmare sabittir. Bizdeki aklı çalıştıran, insandaki sabit sistem à 
taakkuldür. Hayal da öyle. Alem-i misalin, alem-i şehadeti istila eden bir sistemdir; 
hayal. Hayalin bizimle alakası yoktur. Bu nedenle onunla mesul değildir. Hayali 
bizde çalıştıran; tahayyüldür. Tahayyül bizdeki sabit sistemdir. 
 

 
 
Bilgi, malumat, düşünce, vehim, şüphe, zan à tasavvurun içindedir. Vesvese 
Risalesinde: “İlim onu tardeder, cehil onu davet eder. Tanırsan gider, tanımazsan 
gelir” (Sözler 274). O kadar okuyoruz ama yine de vesveseden kurtulamıyoruz, 
çünkü okuduğumuz ilim değildir. Bizim okuduğumuz, içeriye aldığımız; 
malumattır, bilgidir. İlim olabilmesi için, tasdik mertebesine geçilmesi lazım, 
çünkü ilim; tasdikte oluyor. “…ilim denilen tasdiktir.” (Şualar 154) 
 
Serbest bölge: 
Üstad bu bölgeye serbesttir diyor. Sözler 278: “Onlar bir derece serbesttirler. Cüz-i 
ihtiyariyeyi pek dinlemiyorlar. Teklif-i dinî altına çok giremiyorlar.” Lem’alar 75: 
“…ihtiyar ve iradeyi dinlemezler; belki de mesuliyet altına da giremezler.” 
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Risale-i Nurdaki Vesvese Risalesini okuduk, bilgi oldu, malumat oldu, düşünce oldu. 
Bunları takva yaparak, yani takva şu: menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek, 
yani batıl itikadlar, bid’at eylemlerden kurtulursak, bu bilgi bizde hal olur, yani 
yaşantıya döner. Başkasına da anlatırsak, bu bilgi ve tasavvurum aşağıya iner (ilmin 
yeri olan tasdik mertebesine), yani ilim olmaya başlar. Anlattığınız sizindir. 
Okuduğunuz sizin değildir daha. O bilgidir, malumattır. Yaşarsanız, size mal olur, 
yani sizindir, sizin olur. Anlatırsanız, ilim olur. 
 
İnsanın kafasında yedi tane mertebe var: 

1. Tahayyül 
2. Tasavvur 
3. Taakkul 
4. Tasdik 
5. İz’an 
6. İltizam 
7. İtikad  

 

 
 
Sözler 278 de tahayyül, tasavvur, tefekkür için serbesttirler deniliyor. Yani burada dinî 
mesuliyet yoktur. Tahayyül; hayali çalıştıran sistem. Hayale giren, alem-i misalin 
alem-i şehadetteki yapısına giren sistem; tahayyül. Tasavvur; eşyadaki bilgileri arı 
gibi topluyor. 
Bu serbest bölgeye iki kanattan bilgi akımı olur. Menfî kanadından şeytan vesvese 
atar. Kafir cinler vehim atar. Vesvese kalbîdir. Vehim aklîdir. Vesvese var’a musallat 
olur, eylemseldir. Var olan imana “imansızsın” der. Yani ‘imanın yoktur’ deniliyorsa, 
şeytan tasdikli imanın olduğuna delildir. Çünkü şeytan var’a musallat olur. Kafire, 
imansıza der mi ki: “İmanın yok ha, çok tehlikedesin, perişan olacaksın, git, imanı 
elde et” demez, iman eder diye. Abdestliye de “abdestin yok” der. Eğer abdestim var 
mı diye vesvese ediyorsanız, şeytan tasdikli abdestine delildir. Hem de çok kaliteli bir 
abdestindir, çünkü şeytan tasdik etti. Ben abdestimin var olup olmadığını anlamak 
için, vesvese gelmesini bekliyorum. Vesvese gelirse, abdestim var. Gelmiyorsa 
vesvese, yani şeytan musallat olmuyorsa, abdestim yok. Abdestim olsaydı, musallat 
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olurdu. Demek ki vesvese, var olan imana “yoktur” der, var olan abdeste “yoktur” der. 
Eylemsel hallere vesvese gelir, vehim gelmez. 
 
Vehim; aklîdir, dimağa aittir. Vehim; bilgi, malumat, düşünce, zan, şüphe gibi 
tasavvurda. Olmayanı var yapıyor. Zan da öyle. Evdeki kavgaların sebebi; 
zanlardandır. Oysa âyet-i kerimede “çoğu zanlardan sakının, haramdır” diyor. 
 
Serbest bölgeye veri atanlardan şeytan ve kafir cinleri söyledik. Diğerleri şunlar: 
Ervah-ı habiseler; batıl itikadların ve hurafelerin eylemsel veya düşünsellerin bizdeki 
enerji olarak karşılıklarıdırlar. Mesela şu su. Dışarıda sudur ama içince içerde artık su 
değil. İçerde enerjidir. Dışarıda film vardır, video vardır. Seyrettiğiniz zaman içeriye 
giriyor. Bilgisayarı da kapatsan, cd’yi de kapatsan, kafada hala çalışır o. Sonsuz oldu 
artık o. Ezelî ve ebedî sana mal olacak o seyrettiğin, çünkü yok olmaz o. Haşir 
meydanı, kabire kadar hepsi kalır. Kafaya cd’yi soktuk diyelim. Menfî veya müsbet. 
Artık resim yok orda. Su içimde enerjiye dönüştüğü gibi, resimler de asıllarına 
dönüşür, yani o resmin kaynağına. Mesela açık-saçık bir kadına bakıldığı anda, onun 
o andaki hâleti, psikolojisi, ruhsal boyutu, varsa cini yani onun ruhunda ne varsa, 
aranızda bakma anında bir diyalog, bir iletişim kuruluyor. -Kopyala yapıştır- 
seviyesine göre sana aktarılıyor. Hemen bir sıkıntı oluyor. Sözler 410 da “Nasıl ki 
merhume ve rahmete muhtaç bir güzel kadın cenazesine nazar-ı şehvet ve hevesle 
bakmak, ne kadar ahlakı tahrib eder. Öyle de: Ölmüş kadınların suretlerine veyahut 
sağ kadınların küçük cenazeleri hükmünde olan suretlerine hevesperverâne bakmak, 
derinden derine hissiyat-ı ulviye-i insaniyeyi sarsar, tahrib eder.” 
 
Demek sadece -bakmak- değil, aslına gidiyor bu. Yani göz simasına bakarken- 
Benim simamdan alevi miyim, Sünni miyim, namaz kılıyor muyum kılmıyor muyum, 
nurcu muyum, tarikatçı mıyım belli oluyor, çünkü simam; batının dışa vuruşudur. 
Sözler 16: “Batınındaki çirkinlikler, zahirine aksetmiş olmalı ki…” Demek ki göz onun 
simasına bakarken onun sıfatı bize kopyalanıyor, içeriye giriyor. Bunun dindeki adı à 
haramdır. Fizikteki karşılığı à ervah-ı habisedir, enerjidir. O sana ya bir kâbus olarak 
dönecek. Ya da canım sıkılıyor, göğsüm daralıyor, evham ediyorum gibi dönüşümü 
var bunun.  
 
Başka bir veri atan nefs-i emmaredir. Merak etmeyin, endişe etmeyin, atılanlardan 
mesul değiliz. Burası serbesttir, Üstadın tabiriyle. Diğer bir veri atan da mevadd-ı 
şeriredir. Bunlar haramlardan ve bid’at eylemlerden çıkar. Mesela çalınan pirinç ile 
kazancıyla alınan pirinç. Pirinç aynı ama çalınan pirinç çocuğunu ve kendisini 
bozuyor. Sitede buna ait ders var. Elektron ile proton arasında bulunan bir ara boşluk 
var. Şu ana kadar o ara boşlukta ne olduğu tesbit edilememiş. İki elektro arasındaki 
mesafe hakkında uzmanlar şöyle diyor: Eğer protonu misket kadar yapıp Londra’ya 
koyarsak, ona en yakın elektron İstanbul’da olur. 
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Diğer veri atan insan suretindeki şeytanlardır. Sokakta cinnî ve insî şeytanlar var. 
Ruhu habis olmuş. Libaslarını değiştirseler, insanlar şeytanlarla birbirine 
dönüşecekler diye Risale-i Nur’da geçiyor. 
Başka menfî veri kaynağı da: 

• Yanlış kişilerle 
• Yanlış zamanda 
• Yanlış yerde 
• Yanlış iş 

yaparsan, serbest bölgeye giriyor. 
 
Bütün menfî veri atanların karşıtı olan ve serbest bölgeye müsbet veri atan ise: 
Melekler, vahiy ve ilham atar. Müslüman cinler var. Ervah-ı âliyeler var. Bunlar def-i 
mefasid ile, mevadd-ı âliyeler de terk-i kebair ile bizde ortaya çıkan enerjidirler. 
Kur’an da vaad ediyor, bil-mana: “Eğer haramı terk ederseniz, ondan daha kaliteli, 
daha ruhanî bir lezzeti size tattıracağım” deniliyor. 
 
Kafamıza “canım sıkıldı, moralim bozuldu, bu kadar Risale okuduğum halde, böyle 
olduğum halde kendimi niye kötü hissediyorum” gibi şeylerin gelmesinin sebebi à bu 
serbest bölgeyi bilmemekten, bunu “Ben” zannetmekten kaynaklanıyor. Serbest 
bölgeyi “Ben” zannediyoruz. Oysa orası on sekiz bin alemin cem’in cem’idir. Cami-ül 
ezdaddır insan. Her şey insanda var. O zaman böyle bir bölge olması lazım. Mekan 
itibariyle serbest bölge alnımızdan arkaya doğru olan bölgededir. Demek secde 
ettiğimiz yerdedir. Kulun Rabbine en yakın olduğu an demek kulun kendine en uzak 
olduğu andır. 

 
 
Müsbet veriler à Nefs-i levvame, Nefs-i mutmainne, insan suretindeki melekler, 
doğru kişiler, doğru zaman, doğru yer, doğru iş. 
 

Bu ara boşluk şu an duman olarak 
kabul ediliyor fizikçilerde. Benim 
Risale-i Nurdan bulabildiğim kadarıyla, 
düşüncelerimiz ve hayallerimiz orayı 
dolduruyor. 

Düşünceler 
 ve  
hayaller 

Serbest 
bölge 

Nefsin bulunduğu 
yer, iki kaş arasında  

Dimağın diğer meratibleri 
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Serbest bölgeye iki taraf atıyor. Serbest bölge allak bullak. Taakkul berzahtır. Oradan 
aşağıya doğru Sözler 142 deki gibi ikiye ayrılıyor. Tasdik, iz’an, iltizam ve itikad kısmı 
iman ve küfür yolu diye ikiye ayrılıyor. Üstad tahayyül için safsata diyor. Tasavvur için 
bîbehre diyor. Taakkule bîtaraf, tasdike ilim, iz’ana imtisal, iltizama taassub ve itikada 
salabet diyor. Bunlardan bunlar çıkar diye Sözler 706 da geçiyor.  
 
Serbest bölgenin sıfatları: 
 

 
 

1. Birbirine zıd, her şeyin her mertebesi burada var.  
Mesela hak-batıl, doğru-yanlış, iman-küfür. Malumatların ve her şeyin her mertebesi 
var. 

2. Her şeyin her şekilde bulunabileceği var.  
Bu nedenle hiç endişe etme. Bu bölge insanı zengin ediyor. İnsanı insan edendir 
burası. Küllîdir. Eğer bunu tanımlayamazsan, ifade edemezsen, insanın hususî 
dünyası budur. Mektubat 11 de “umumî dünyayı hususî dünyası zannedip” dediği 
yerdir burası. Serbest bölge hususî dünyadır. Bütün psikolojik sorunların ve 
çözümlerin olduğu aynı yerdir. “Aynı dert içinde dermanı buldum” diyor Üstad. Bu 
hususî dünyası olan serbest bölgeyi genel zannediyor. 

3. Her daim insanın kontrolünde olamayan, kontrolü mümkün olmayan yer.  
İnsan her daim burayı kontrol edemez. Bazen bir rüyada, bazen şuursuz bir halde, 
bazen halüsinasyon gibi şeyler oluyor. Hastalıkların %90’ı bu kaynaktan yapılıyor. 
Bayılmalar, ani refleksler, ani tepkiler vs’ler bu serbest bölgeden kaynaklanıyor. İnsan 
burayı “Ben” zannediyor. Kendisine ait olmayan bir şeyi kendisine kopyala yapıştır, 
kopyala yapıştır yapıyor. Burada her türlü pislikler, hainlikler var. Bunu “Ben” 
zannedince, kimsenin psikolojisi dayanamaz buraya. Buna “Ben” dediğinde anasına 
yakınına dahi acayip acayip duygular oluyor. Her şey var çünkü orda. Eşcinsellik 
şeytanlıktır, çünkü şeytan iki cinstir. Kendisinden kendisine olur, kendisinden 
kendisine ürer. Bu özellik de var. İnsanda şeytanlık da var. 

4. Ebedî ve sonsuz hayatımızı mayalayıp değiştiren, dönüştüren iksirdir.  
Üstad dimağa iksir, kalbe maye diyor. İksir kafayı mayalayandır, maye kalbi 
mayalayandır. 
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Bu kafanın serbest bölgesine sol taraftan yukarda zikrettiğimiz adamlar attı. Sağ 
taraftan da diğerleri atıyor. Burası serbest. İnsana zenginlik katan bir şey. Serbest 
bölgeden fehm denilen akıl seçiyor. Muhakemat 91 de: “fehm denilen süzgeç ile 
süzülen…” Serbest bölgede akıl yok, sen yoksun henüz. 
 
Sual: Tahayyül ve tasavvurlarda sıra var mı? 
Elcevap: Tahayyül mekanlarımızı oluşturuyor, tasavvur ise düşüncelerimizi 
oluşturuyor. Bir hayal edin de mekânı olmasın. Bu mümkün değil. Yani tahayyülümüz 
bizde mekanları oluşturuyor, tasavvurlar da zamanı oluşturuyor. Çünkü bilgiler 
öncelik sonralığa göre olur. Şu anda ben konuşurken sıralıyorum. Size de sıralı 
giriyor. En son konuşacağımı en başta söyleyemiyorum. Peş peşe ardı sıra 
düşüncelerin bütünsel haline à zaman oluyor. 
 
Sual: 2.Sözde “kendi nazarında fena bir memlekete düştü” deniliyor. Hususî dünya 
mercek gibi mi? Bununla umumî dünyaya bakılan mıdır? 
Elcevap: Evet. Tahayyül ve tasavvur iki tane gözdür. Vücudun en çabuk gıdayı veya 
maddeyi emen yer dilaltıdır. Tansiyon hastalarına bu nedenle dilaltı hapı veriyorlar, 
tansiyonunu çabuk kontrol altına almak için. Demek vücudun en çabuk emiş yaptığı 
yer ağızdır, dildir. Bunu bilen zındıka komitesi beyne komut vermek, beyindeki bazı 
hassaları devre dışı yapmak için, zındıka şeytanın kumandası altında ifsad için 
uğraşır. İki kaş arasında feraset gözü var. Bunun üzerinde çok duruyorlar. Çin 
öğretisi, Brahmanlar, Hristiyanlar, Yahudilerde de var. Ortada bir göz var. Ona şakla 
diyorlar. Muhyiddin-i Arabî ise “nefsin haletleri, feraset, basiret gibi, fark edildiği 
yerdir” der. Bunu devre dışı yapan florürdür. Bu nedenle diş macununa müdahale 
etmişler. Ağızdan emilsin diye. Florür ağızdan emildiği anda insanın iki kaş 
arasındaki göz kısmen devre dışı oluyor. Kendi diş macununuzu yapın. Ben kendi 
yaptığım macunu kullanıyorum: zerdeçal, zencefil, karanfil, misvak tozu ve bal. 
Bunları aynı oranda karıştır. Florürü kesinlikle devre dışı yapın. Hiçbir şey yoksa, diş 
fırçanıza sadece bal sürün ama florürü sokmayın.  
 
Tasavvur; zamanlarımızı oluşturuyor. İki el çarpma sesini tasavvurumuzda kodlayıp 
orda hesaplıyoruz. Arasındaki zaman, tasavvur ve zanlarımızda, kişiye göre 
değişiyor. Bu nedenle zaman herkeste farklı akar. Uçaktan korkan bir insanın uçakta 
zaman akmasıyla, işini çok seven çiftçinin tarlasında çalışırken zaman akması 
farklıdır. İnsana yaptığı tesire göre değerleniyor. Haricî zaman aynı olmakla beraber 
hususî dünyasındaki zaman farklıdır. 
 
Sual: Göz değmesi tahayyül ve tasavvura yapılan yükleme midir? 
Elcevap: Göz değmesi, tahayyül ve tasavvurun bütünsel cem halidir. O kadar 
tesirlidir ki Peygamberimiz asm bir mezarı gösterdi ve “burada vefat edenlerin yarısı 
gözden gitmiştir” demiş. Gözden çıkan şuadır. O iki göz tahayyül ve tasavvurdur. 
Mekânı ve malumatlarımızı karşıya gönderiyoruz. 
 
Üstad hazretleri Risale-i Nur’da bir sirayetten bahsediyor. Koca asrın imamına sıkıntı 
sirayet etmiş. Kastamonu Lahikası 249: “Bugünlerde herkes sıkıntıdan şekva ediyor. 
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Âdeta manevî havanın bozukluğundan, maddî ve umumî bir sıkıntı hastalığını 
vermiş. Hatta bana da bir gün sirayet etti.” Çaresi de cümlenin devamında: “Risale-i 
Nur ile meşgul olanlarda, o sıkıntı hastalığı ya yok veya pek azdır.” 
 
Düşüncelerimizin kaynağı à tasavvurdur. Tahayyül de à mekanımızı oluşturuyor. 
Böyle bir sistemdir. Hiç endişe etmeyen. Her iki taraftan veriler atılıyor buraya. Her 
daim insanın kontrolü altında da değil. Fakat kontrolü sağlamak istiyorsanız, 
“takvanızı arttırın” deniliyor. Tasavvuf kitaplarında takva için ortalama şöyle 
deniliyor: sabaha kadar namaz kılmak, hep oruçlu olmak, vs. birçok tanımlamalar var. 
Üstad ise Kastamonu Lahikası 148 de takvayı, eylemsiz eylem olarak gösteriyor: 
Def-i mefasid ve terk-i kebairdir. Takva; günahlardan ve menhiyattan içtinab etmektir. 
Yani menhiyat à def-i mefaside bakıyor. Günahlar ise à terk-i kebaire bakıyor. Bir 
tanesi itikada, diğeri eyleme bakıyor. Yapmamakla yapmak. Batıl itikadlardan ve 
yanlış işleri yapmamaktan yani def-i mefasid à batıl itikadlara, terk-i kebair à yanlış 
işleri yapmamağa, yanlış fiilleri terk etmeye bakıyor. Sana hiç yakışmayan bir 
videoyu youtube’dan seyretsen, sabaha kadar 10 cüz okusan, onu temizleyemezsin. 
Sevabı fazladır fakat ben onun bıraktığı tesiri söylüyorum. Sevabı kantarda elbet ağır 
gelir inşallah fakat o iz ezelî ve ebedî durur, yok edemezsiniz. 
 
Serbest bölgeye menfî verileri mezkûr maddeler atar. Bunu takva ile kontrol 
edebilirsiniz. Allah Resulü asm: “İlim yapmadan ilim isteyeniniz yok mu ey ashabım?” 
diyor. Yani ilim yapmadan, eylem yapmadan, gayret yapmadan ilim olur mu? Ashabı 
da soruyor. Olmaz ama Allah Resulü asm onlara cevaben “Takvanızı arttırın” diyor. 
Ben biraz meşgul oldum. Merak ettim. Takva artınca, ilim nasıl artar? Öğretmen yok, 
eğitim yok. Tam ümmi Resulullah’tır, yarım ümmi Üstad’dır. Ümmi demek; öğretmen 
talebeye müdahale etmemiş. Anasından doğduğu gibidir. Ne öğretmen müdahale 
etmiş ne de cemiyet. Üstad’a biraz müdahale etmişler, çünkü üç aylık bir tahsili var. 
Bir de cemiyet var. Fakat Allah Resulü asm tam ümmi. Meale bakarsanız yani lügati 
à okuma yazması olmayandır der. İstila manası yani içeriği ise à fıtratına müdahale 
edilememiş, anasından doğduğu gibi olan.  
 
Takvası artan à taklasından kurtulur, yani itikadı bozuk değil, ameli bozuk değil. 
Neticesi à ilham yağar sana ilham. Takvanı arttırırsan, ilhamlar yağar. Ondandır ki 
Allah Resulüne vahiy yağdı. Peygamberlik okulu yok ki okuluna gitsin ve ‘tamam ben 
şimdi peygamberim’ desin. Nasıl yaptı? Dertlendi, toplum nasıl kurtulur diye. Bu 
korkunç toplumu yani o cahiliye dönemindeki toplumu, insanları nasıl kurtaracağım 
diye dertlenince, çözüm aradı. Dert olmazsa, çözüme ihtiyaç olmaz, çözüm 
aramazsın. Mağaraya girdi, Hiraya… Niye giriyor? Bir arayıştır Hira. Simgesel çözüm 
arayışıdır. Eğitim almadı. Vahiy nasıl geldi? Terklerde zirvedeydi. Terk à takvadır. 
Takva à günahlardan ve menhiyattan içtinab etmektir. Bir tanesi def-i mefasid, 
ötekisi terk-i kebairdir. Serbest bölgeye hâkim olmanın an şartı à Takvadır. Batıl 
itikadlardan ve yanlış fiillerden uzak olma nisbetinde hâkim olursun. 
 
Mesela namaza durdum. Elhamdülillahi rabbil alemin diye başladım. Seyretmediğim 
film gelmez ki. Neyi seyrediyorsam, o geliyor. O zaman vesvese; seyrettiklerinin, 
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yaptıklarının, olumsuzluklarının aktif olmasıdır. Vesvesenin diğer başka bir sıfatı 
da şu: Elde edilen bilgi eyleme geçmezse, vehim ve vesvese olur. Kur’an’da bunu 
“kitap yüklü merkeb”e benzetiyor. Kitap okuduk, eyleme geçirmedik à o sana vehim 
ve vesvese olarak dönecek. Seni onunla vuracak. “Sen adam değilsin” diyecek. 

 
 
Bu serbest bölge Sözler 142 deki 2.yoldur. İtikad ettiği gibi yaşamıyor. Birinci yolda 
“iman” diyor, itikad demiyor. 1.yol; iman ettiği gibi yaşayan. 2.yol; iman demiyor, itikad 
diyor. İtikad aklîdir, iman kalbîdir. Çoğunlukla hep serbest bölgeyi itikad 
zannediyorlar. Oysa itikad çok daha aşağıda bir mertebe. İtikadı zannettiği için, “ben 
ne kadar rezilim, kepazeyim” vs. der ve ondan dolayı psikolojileri bozuluyor. “İtikadım 
bozulmuş” der diyor Risalede. Orası senin itikadınla alakası yok sevgili kardeşim. 
Burası serbest bölgedir. Her türlü her şey var. Mesela “bak, namazı kadınlarla kıldın, 
namazda onlarla meşgul oldun” diyor. Ben de ona “Allah kainatı kadınsız yaratmadı 
ki kadınsız namaz olsun” diyorum, çünkü namaz, kainatın hulasasıdır. Daha gelemez 
bununla şeytan. Veya “Allah yok” der. Yoksa yok de. “İmanın yoksa” der. Yoksa yok, 
ne yapalım de. Daha gelmez. Fakat sen onun bu sözlerini kale alıp panik yaparsan, 

Serbest bölgeyi 
itikad 
zannediyorlar. 
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tepene binerler. Bunun şakası mı olur dersen, serbest bölgeye atmış adam. Bundan 
nasıl emin oluyorum? Dersin başında demiştim. “İmanın yok” diyerek adam benim 
imanımı teyid ediyor. Hatta abdestim olup olmadığını, şeytana soruyorum. 
Unutmuşsam abdestimin olup olmadığını, vesvese gelecek mi diye bekliyorum. 
Geldiği anda namaz kılıyorum. Abdestim şeytan tasdikli oluyor. Eğer vesvese 
gelmiyorsa, gidip abdest alıyorum. 
 
Sual: Ervah-ı âliye ve mevadd-ı âliye tam olarak nedir? 
Elcevap: Sözler 246 da “mevadd-ı şerire ile onların mümessilleri ve sekene-i 
habiseleri…” diye geçiyor. Seyrettiğimiz filmlerden, gittiğimiz yanlış mekanlardan; 
mevadd-ı âliye ve mevadd-ı şerire, ervah-ı âliye ve ervah-ı habise oluşur. 
Seyrettiğimiz, işittiğimiz yani mekanın dışında olanlar insana girdiği zaman, eğer iyi 
film ise, Kur’an sesi ise, sohbet ise à içeride ervah-ı âliye oluyor. Serbest bölgeye 
giren o Kur’an sesi, ders, sohbet, dağ ve dere sesleri, ırmak sesleri à dışarıda sestir 
ama içeriye girdiği zaman ervah-ı âliye oluyor. Bu da şiddetlendiği zaman, maddeye 
dönüşüyor ve mevadd-ı âliye oluyor. İman bir kuvvettir, iman bir nurdur. Kuvvet 
geçmişe, nur geleceğe bakıyor. İman mahluktur. Her şeyin olduğu gibi imanın bir 
sureti, kanuniyeti, hakikatı ve mahiyeti vardır.  
 

• İmanın à sureti     à eylemseldir. 
• İmanın à kanuniyeti;    à insandadır. 
• İmanın à hakikatı;    à esma ve sıfata bakar. 
• İmanın à kaynağı olan mahiyeti;  à Allah’ın zatına bakar. 

 
İşarat-ül İ’caz 71 de imanın mahluk olduğu yazıyor. İman; enerjidir, nurdur, kuvvettir. 
Ervah-ı âliye: seyrettiğimiz ve duyduğumuz resimler ve sesler iyi ise, içerde enerji 
oluyor. Enerji olunca, onların mümessilleri ruhanî oluyor à ervah-ı âliye, âli ruhlar. 
 
Mevadd-ı âliye ve mevadd-ı şerire ise mekanla alakalı. Mesela camiye gittiniz, 
meyhaneye gittiniz. İnsanda farklı haller oluyor. Camiler arasında bile farklılıklar 
oluyor. Osmanlı Cami’sine gitsen, sana yaptığı hissiyatla, Cumhuriyet döneminde 
yapılan bir camiye girsen, aynı mıdır? Büyük zatların kabristanına gittiğin zaman 
etkilenirsin. Bu da mekanların insan üzerindeki tesiridir. 
 
İnsanı etkileyen dört şey vardır: 

1. Zaman 
2. Zemin 
3. Taam 
4. Libas  

 
Sözler 246 da ervah-ı habiselerin şiddetlenirse, yani günah yapa yapa bu ervah-ı 
habise öyle bir hale gelir ki, enerji olduğundan, enerji donuyor, maddeye dönüşüyor. 
Bunun adı; mevadd-ı şeriredir. Mesela kanser onlardandır. Kanser; mevadd-ı 
şeriredir. Mevadd-ı şerirenin tanımlaması da var Sözler 246 da: “o nev’in istidadatını 
bozan ve yanlış yollara sevk eden mevadd-ı şerire…” diye geçiyor. Çaresi Sözler 258 
de: “tılsımat-ı Kur’âniye ile onları teshir etmektir, şerlerinden kurtulmaktır.” Tılsımat-ı 



SERBEST BÖLGE 8___________________________________________________ 
 

 12 

Kur’âniye nedir dersen, çok yerde geçmesine rağmen Latif nükteler 44 de: “Burada 
huruf-u Kur’an’ın, hususan surelerin başlarındaki mukattaat-ı hurufun hâsiyetlerine ve 
fezaillerine ve tesirat-ı maddiyelerine dair…” 
 
Hem Barla 66 da: “Hem bilirsin, me’yus ve ümitsiz bir hastaya manevî bir teselli, 
bazen bin ilaçtan daha ziyade nafi’dir.” Öyle inandığı zaman, Allah öyle muamele 
ediyor. Zannına göre muamele görüyor. Çünkü doktor dese ki “zannediyorum ki, 
tahmin ediyorum ki, galiba hastalığın budur”. Sen o doktora gidip ameliyat olur 
musun? Onun ilacını içer misin? Fakat ciddi, sahasının ehli olan hekim-i hazık bir 
doktor tesellikar konuşsa, yüz ilaçtan daha çok tesir eder sana. Bunlar realitedir. 
Adamın sözü dışarıdadır. O söz beynime gittiği zaman enerjidir. Fehimden geçerse, 
maddeye dönüşüyor. 
 
Serbest bölge; mekanları, düşünceleri, sesleri enerjiye dönüştüren bir 
sistemdir. Dışarıdaki mekanları ve sesleri à enerjiye dönüştürüyor. 
 
Sual: Mevadd-ı şerireler kanser hücreleridir dediniz. Onun müsbet karşılığı 
nedir? 
Elcevap: Doğru düşünceler, doğru sözler, doğru filmler seyredersek, doğru 
mekanlarda bulunursak yani doğru insanlarla, doğru zamanda, doğru yerde, doğru iş 
yaparsak, ervah-ı âliye olur. Şu andaki mekânımız işte bu. Şu anda yükleniyoruz. 
Misal: sigara içmediğiniz halde sigara içenlerin yanında oturursanız, sigara içmişsiniz 
gibi sigara kokusu üzerinize siner. Bunu adı sirayet. Aynen bunun gibi ervah-ı âliyeler 
şu anda dimağımıza girer. Başka bir misal: hastaneye gittiniz. Hastanedeki 
refakatçiler aşağıda oturuyorlar. Bir tanesi dese ki: “Hakikaten altı ayda bir kontrole 
gelmek lazım. Erken teşhis hayat kurtarıyor.” Fesubhanallah, oysa Yuhyi ve Yumit 
Allah’tır. Çünkü ölünceye kadar yaşayacaksın, garantisi var bunun. Refakatçileri 
dinleye dinleye hasta değilken hasta olursun. Çünkü o size olumsuzlamayı yüklüyor 
ve bu içeride enerjiye dönüşüyor. O enerjinin donmuş haline kuvvet denilir. İman hem 
nurdur hem kuvvettir. Kuvvet; imanın büyüklüğüne göre geçmişini tamir edersin, 
geçmişinden meded alırsın, selef-i salihinden meded alırsın. İmanın nur yönü de 
gelecektir. İman ettiğin ahiretten feyz alırsın. Âhirete iman etme nisbetinde insan 
hayatını tanzim eder. O nisbette haramlardan kurtulur. O nisbette hak hukuk yemez. 
O nisbette ailede daha disiplinli, daha akıllı olur. “Eğer iman-ı bil ahiret bir eve hâkim 
olursa”, evde sıkıntı olmaz. 
 
Ervah-ı âliyeler enerjiye dönüşünce, bast hâletleri çok olur. Akla sirayet eder, 
kalbe in’ikas eder, ruha insibağ eder. İnsanlarla beraber oturur kalkarsanız akli 
meseleler size sirayet eder. Kalbden kalbe de in’ikas olur. Ruhda ise boyalanma var. 
Allah Resulü asm sahabesini boyaladığı için, insibağ olmuş, boyalanma, sıbgatullah. 
Allah’ın boyasıyla boyalandığı için “Âyinedir bu âlem, her şey Hak ile kaim, mir’at-ı 
Muhammed’den Allah görünür daim”. Bu nedenle Sahabeler ona öyle bakıp 
duruyordu. Zannediyorlar ki peygambere âşık olmuşlar. 
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Üç tane yol var. Birincisi “iman ettiği gibi” deniliyor. İtikad aklîdir, iman ise kalbîdir. 
İtikad aşağı inerse o itikad iman olur. İkinci yol: Serbest bölgeyi itikad zannediyor. 
İtikad ettiği gibi yaşamıyor. Niye iman ettiği gibi yaşamıyor demiyor? Çünkü aşağıya 
inmemiş daha.  
 
Sual: Serbest bölgedeki tahayyül ve tasavvur sadece depo gibi mi duruyor 
yoksa aralarında etkileme var mı? 
Elcevap: İçeriye giren hepsi canlanıyor. Mesela sen bu soruyu sordun. Bu soru 
kafandan mı çıktı, kalbinden mi çıktı, ruhundan mı çıktı? Bu soru nereden çıktıysa 
benim orama geliyor. İçeriye giren her şey canlıdır. Tahayyüle girdiğinde canlıdır. 
Tasavvurlar da yani düşünceler de canlıdır. İçeriye giren her şey canlıdır, canlı 
oluyor. Aklın aptallığı: Hayal ettiğin bir şeyi veya gözle onu seyrettin. Akıl “bu resim 
hayalden geldi veya bu dışarıdan gözden geldi” demez. İkisini aynı realite kabul eder. 
O zaman iyi olmak istiyorsanız à iyi insanlarla, iyi yerde, iyi iş yapın. Yani neyi hayal 
ediyorsanız, neyi düşünüyorsanız, ona dönüşüyorsunuz, o oluyorsunuz. İçeriye girdi 
mi resim, video; o canlanıyor. İçeriye düşünceler mi girdi; canlanıyor. Tasavvur ile 
tahayyülün birbiriyle iletişimi oluyor. Bazen düşünceler hayale dönüşüyor, bazen 
hayaller de düşünceye dönüşüyor, bilgiye dönüşüyor. Mesela 20-30 sene sonra 
çocukluğunun geçtiği eve girdin veya baktın. Oraya sen bakınca farklı, ben bakınca 
farklı oluyor. Orda gördüğün şey hayalin aktif oluyor ve hemen peşinde ta orda 30 
sene bir sürü üst üste bindirilmiş olan mana mertebeleri sende aktif oluyor. Kısacası: 
serbest bölgeye giren her şey à canlıdır, ruhludur, şuurludur. 
 
Toprak cansız ama oradan canlı şey çıkıyor. Akıldan çıkan tefekkür ve düşünceler 
cansız olur mu? Aklın meyvesi olan tefekkür, aklın meyvesi olan mana; akılsız olur 
mu, cansız olur mu? O zaman insanın düşündüğü her şey; canlıdır, ruhludur, 
şuurludur. Kalbinden geçenler de canlıdır, hislidir. Ruhumuzdaki latifeler – şefkat-i 
mukaddese, muhabbet-i münezzehe vs. gibi latifeler- onlar da canlıdır. Dışarıdan 
içeriye giren her şey - gerek şekil olsun, gerek düşünce olsun – canlıdır, ruhludur, 
şuurludur. İçerde canlanıyor, unutmayın! Hepsi aktiftir. 
 
Sual: Biz bunların canlarını alamıyor muyuz? 
Elcevap: Tek şartla alabiliyoruz. Yani canını alamıyorsun da onu bloke edebiliyorsun 
à terklerle. 
 
Sual: Sağdan da soldan da menfî ve müsbet veriler serbest bölgeye atılıyor. 
Karmakarışık, hepsi orda var. Lümme-i şeytaniye ile kalb arasındaki mücadele 
burada mı başlıyor? 
Elcevap: Evet. 
 
Sual: Bu mücadelede sol tarafı mağlub edemiyor muyuz? 
Elcevap: Edersin. Ne kadar terkin olursa, o kadar galibsin ve hayatta mutlu ve 
huzurlusun, suratın güler. 
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Sual: Terklerle sol taraftan gelenler ölüyor mu? 
Elcevap: Hayır, ölmüyorlar, yok olmazlar ama tasarruf edemiyorlar. Yani ademe 
gitmezler ama üstü örtülür. 
 
Sual: Terklerle girmiyorlar mı? 
Elcevap: Girmez ama diyelim ki girdi. Onları aktif etmek istemiyorsun. Seyrettik, oldu. 
Ne yapacağız? Takvanı arttıracaksın yani terk yapacaksın. Terklerle bu hayvan 
beslenemiyor. Odun atmıyorsun ki canlanmasın. 
 
Sual: Namaz gibi ulvî anlarda böyle manzaraların akla gelmesinin hikmeti 
nedir? Namazda, ulvî işte ne yapıyor da o süflî vaziyetler hücum ediyor tam o 
esnada? 
Elcevap: “Bir nev’i huzura kabulün olan namaz ile” deniliyor. Namaz anında bizim 
şuurumuzun dışında ruhumuz Arş-ı âlâya, Arş-ı Azama çıkar, muhatab-ı İlahî olursa, 
huzura kabul edilirse o ruh, bedeni arzda namaz kılar. İnsan cem-ül cem olduğu için, 
cami-ül ezdad olduğu için, aleminde bunların hepsi var, duruyor. Daha önce seyrettik. 
Fakat takva derecesine göre namazda bunlar aktif olur, zayıf olur. Çünkü adam 
(şeytan) depreşiyor o an. Sebebini şu misal ile anlatayım: Hacamat yapılırken Ayet-el 
Kürsi okuyun deniliyor. Ayet-el Kürsi okuduğun zaman cinler kaçışır. Şeytan kaçışır. 
“Kanınızda dolaşır” diyor Peygamberimiz asm. Şimdi, namaz ulvî bir hakikat olduğu 
için, serbest bölgede de bu adamlar var, sen de onları berbat ediyorsun, 
öldürüyorsun, ayet okuyorsun. Ne yapacak bu adam? Bütün gücünü seferber ediyor, 
aktif ediyor. Namazda, tahayyül ve tasavvurunda ne varsa aktif oluyor hatta 
kaybettiğin çorabın bile yerini söyler. Niye bu adamlar aktif oluyor? Çünkü onlar 
sökülüp atılıyor. Âyet onların üstünü kapatıyor, çünkü âyet enerjidir, ruhtur. Dışarıda 
mushaftır, boyadır, o Kur’an değildir. İnsan okursa, okunandır senin, sende ortaya 
çıkandır; Kur’an. Kur’an’ın sureti, kanuniyeti, hakikatı ve mahiyeti var. Cem’ine 
Kur’an-ı Kerim deniliyor. O mahluk değil. Atılmamak için, üstü kapatılmaması için, 
adamlar saldırıyor namazda. En şiddetli çarpışmalar serbest bölgede oluyor. 
Kur’an okuduğumuz zaman vahye mazhar oluyoruz yani vahiy aktif oluyor. Vahiy sırf 
Cebrail as’ın Peygamberimiz asm’a getirdiği değildir. Altı tane vahiy var. Allah cinlere, 
şeytana vahyettik diyor. Dağlara vahyettik diyor. Arıya vahyettik diyor. Musa as’ın 
annesine vahyettik diyor. Çocuk iken Yusuf as’a vahyettik diyor. 
Melekler vahy eder, ilham eder. Müslüman cinler güzel düşünceler verir. Ervah-ı 
âliyeler sana def-i mefasid ettirir. Mevadd-ı âliyeler terk-i kebair ettirir. Nefs-i emmare 
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levvameye döner. Namazda sol taraftakilerle beraber allak bullak olur serbest bölge. 
Namazda âyet okuduğun için, şeytan kanda kaçacak yer ararken âyetin enerjisi 
devamlı bombalıyor onu, yakıyor. 
 
Sual: Lem’alar 76 da: “Bir günah-ı kebireyi işleyen bir mü’minin imanı gider” diye 
Mu’tezile imamların sözünü buraya nasıl bağlayabiliriz? 
Elcevap: ‘İnsan fiilinin halikıdır’ dersen, başta bitirmişsin zaten. Kişi fiilinin nasıl halıkı 
olabilir ki, daha tansiyonuna hâkim olamazken. Tahayyül ve tasavvurumuzun olduğu 
serbest bölgede her şey var. Bu serbest bölgede bazen eyleme geçiyor. Bazen 
müsbet eyleme geçiyor, bazen de menfi eyleme geçiyor. İnsanın özgüveni nasıl 
çöküyor bak. “Benden bir şey olmaz, yok canım” vs. gibi şeylerle kendini sevmiyor. 
Üstad ise Lem’alar 75 de: “Hem insanın letaifi içinde teşhis edemediğim bir iki latife 
var ki, ihtiyar ve iradeyi dinlemezler; belki de mesuliyet altına da giremezler. Bazen o 
latifeler hükmediyorlar, hakkı dinlemiyorlar, yanlış şeylere giriyorlar.” Bu iki latifeyi 
Sözler 278 de belirtiyor. Hem günahı işlettirir şeytan sonra da: “O vakit şeytan o 
adama telkin eder ki: ‘Senin istidadın hakka ve imana muvafık değil ki, böyle 
ihtiyarsız batıl şeylere giriyorsun. Demek senin kaderin, seni şekavete mahkûm 
etmiştir.’ O biçare adam, ye’se düşüp, helâkete gider.” 
 
Serbest bölgenin şer tarafı çok fazla aktif olursa, sana günahı yaptırır. Günah 
enerjidir. Hayırlar da enerjidir. Bunu yaptığın zaman realitedir. “Bunu sen yaptın” 
diyor. “Eğer imanım olsaydı, yapmazdım” diyor. Çünkü dünyada en merhametsiz 
insanlar à Vehhabîlerdir. Sen kâfire bile kâfir diyemezken, çünkü bilmiyorsun. 
Mesela Almanı gördün. Nerden biliyorsun ki kâfir, belki iman etmiş. Bu nedenle 
çekiniriz, diyemeyiz. Vehhabî Müslümana kâfir diyor, hemen tekfir ediyor. Bu kadar 
zalim olunmaz ki. Namaz kılmadı diye Müslümana kâfir diyor. Çünkü onlar: Namaz 
kılmayan, Allah’ın emrine muhalefet eder, der. Bu nedenle en çok psikolojik sorunlar 
Vehhabîlerdedir. İçsel sıkıntısını bastırmak için, Suriye’ye vs. niye gidiyor? Bari şehit 
olalım da bu sıkıntıdan kurtulalım, diyor. İnsan kendisine kâfir dese, o psikoloji ne 
olur? 20 sene namaz kılmıyorduysa, 20 senem kâfirlikle geçti der. Buna inanırsa, 
psikolojisi kalmaz. 
 
Şimdi biri çıkmış, babamın, ceddimin günahını da bana yüklüyor. Ben kendi 
günahımın altında ezilirken, onlarınkini de bana yüklüyor. “Vela teziru vaziretüv vizra 
uhra” âyetini aşıyor. Miras kalır, çünkü o nurdur, nuranîdir, ademî değildir. Günahlar 
ademîdir. 
 
Demek ki serbest bölge çok güçlü olursa, eyleme dönüşür. Müslüman “ben bunun 
sahibi değilim” der. Nerden anlar? Rahatsız oluyor o günahtan, sıkıntı çekiyor. Sıkıntı 
çekmesi gösteriyor ki, ona yaptırılmış. Buna karşı tövbe ve istiğfar edecek, istiaze 
edecek. Allah’a sığınacak, aslına dönecek. O günahı yapmasının sebebi imansızlık 
değil, mağlubiyettendir. Aklın muhakemesini pek dinlemezler diye ifade ediliyor. Hatta 
bazı insanlar var, dinde çok hassas oldukları halde, muhakeme-i akliyeleri noksan. 
Bunlar iyilik yapayım derken kötülük yapar. Hatta Üstaddan yüz hakikat dersini işittiği 
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halde veya Peygamber efendimiz asm’dan direk ders alan mürtedlerde sebeb şu: 
serbest bölge galib. 
 
Serbest bölge doldu. Oradan menfî veya müsbet, aşağıya inmesine, diğer 
meratiblerine geçmesine ve itikad olmasına sebeb à niyettir. Hakka niyetleri 
olmayanlar iman etmez. Niyet kalbîdir. Dimağda, dimağı kalbe bağlayan veri tabanı; 
iz’andır. Yani niyetin ne ise, itikadın da o cinstendir. Serbest bölgede de o aktiftir, o 
şekilde aktif oluyor. Bazıların imana niyetleri yoktur. Bazıları hakkı ararken batıl 
başına geçer. Sebebi: niyeti bozuk olduğu için, niyet celb ediyor, cezb ediyor, kendi 
cinsinden alıyor. 
 
Serbest bölgenin hiçbir faaliyeti yoktur. Ancak ona sahip çıkarsa, sahiplenirse. Nasıl 
sahiplenir? İtikadı ile değil, aklı ile de değil. Ta aklın arkası itikad, itikadın arkası 
vicdan, onun arkası kalb. Kalbde kardeşim, niyet! Herkes niyetini yaşıyor. Niyetine 
göre alır. Serbest bölgeden taakkule ne akacağını niyet belirliyor. 
 

 
 
Bazen de niyetin dışında oluyor, cebir ile. Silah dayıyorlar vs. Allah niyetine göre 
muamele ediyor. O ihtiyar ve iktidarı selb eder. Öyle cebir olduğunda, Allah niyetine 
göre muamele ediyor. 
 
Serbest bölgeden bizim 

1. Meylimiz 
2. Niyetimiz 
3. Örf 
4. An’ane 
5. Kültür 
6. Tiryakiliklerimiz 
7. Zaaf ve güçlü yönlerimiz 
8. Nazar 
9. Mana-yı harfî 

Serbest bölgeden 
taakkule ne akacağını 
belirleyenàniyet. 
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10. Mana-yı ismî  
à bunlar aşağıya doğru o cinsten malzeme süzülür, ki eyleme dönüşsün. 

 
Tasdik denilen meratibde ilim oluyor. Bu mertebede fikrî iltizam oluyor, yani onu 
müdafaa ediyorsun. Buna misal Sözler 172: “Umumî musibet, ekseriyetin hatasından 
ileri gelmesi cihetiyle; ekser nasın o zalim eşhasın harekatına fiilen veya iltizamen 
veya iltihaken taraftar olmasıyla manen iştirak eder, musibet-i ammeye sebebiyet 
verir.” İltizam etmek yani fikren taraftar olmak. Aynen şimdiki seçimlerde olduğu gibi. 
Siyasettir diyor, zındığı müdafaa ediyor. 
 
Serbest bölgedeki bilgi ilim değildir. Eğer oradan taakkule süzülürse, orda da aklın 
süzgecinden geçerse, tasdike gelirse, o bilgi à ilim olur. Eğer biz o ilmi biz fikren 
müdafaa etsek, iz’ana geçer. İz’an; imtisaldir. Dimağdan kalbe açılan kapıdır; iz’an. 
Yani bilgi ilim oldu. Biz ona meylettik, imtisal ettik, bu doğru kalbe gitti. Kalbe gittikten 
sonra Hutbe-i Şamiye 77 de: “Evet insanın fiilleri kalbin, hissin temayülatından çıkar.” 
Kalbe gittikten sonra o ilim iltizamda fiile dönüşüyor. İslamiyet; iltizamdır. Sonra itikad 
ediyor. O kadar sağlam itikad ediyor ki, salabet oluyor. Kafir ise; felsefe yolunu 
tutmuş. Bu yolu iltizam ediyor, yani müdafaa ediyor. Kalbe gidecek yolu yok à 
hatmedildi. Bu nedenle kafirin iradesi yoktur, ihtiyarı vardır. Bunu Hutbe-i Şamiye 136 
da anlatıyor. Vicdanın mertebeleri var: İrade, Zihin, His ve Latife-i Rabbaniye. İşte 
bak, irade vicdanda. Vicdan bitmişse, irade kalmaz. Peki ne ile hareket ediyor? 
İhtiyarı ile hareket ediyor. İhtiyar ile irade arasındaki fark şu: İhtiyar hayvaniyettir. 
24.sözde ihtiyar hayvanlarda da olduğunu söylüyor. Yani arı taşa konmaz, çiçeğe 
konar. Kedi ekmeğe değil, ete gider. Bu bir tercihtir. Bu tercihi ihtiyar ile yapar. İhtiyar; 
mazi ve istikbal ile hiç işi yok, anda tercih etme özelliğidir. Şu mu, o mu, bu mu? 
Adamın ihtiyarı var ama iradesi yoksa, istersen cenneti vaat et, o hazır lezzete 
mübteladır. İrade ise; mazi ile istikbale bakıp halde tercih eder. Üstadımız “cüz-i 
ihtiyariyemden vazgeçtim” diyor. 
 
Sual: Günahları hangisi ile işliyoruz? 
Elcevap: İhtiyarla. 
 
İrade; mazi ile istikbale bakıp halde tercih yapıyoruz. Mazinin bütünlüğü ile istikbale 
yol açıp halde tercih etmektir; irade. Bu nedenle elestü birabbikum’da ihtiyar yoktu, 
irade vardı. İhtiyar, alem-i şehadette vardır. Üstadımız, mazi ve müstakbelden kopuk 
olan ihtiyarından vazgeçiyor. Mazi ve müstakbeli bütünlüğe getirip halde tercih eden 
iradesiyle hareket ediyor. İhtiyar ise; mazi ve istikbalsiz halde bulunan “o mu, bu mu, 
şu mu” diye hayvaniyettir, andaki tercihlerdir. 
 
Kalbi hatmedilenin – “Hatemallahu ala kulubihim”- dimağda kalbin kapısı olan iz’anı 
yok. Batıl itikadî fikirleri bu nedenle fiile dönüştürüyor ve günahları işliyor. Sonra da 
batıla itikad ediyor, put oluyor. “Dinikum dinarikum kıbletikum nisaikum” oluyor. Bu 
işte üçüncü yol à Küfür yolu. Birinci yol à iman yolu. İman ettiği gibi yaşıyor. Çünkü 
iz’anı açık. İlim kalbe iniyor. 
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Sual: Birinci yol ikinci yoldan mı başlıyor? 
Elcevap: İlk önce hiçbir yol yok, sadece serbest bölge var. O bir alandır. Mesela 
evdeki salon herkesin ortak alanıdır fakat yatak odası herkesin hususî alanıdır. 
Serbest bölge ortak alandır. Hiç endişe etme. Buraya hâkim olmak istiyorsan, rahat 
olmak istiyorsan, terklerin olacak. Terklerle hâkim olursun.  
 
Sual: Onunla meşgul olmayacaksın yani? 
Elcevap: Evet. Terkler takvadır. Takva; bir şey yapmak değildir, yapmamaktır. Günah 
yapma, takvadasın. Takva olunca ne oluyor? İlim sana yağmur gibi yağar. 
 
Hayal bizde değil, dışarıdadır. Düşünceler, malumatlar dışarıdadır. Akıl dışarıdadır. 
Bunlar cihazdır. Onları çalıştıran bizde bir sistem var. Tahayyül à hayali çalıştırır. 
Bilgi, vehim, şüphe, zan, malumat, düşüncelerimizi de çalıştıran à tasavvurumuzdur. 
Akıl bizde yoktur. İstersek alırız, istersek almayız. “Aklını başına al” diyor Üstad. 
Büyültürüz, küçültürüz, gider, gelir, o bir alettir. Akıl aletini çalıştıran bizdeki sistemin 
adı à taakkul. 
 
Sual: Ene dediğiniz ruh mu? 
Elcevap: Hayır. Benim gömleğim derken, “Ben” diyen arkada. Benim atletim, gir 
içeriye à benim vücudum, gir içeriye à benim hayatım à benim aklım diyen akıl 
değil. Akla sahip çıkan. Benim takkem derken ben takke miyim? Ben sahip 
çıkıyorum. Benim aklım derken ben diyen akıl değil. Benim ruhum diyen ruh değil. 
Ruha da Üstad cihaz diyor. O ben olan ben, artık sahip çıkılacak hiçbir şeyi yok à o 
“Ene”dir. 
 
Enaniyet de bir cihaz. Biz hemen nefs-i emmare zannediyoruz. Ene’nin vücud-u 
haricîsi enaniyettir. Enaniyet; haritadır, ruznamedir, takvimdir, çekirdektir, özdür.  
 
Nefis de yedi tanedir. Bir tanesi nefs-i emmaredir. “Namaz kılmamakla nefsine 
zulmettin” diyor. Buradaki nefis, nefs-i emmare değil, insan demektir. İşte o “ene”dir. 
O ben diyen ruhuna, aklına, hayatına sahip çıkan, benim aklım diyen, benim ruhum 
diyen à Ene’dir. Ene mahluk değil, vacib de değil. Berzahtır. Kabir gibi. Kabir ne 
ahirettir ne de dünyadır, berzahtır. Bu nedenle oraya alem-i berzah denilmiş. 
Çekirdekteki program ağaç değil, yani mahluk değil. Adem yani yokluk da değil, 
vücud-u ilmîdir. Vücud-u ilmîler berzahtır. İnsanın enesi de o ben olan ben aslı budur. 
“Vücud verme kendine, ademe düşersin” deniliyor. “Niye vücud rengini veriyorsun, 
hiçliğini bil!” Ben yalan mı konuşayım? Ben hiç değilim ki. Ben ruh isem, ben akıl 
isem, ben kendimi nasıl hiç bileceğim? Aslın à hiçliktir, yani ene’dir. Ene’nin vücud-u 
haricîsi yoktur, mahluk değildir ve vacib de değildir à berzahtır. Ama o her şeye 
sahip çıkar. Hiçliğini bilirsen, hiçbir tanımlaman olmaz, bütün varlık sende var olur. 
Üstad “hiçliğini bil” derken ruha demiyor. Ruh mahluktur. Ona “hiçliğini bil” denilmez, 
çünkü yalan olur. O var, mahluk. Mahluk olan bir şey nasıl hiç olsun, hiçliğini nasıl 
bilsin? Bu teklif-i malayutaktır. O zaman bizim hiç olan bizim aslımızdır. “Kendine 
vücud rengi verme, ademe düşersin.”  
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O ilk yaradılış à Nur-u Muhammedî’dir. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah kendi 
dışında olan on sekiz bin alemi, şecere-i hilkati yaratmaya karar verdi. Bunun adı; 
irade. Onun programını yazdı; ilim. Onu halk etti; kudret. Ne ile yarattı domuzu, 
ağacı, taşı, toprağı, kadını, erkeği, dünyayı? Hayat ile yarattı. Bu kâinatı, yani on 
sekiz bin alem olan şecere-i hilkati yaratmadan önce bir çekirdek yarattı. O 
çekirdeğin adı; Nur-u Muhammedî’dir. O çekirdeğin ağacı; şecere-i hilkattir. Meyvesi; 
insandır. Meyvenin içerisindeki çekirdek; kökteki çekirdeğin ne aynısıdır ne gayrısıdır. 
Kökteki çekirdek ile meyvedeki çekirdeğin hayt-ı ittisali, birleştirilmesi; miraçtır. 
Miracın hakikatı ise; meyve mesabesinden, yani meyvenin içindeki çekirdekten à 
ağacı seyretmektir, ağacı dolaşmaktır. Miracın mahiyeti ise; çekirdeğine girmektir. Şu 
anda sen ağacın meyvesisin. Şu an soru sorarken, bana bakarken meyvede değilsin, 
şu an ene’desin. O kendisini tanıyor. “Kendimi kendim yitirdim, yine bulam kendimi.” 
(Muhyiddin-i Arabî). Şimdi o ene ruhunu da tamir ediyor, aklını da tamir ediyor, sahip 
çıkıyor. Ruhu bozan da ihya eden de; ene’dir. Biz mahluk değiliz. Fakat onlar bize 
vücud-u haricî olmuş. Allah ruhu yarattı. Ruh cevherdir. Bu ruha kanun-u emr, 
zihayat, zişuur ve vücud-u haricî taktı ve bu ruh mahluk oldu. Mutlak ve muhit olan bu 
ruhu cesede sıkıştırmak için bir gılaf-ı latif ve bir beden-i misalî ile folyo gibi sardı. 
Mutlak ve muhit haliyle on sekiz bin aleme yayılır. Şu anda ses, televizyon ve radyo 
dalgası havada yayıldığı gibi yayılır. Cesede nasıl sıkıştıracaksın? Yani odundan 
çıkan nuru, havada yayılsa, onu oduna nasıl geri getireceksin? Odun olarak nasıl 
göstereceksin? İşte ruhu mutlak ve muhitlikten çıkarıp bedene sıkıştıran sıfatı à 
gılaf-ı latif bir beden-i misalîdir. Onunla sarmaladı ve cesede koydu. Onun arkasında 
da biz varız. O ben olan ben. Çünkü hep sahip çıktı. Dışarıdan içeriye gir: benim 
gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim 
ruhum. “Benim aklım almıyor, ruhuma ağır geldi” vs. gibi sözler kullanıyoruz. Kimin 
ruhu? Benim sen kimsin? à Ben olan ben, o. Benlik ene’den geliyor. Ene’nin vücud-
u haricî; enaniyet. Enaniyet; ruzname, takvim, harita, çekirdek, hulasa vs. 
 
İşte o ben olan ben, o aslın, o sensin. Onu ne kadar tanımlarsan, olayların, serbest 
bölgenin ve başka şeylerin hep arkasına geçersin. Benim aklımın arkasına 
geçiyorsun. Benim kafamın arkasına geçiyorsun. Tahayyül-ü küfür, küfür değil. 
Tefekkür-ü küfür, küfür değil. Bu nedenle şunu söyleyebilirim: Hâşâ Allah var, hiç 
kimse yok. Sonra senin ene’ne, henüz vücud-u haricîsi, aklı, ruhu yokken, insaniyet 
verilmemişken, henüz cevher iken Allah dedi ki: “Gel kulum, senin yaratılmana sen 
şahid ol. Senden seni yaratacağım, seyret.” Böyle bir makama geliyorsun. Senin 
yaratılmana sen şahid ol. Sen mahluk değilsin ama hâşâ vacib de değilsin. Peki 
nesin? Şualar 9 da: Allah, o ene’de taayyün ve teşahhus ediyor. 
 
İşte eneyi bilirsen à kader çözülüyor. Madem Allah bana irade ve ihtiyar vermiş, 
verene karşı mutlak hür olunur mu? Olamaz. Nerden bakarsan bak, cebir olur. Allah 
iradeyi vermiş. Ona karşı mutlak hür olamam. Ancak bir şartla olursun: Enede 
Allah’ın yedi sübutî sıfatı ve zatî sıfatı taayyün ve teşahhus ediyor. Enede Allah’ın 
iradesi taayyün ve teşahhus ettiği için, o irade mutlak hürdür. Hürriyetimiz 
oradan geliyor. Mahluk değil çünkü. Mahluk olsa, yaratana karşı yine mukayyeddir. O 
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enede Allah taayyün ve teşahhus ediyor ve sıfatlar tamim olur deniliyor. Eğer oraya 
vacibdir dersen, Muhyiddin-i Arabî gibi olursun.  
 
Muhyiddin-i Arabî dedi ki: “Yaşanmış yaşanmıştır, yaşanmamış yaşanmamıştır. O 
zaman an mı var?” Geçmiş geçmiştir, gelecek daha gelmemiştir. Geçmiş bitmiş. 
Gelecek olmamış. Peki nerde an var ki diyor.  
 
Üstad ise “an”a à Kitab-ı Mübin diyor. İmam-ı Mübine de à mazi ve müstakbel. 
İmam-ı Mübin: ilim ve emire bakıyor. Kitab-ı Mübin ise: kudret ve iradeye bakıyor. 
Kitab-ı Mübin; anda var olup yok olandır. İlimden kudrete, kudretten ilime… 
andakilerdir. 
 
Bu haşiri de isbat ediyor. Üç zaman var: geçmiş-hal-gelecek. Şimdiki an geçiyor mu 
geçmiyor mu? Geçiyor. Geçmesi için bir yer olması lazım ki gitsin. Eğer hal 
geçiyorsa, istikbal var oluyor demektir. İstikbal hale geliyor ki, var oluyor à hal.  
Sonra mazi oluyor. O zaman gelecek zaman yani ahiret vardır. Çünkü zamanın 
zarurî neticesidir, üç zaman olduğu için. İstikbal mazi oluyorsa, istikbal hal oluyor 
demektir. O zaman ahiret à mazidir. Geçmişimiz nerede? Geleceğimiz nerde ise, 
geçmişimiz de ordadır. Senin otuz beş senelik hayatın, hayallerin, düşüncelerin 
nerde şimdi? Bunlar mazi değil mi? Kafanda olur mu? Kulağında olur mu? Altı ayda 
bir hücreler yenilendiği için altı aydan yaşlı bir hücren yok. Geçmiş madde değil. 
Nerde? İşte o nerde ise geleceğin de orda. Biz yaptığımız amelleri görmeye gitmiyor 
muyuz ahirete? O zaman biz geçmişimize gidiyoruz. Mazi istikbal oldu! Yani 
geçmişimize gidiyorsak, geçmişimiz gelecek oldu. Üç zaman ahiretin delilidir, çünkü 
ahiret istikbaldir. Zaman geçtiğine göre bir şey buraya var oluyor demektir. Donukluk 
yoktur. İstikbalde niye ahiret vardır? Gelecek olduğu için. Geleceğin en güzel isbatı; 
halin mazi olmasıdır. Var ki geliyor. Olmayan bir şey nasıl gelecek buraya? 
 
Sual: Gelecek mazimiz ise, “an” ne oldu? 
Elcevap: An à an-ı seyyaledir, vardır. Az önce biraz anlattım. Niçin alimler bunu 
çözemedi biliyor musun? Var olup yok oluyor, var olup yok oluyor. Bunu Mektubat’ta 
anlatıyor. “Küllü şeyin halikun vecheh”. Hatta Allah’ın dışında bir anda haşir 
meydanında her şey bittiği zaman, her şey var olup yok olacak. Anda olacak. Azrail 
bile ölecek. Her şeyi öldüren o da ölecek. 
 
Sual: Haram nazar niye nisyan veriyor? 
Elcevap: Serbest bölge var olanı örtüyor. Oysa var ama hatırlamamanın sebebi, 
haram nazar olunca, serbest bölge galib oluyor, o var olanların üstünü örtüyor. Eğer 
takvamızı yaparsak, şer örtülüyor bu sefer. Böylelikle nisyan kalkar. Serbest bölgeye 
ne giriyorsa, yok olmaz. Yalnız hükmü kalkar. Üzeri örtülür. 
 
Bu serbest bölgeyi her gün birine anlatırsan, sana mal olur, ilim olur, eyleme 
dönüşür. Anlattığın kişi anlasın anlamasın, önemli değil. Bir anda sıkıntı bastı 
diyelim. “Serbest bölge, serbest bölge…” diye tekrar edince, bildiğin anda bilgine 
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dönüşüyorsun. Çünkü neyi hayal ediyorsanız, neyi düşünüyorsanız à ona 
dönüşüyorsunuz, o oluyorsunuz. Mutlu bir anını hayal et sıkıntılı anında, o oluyorsun. 
 
Mesela bir hafta sonra canın sıkıldı. Bu ortamı hayal et. Hemen bu olacaksın, tak 
diye buraya geleceksin. Aslına geliyorsun. Kopyala yapıştır. Hatta bilgisayarda aynı 
cinsten bir tane dosya masaüstünde varsa, “aynısından var, üstünü örteyim mi” diyor. 
Ört diyoruz. Biz örtüyoruz. Bilgisayardan anlayan biliyor ki aslında örtülmüyor. 
Gözükmüyor ama var orda. Biz görmüyoruz artık o dosyayı. Kopyala yapıştır, aynı 
cinsten. Günahlar ve sevaplar, nur ve zulmet gibi ikisi birbirini örter. Yok olmaz, 
örtülür. 
 
Sual: Sözler 142 de anlatılan 2.yol serbest bölgeye mi ait? 
Elcevap: Serbest bölgeye ait değil, oradan besleniyor. Tehlike şu: adam serbest 
bölgeyi itikad zannediyor.  
 
Sual: Serbest bölgede iyilik var mı? 
Elcevap: Evet, iyilik de var. İyilik nur olduğu için, itikad olabiliyor.  
 
Serbest bölgedekiler senin itikadın değil ama öyle zannediyorlar. Şeytanın sözünü 
kendi sözüm zannediyorum. İşte bu tehlikeli. Şeytanı ve cinleri kabul etmeyen bir 
psikiyatrist doktor, bunların yaptığı tahribatı hangi ilaçla tamir edecek? Şeytanı kabul 
etmeyince, tahribatını da bilmezsin. O zaman o tahribatı bedensel zannedersin ve 
senelerce ilaç yutarsın. 
 
Sual: 1. ve 3. Yol, 2.yoldan mı çıkıyor? 
Elcevap: Bütün o üç yol serbest bölgeden besleniyor, oradan çıkıyor. 2.yoldan 
çıkmıyorlar. Eğer bu serbest bölgede “nübüvvet” elini tutarsa, 1.yol oluyor. Felsefe 
tutarsa, 3.yol oluyor. 
 
İkinci Sözde “onun nazarında” deniliyor yani onun hususî dünyasını oluşturan: 

• Bedbin 
• Hodgam 
• Hodendiş 
• Hodbin  

“Nazarında öyle bir memlekete düştü” diyor. Aslında öyle bir memleket yok. 
 
Şöyle bir soru var: Allah günahları affediyor, şirki affetmiyor. Niye? Elcevap: 
Günahların vücud-u haricîsi var, ademdir. Allah onu affediyor. Şirkin vücudu yok ki, 
neyi affetsin? Ortada bir şey yok. İkinci bir cevap: Günahta; zafiyet var, ard niyet yok, 
düşmanlık yok. Şirkte ise; kasd var, Allah’a hücum var. Günahta ise; nefse 
mağlubiyet var, masumiyet de var. Günahına sahip çıkarsan şirk olur. “Canım hangi 
zamandayız, ohoo o günah bu günah” dersen, o günahlıktan çıkıyor, şirk oluyor. 
 
Serbest bölge ne 1.yoldur, ne 2.yoldur, ne 3.yoldur. Serbest bölgeyi adam itikad 
zannediyor. “Benim içimden geçenler benim” diyor. Şeytanın sözünü kendi sözü 
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zannediyor. Bu serbest bölgede geçen olumsuzluklara “ben” dese, onun psikolojisi 
dumura uğrar. O artık tahammül edilemez, cehenneme dönüşüyor. “Fedhuli fi ibadi 
vedhuli cenneti” à cennete gireceksin demiyor, “gir cennete” deniliyor. Veya gir 
cehenneme. Cennet de cehennem de kafada.  
 
1.ve 2.ve 3.yol à serbest bölgeden besleniyor. Yani itikadın bütün veri tabanları, 
menfî veya müsbet; serbest bölgedir. İtikad iman değil. Mesela küfre de itikad var. 
İtikadın kafirliği de var, putu var, imansızlığa da itikad edilir ama imansızlığa iman 
edilmez. İmanın zıddı yoktur. İmanın zıddı ancak küfürdür. İtikad gibi iki yola açık 
değil iman. İtikadda Allah’a da itikad var, şirke de itikad var. İmanda hem küfre hem 
Allah’a iman yoktur, sadece Allah’a iman vardır. İman tektir, çünkü iman; Allah’ın 
zatının nurudur (İşarat-ül İ’caz 42). İman; esma ve sıfatından gelmediği için, imanın 
zıddı yoktur. 
 
Sual: Tahayyül, mevhum bir şeye mekân mı oluşturuyor? 
Elcevap: İster emr-i itibarî, ister emr-i nisbî olsun yani ister düşünceden gelen şekiller 
olsun ister gözden içeriye giren şekiller olsun, tahayyül ikisini aynı kabul eder. İçeriye 
girdiği zaman o resim, hayalde artık resim yok. Tahayyül onu; canlı, ruhlu, şuurlu 
hale dönüştürüyor. Gelen resmin aslına, formatına seni götürüyor. Kadından geldiyse 
o resim, kadının ruhsal yapısına götürüyor seni. 
 
Sual: Tasavvur, emr-i itibarîyi kullanıyor mu? 
Elcevap: Tasavvurda hem emr-i itibarî hem emr-i nisbîler var. 
 
Emr-i nisbî; dış dünyadan kıyas yoluyla alma özelliğimizdir. Bununla aldıklarımız 
bilgiyi biz içimizde yoğururuz. Daha önceki bilgilerimizle, geleneğimizle, kültürümüzle 
vs yoğururuz. Ona da emr-i itibarî denilir. 
 
Serbest bölge à hususî dünyamızdır, unutmayın.  
 
 
 
02.03.2019 
www.nurdersi.com 
  


