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Mukaddeme: 
Derste takip ettiğim gaye şu: Kafadaki vehim ve vesvesenin eylemsel hali. Yani 

nerede vesvese oluyor, nerede vehim oluyor? Psikolojik sorunlar nerden 

kaynaklanıyor? Çözümü nedir? Bunlarla alakalı, kafa yönetimi. Kafanın içinde ne var, 

hangi mertebeler var? Risalede söylenenlerin müşahhaslandırılmış izahı. Kafamızın 

zaafı nedir? Acaba “ben rahatsızım” dediğin şey rahatsızlık mı? Sen kendini 

seyredeceksin. Hakikaten rahatsızlık mı yoksa olması gerekenler mi? 

 

Sistem: 

Dimağda yani şu kafada meratib var. Felsefenin dediği gibi sırf akıl yok. Sırf akıl olsa 

ve o akıl bozulursa, bir üst birim olmadığı için, tamir olmaz. Oysa dimağın içinde akıl 

üçüncü mertebede. “Dimağda meratib var; birbiriyle mültebis…” (Sözler 706). 

Dimağdaki meratibler iltibas ediyor, karıştırılıyor. Mesela düşünce bozukluğunu aklın 

bozukluğudur zannediyor. Bu dersle ayıklayacağız. Röntgen gibi olacak inşallah. 

 

Dimağdaki meratiblerin “…ahkamları muhtelif.” Yani hükümleri farklı farklı. Mesela 

çocuğun yaptığını bir anne, bir baba veya bir abi yapsa, sıkıntı olur. Ama çocuk 

yaparsa, gayet normaldir. Dimağda normal olan bir şeyi başka birisine hamledersen, 

onun zannedersen, tuhaf oluyor. Bu sefer ilaca gidiyorsun. Yani bu makamda bu 

normal iken, sen bunu zannediyorsun. Şeytan işi biliyor. Burada oyun oynuyor. 

 

Evvela tahayyül olur, sonra tasavvur geliyor, sonra taakkul, sonra tasdik, sonra iz’an, 

sonra iltizam, sonra itikad olarak yedi mertebesi var dimağın. Sözler 706 da 

sıralanmış. Kısaca ilk şunu vermek istiyorum: Kafada mertebeler var. Birbirlerinin 

çalışması farklıdır, neticeleri ayrıdır ama birbirine karıştırılırsa, insanın özgüveni 

gidiyor, morali bozuluyor, canı sıkılıyor, hastayım diyor. Oysa gayet normal olan bir 

şey sıhhatin alameti iken hastalığın sebebi gözükmüş. Bunu Üstad “mültebis” 

kelimesiyle ifade ediyor. İltibas ediliyor, karıştırılıyor. 

 

Dimağın şemasına bakalım: 

İlk önce tahayyül olur. Bu bizim hayal etme gücümüz. Ondan sonra gelen tasavvur 

ise; düşüncelerimizi kullanandır. Hayal; alem-i misalin alem-i şehadete giydirdiği 

libastır. Bu libası yani hayali kullanma yetkimiz tahayyül denilen sistemimizdir. Hayal 

bizim dışımızda ama biz kullanıyoruz.  

 

Tasavvur ile mevcudattaki eşyayı kıyas ederek düşünce geliştiriyoruz. Orda bir şeyler 

imal ediyoruz. Bunu yapan tasavvurdur, düşünceler bizim dışımızdadır.  

 

Tasavvurdan sonra taakkul gelir. Risalede “aklını başına al” diye geçer. Kur’an’da da 

“ya akkilun, taakkilun, efela tefekkerun” vs gibi yani “düşünmez misiniz, aklınız yok 

mu” manasında. Aklını başına al derken kime söylüyor? Aklı dışarıda olana söylenir. 

Benim takkem yerde olsa, bana “takkeni başına al” denilir. Demek ki “aklını başına 

al” diye hitab edilen kişi → taakkul. Akıl bizimle alakası yok. Biz kullanıyoruz onu. 

Bizim dışımızdadır. Girer, çıkar, büyür, küçülür, tahkik olur, taklid olur, icmal olur, 

nurlanır, ölür. Akıl olmayınca ne olur? Aklı ya şehvet olur, ya gadab, ya hırs. Yani 

bununla yönetiliyor. Veya zekavet. Zeki; dünyadaki menfaatleri esas alır. Kurt zekidir, 
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tilki zekidir. Üstad karınca için “şuurlu” diyor. Çok ilginçtir. Demek “aklını başına al” 

denilen kişi → taakkul. 

 

 
 

Tahayyülde hayal ediyoruz. Tasavvurda düşünüyoruz. Hayal ettiklerimiz ve 

düşündüklerimiz “fehim” denilen süzgeçten geçip akla geliyor. Akıl bitaraftır, tarafı 

yok. Oradan seçme yapıyor. Burada henüz ilim yok. Vesvese risalesinde “İlim onu 

tardeder, cehil onu davet eder. Tanısan gider, tanımasan gelir.” Ben Vesvese 

risalesini okuduğum halde vesvesem gitmiyorsa, sebebi şu: vesvese risalesini 

tasavvurda okuyorum. Çünkü okuduğunuz bilgidir, malumattır, ilim değildir. Okunan 

ilim değildir. Çünkü gavur da Kur’an’ı okuyor. İlim değildir, bilgidir, malumattır. Ayette 

“Kur’an çoğusunu hidayete, çoğusunu da dalalete götürür” diye geçiyor.  

 

Düşünceler ve hayaller taakkule gelince 24 tane imbiklerden geçiriliyor. Kendi içsel 

yapısı var. Sonra tasdik denilen ilim oluyor. Demek ki akıldan geçtikten sonra ilim 

olur. Evet, hayal ettik, düşündük, aklî muhakemesini yaptık ve sonra tasdik ettik. O 
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ilim oldu tasdik edince. İlime dönüşünce o canlıdır, ruhludur, şuurludur. Mesela video 

seyrediyoruz. O kafaya girdikten sonra artık canlıdır. Dışarıdaki gibi resim değildir. 

İçerde aktiftir. İcraat yapar, menfî veya müsbet. İlime dönüşünce icraat yapıyor. İşte 

buradaki ilim tardeder. 

 

Okuduğumuz malumat dimağda ki tasavvura gelir. Eğer biz onu aklın çerçevesiyle 

(Taakkul) çizip tasdik sisteminde ilme dönüştürüyoruz. Yani okuduğumuz kitap aklın 

süzgecinden geçince, tasdik denilen sistemde ilime dönüşüyor. İlime dönüşmesi 

demek → ilim; canlıdır, ruhludur, şuurludur. Neticesi: yatsanda, kabirde de olsan, 

ölüm anında kalb krizi geçirirken buradaki ilim seni korur. İmam-ı Ali’nin ra dediği gibi: 

“Malı siz korursunuz, ilim sizi korur.” Buraya yani tasdik mertebesine gelen her şey 

seni koruyacaktır. Okunan Kur’an ilim olduğu için canlıdır, ruhludur, şuurludur. Allah 

Resulü Kur’an için “sana yoldaş olacak, seni bırakmayacak” demiş. Hatta Münker 

Nekir’le çatışıyor Kur’an. Kur’an kalbin üzerinde durur, Münker ve Nekir ona “çekil, 

hesap soracağız, sen kimsin?” diyorlar. O da cevaben: “Ben onun okuduğu 

Kur’an’ım. O beni dünyada terk etmediği gibi ben onu terk etmem.” Vefa Kur’an’dadır. 

Vefayı o öğretiyor. Vefayı öğreten vefasız olur mu? Sen onu okumuşsun, o seni 

bırakır mı? Elinize aldığınız Kur’an değildir, mushaftır, bu surettir. Kur’an; 

okuduğunuz zaman sizde uyanandır. Hesap anında Kur’an çekilmediği için Allah 

devreye giriyor. “Hesabı olana kadar çekil” diyor. Bu nedenle Kur’an bu sefer sağ 

ayak ucunda durur ve ona der ki: “Endişe etme, korkma, mahzun da olma, senin 

yanındayım.” O kişi hesabı verene kadar orda durur. İlim yani Kur’an. İlime 

dönüşmüş. 

 

Avrupa menşeli hastane sisteminde aklınız bozuldu ise, bitti. Çareyi uyuşturmakta, 

uyuşturucu vermekte ve böylelikle aklı devre dışı yapmakta buluyorlar. Asıl çare: 

aklı kıblesine koymaktır. O doktorlar da çaresizliklerinden aklı devre dışı yapıyorlar, 

yoksa tamir amacıyla değil. Çünkü akıl akla bela olursa, düşüncelerin düşüncelerine 

bela olursa, hangi akılla aklını defedeceksin. Onun tamiri ancak bir üst birimle olur. 

 

İnşallah sizler de şu an ders dinliyorsunuz. Tasavvurda düşünceler oluşuyor. Bakın 

tahayyül ve tasavvur kafanın iki gözü gibidir. Okuduklarınız akıl süzgecinden geçince, 

aklın idrakine giriyor, fehmine giriyor, dehasına giriyor, zekavetine giriyor, 

tefekkürüne giriyor vs. sonra ilim oluyor. İlim olunca artık seni koruyacaktır. İlim bir 

bilgi değildir. İlim malumat değildir. İlim; canlıdır, ruhludur, şuurludur. Çünkü Allah’ın 

sübutî sıfatındandır. Sübutî sıfat cansız olamaz. 

 

İlim olunca, iz’an denilen bir üst birime geçiyor. O iz’an da vicdana giden kapıdır. 

Buradan vicdana gidiyor. Ya vicdanı hatmedilir ya da nurlanır. Dimağdan vicdana 

müsbet gitmişse, vicdan nurlanıyor. Vicdandaki dört tane birim aktif oluyor: irade, 

zihin, his ve latife-i Rabbaniye. Bunlar aktif olunca, eyleme dönüşüyor. Hutbe-i 

Şamiye 77 de: “Evet insanın fiilleri kalbin, hissin temayülatından çıkar.” Kalbdeki 

vicdan onayladıktan sonra tekrar iz’an yoluyla dimağa geri geliyor ve iltizamda 

eyleme dönüştürüyor ve mesela namaz kılıyor. Namaz kılmak o kadar kolay değil 

gördüğünüz gibi. Namaz kılabilmek; imandan sonra en büyük ihsan-ı İlahiyesidir. 

Çünkü 16.Sözde “bir nevi huzura kabulün olan namaz ile” diye geçiyor. Sözler 199: 

“Bir nevi Mir’ac hükmünde olan namazın hakikatı; sabık temsilde bir nefer; mahz-ı 
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lütuf olarak huzur-u şahaneye kabulü gibi; mahz-ı rahmet olarak Zat-ı Celil-i Zülcemal 

ve Mabud-u Cemil-i Zülcelal’in huzuruna kabulündür.” Namaz vaktinde “Allah-u 

Ekber, Allah-u Ekber” denildiğinde ruh → Arş-ı â’lâya çıkar. Çıkarken bazı yerlere 

gelir, onaylanmazsa, ruh geri gelir ve namaz umrunda olmaz. Eğer Arş-ı â’lâya gider, 

huzur-u İlahiyeye kabul edilirse ruhun, huzur-u İlahîyeye kabul edilmiş olan ruhun 

onaylanmış olarak geliyor ve cesed arzda namaz kılıyor. Onaylanmayan ruh namaz 

kılamaz, çünkü liyakati yok. Bu nedenle kolay iş değil bu. Onaylanırsan kılarsın. 

Namaz kılıyorsa bir insan, onaylanmıştır. Ne mutlu ona. 

 

Düşünceler; akıl, deha, fehim, anlayış, idrak vs’den geçiyor ve ilim oluyor. İlim de 

paket olarak vicdana atılıyor. Vicdanî hâletlerle de boyalanınca, insanı fiiliyata sevk 

ediyor ve itikadı oluyor. 

 

Sözler 142 de kabre üç yolla gidilir deniliyor.1-iman ettiği gibi yaşayan, 2-itikad ettiği 

gibi yaşamayan, 3-kafir. Şimdi kafiri, zındığı anlatayım: Hayali çalışıyor, düşünceleri 

çalışıyor. Belki fizikçi, kimya mühendisi vs. Bu adamın kafası çalışıyor, aklı çalışıyor. 

Akıl bitaraftır, tarafı yok. Deha, tefekkür, zeki. Adam zeki. Mesela mühendis ise 

müteahhit ile anlaşıyor ve az çimentoyu onaylıyor, köprünün çimentosundan çalıyor. 

Bu zeki, aklı yok. Çünkü haramı, yanlışlığı akıl yapamaz. Ne ile yapıyor? Zekaveti ile 

yapıyor. Günahı irade yapamaz. Günahı ihtiyar ile yapıyor. İrade vicdanîdir. İhtiyar 

aklîdir yani dimağa aittir. Şimdi bu adam hayal ediyor, sonra düşünüyor, kitap okuyor, 

sonra akl ediyor, sonra ilim ediyor. Onun ilmi de canlıdır. Şeytan canlı değil mi, şuurlu 

değil mi? Zekidir, aklı yoktur. İhtiyarı vardır, iradesi yoktur. İhtiyar; ulvîdir, kudsîdir, 

mazi ile istikbale bakıp halde tercih eder. Bu adamın da ilmi var dolayısıyla. Fakat 

kalbi bozuk olduğundan iz’anı kapalı. Kafa ile kalb arasındaki yoldur iz’an. Bu adamın 

ilmi vicdana inmiyor. Vicdana inmeyince o bilgiler kalbde onaylanmıyor. O kafirin 

bilgisi tasdikte kalıyor. Vicdansız, kalbsiz, ruhsuz. Kafada kalan bilgi ruhsuz, akılsız 

bir şeydir. Vicdana inmediği için eylemi yok. Bu şemada gördüğünüz üçüncü yoldur. 

Birinci yol ise; iman ettiği gibi yaşayanın yoludur. Şimdi psikolojik sıkıntıların temelini 

anlatacağım. Gelelim kabre giden yollardan ikinci yola: itikad ettiği halde ameli yok. 

 

Kafamızda iki tane birim var. Biri tahayyül, hayal etme. Bir de tasavvur var, 

düşünceler. Bu iki birimin toplamına → serbest bölge denilir.  
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Oysa ne alakası var. İtikad nerde, serbest bölge nerde? Psikolojik sıkıntımız olmasın 

diye, serbest bölgeyi kontrol etme yöntemini anlatacağım: Nasıl kontrol edeceğim? 

Nasıl mutlu olacağım? O psikoloji dediğin şey hakikaten enerji yumağı mıdır? Yani 

psikoloji midir değil midir? Mesul musun, değil misin? 

 

Serbest bölge: 

Buraya iki kaynaktan bilgi aktarılıyor. Senin iktidar, iraden yok. 

 

 
 

Şeytan, kalbe yakın yerde olur. Lümme-i şeytaniyesi ile vesveseyi kalbe atar. Kalb 

kabul etmez. Mesela ne der şeytan: imanı olana imansızsın der, abdestli olana 

abdestsizsin der. Şeytanın işi varı yok etmek. Şeytan zekidir, aptal değildir. Aptaldan 

şeytan olmaz. Zekidir, aklı yoktur. Şeytan kafire “imanın yok ha, imanın gitti” der mi? 

Demez, niye demez? Gidip iman eder diye. Kime der imanın gitti diye? İmanlıya der. 

Demek ki şeytanın musallat olduğu şey “var”. İmanın yok diyorsa → imanın var. İkinci 

musallat olduğu şey ameldir. Abdestin olmadı, abdestin yok der. Bu şu demek: 

şeytan tasdikli abdestlisin! Abdestin hakikaten olmasa, bana abdestin yok dese, gider 

alırım. Bu şeytanın işine gelmez. Abdestliye niye abdestsizsin diyor? Zorlansın, 

usansın, bıksın diye. Abdestin var mı yok mu hatırlamıyorsan, unuttuysan ve 

Hayalimiz her daim kontrolümüzde 

değil, olmaz da. Namaz kılıyorsun, 

geliyor şekiller. İhtiyarımız dışında 

şekiller, filmler, videolar gelir. 

Hangileri gelir? Seyrettiklerin. 

Seyretmediklerin gelmiyor. İhtiyarın 

dışında olduğu için mesul değilsin. 

Düşünceler de gelir namazda 

ihtiyarın dışında. “Onu nereye 

koymuştum, şuraya al, buraya koy” 

vs gibi. Bazıları bu hayaline geleni, 

düşüncelerine geleni itikad 

zannediyor.  

 

Yani serbest bölgeyi itikadıdır 

zannediyor. Bu nedenle itikadı 

bozuldu zannediyor. 
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abdestsiz olduğuna dair kesin bir delilin yoksa bekle. Vesvese geliyorsa, tasdikli 

abdestin vardır demek. Namazını kıl. Resulullah’a dayanarak bunu söylüyorum. 

Peygamber asm: “Hırsız boş eve girmez” buyurmuş. Ömer Nasuhi Bilmen sayfa 86 

da geçiyor. Sahabeye sormuşlar. Halis bir imanın delilidir. Kâmil bir imanın alameti 

nedir? Adamın hal ve hareketlerine kâh delilik kâh mecnunluk diyeceklerdir. 

 

Şeytan kalbe vesveseyi attı. Abdestin yok dedi, kalb yemedi. İmanın yok dedi, 

yemedi. Bu sefer dimağa çıkıyor ve serbest bölgeye atıyor. 

 

Serbest bölgeye kafir cinler vehim atar, düşünce bozukluğu atar. Zanlara müdahale 

eder. “Sen bana niye öyle baktın, bundan neyi kastettin” dedirtir. Aile kavgalarının 

temeli vesvese değildir, vehimdir. Şeytanın vazifesi vesvese ile varı yok etmekti, 

amele musallat oluyordu. Vehim ise yoku var eder, amele değil düşünceye musallat 

olur. “Bana bunu demek istedin, bunu kastettin, senin zihniyetin budur, biliyorum 

zaten seni” vs. bu tür şeyleri sol kulağımızdan cinler yapar. Cinler musallat olmuş 

değil. Her doğanla bir cin doğar. Onun adı insanda → nefistir. Nefs-i emmareyi aktif 

eden budur. Cin-sellik, cin-net → bu yapıyor. İmam-ı Gazali der ki: “Cin olduğu nettir.” 

Bu çıkarsa, nefs-i emmare denilen bir şey kalmaz. Allah Resulü asm bunu 

kastederek “benim şeytanım iman etti” diyor. “Benim şeytanım iman etti” dediği 

hariçteki şeytan değil. Benim şeytanından kasıt, kendisine takılan o cin Müslüman 

oldu. Kafir cinler düşüncelerimizi bozar, zanlar üretir. 

 

Ervah-ı habiseler de serbest bölgemize malzeme atarlar. Onlar seyrettiğimiz filmler, 

duyduğumuz sözler, hatıralar, bulunduğunuz arkadaşlar – söyle arkadaşını, 

söyleyeyim sana kim olduğunu. Bunlar bizim ya itikadımızı bozar ya bize hurafeler 

yükler. 

 

Serbest bölgeye malzeme atanlardan bir tanesi de nefs-i emmare. Sonra mevadd-ı 

şerire. Mevadd-ı şerire; haramlarla ve bid’atlarla olur. Mesela meyhaneye gittin. 

Güzel bir duygu olur mu? Bu ortam orda olur mu? Yani mekânın insan üzerindeki 

tesiri. Ya bid’atlar ya haramlar insanı sarar ve yüklenir. Sigara içmediğin halde, sigara 

içenin yanında olursan, sana sindiği gibi. Üzeriniz sigara kokmasını istemiyorsanız, 

sigara içenin yanında olmayın. Aynen öyle de olumsuz mekanlar insanın üzerinde 

tesir eder. Buna delil: metroya bindiğiniz zaman canınız sıkılır, çıkınca rahatlarsınız. 

Mekânın insanın üzerinde tesiri var. Risale-i Nur’da araştırdım.  

 

İnsana tesir eden dört tane unsur var:  

1. Zaman yani yaş, çünkü yaşa göre duygular olur. 

2. Mekân yani yaşadığın, doğduğun mekân. 

3. Taam yani yediklerin. 

4. Libas yani giydiklerin. 

 

Giydiğin kıyafet seni etkiler. Bedene yapışık pantolon, beli düşük pantolon vs. Lut 

kavminde eşcinseller beli düşük pantolon giyerdi. Arkadakilere mesaj veriyor. Ben bu 

işe uygunum! Namazda eğildiğinde düşük pantolon iyice düşük oluyor. Yahudilerin 

bize giydirdiklerine başka misal: kıyafetimizin üzerinde kudsiyetine, namusuna dil 

uzatan İngilizce yazılar var. İngilizce bilmediğimiz için anlamıyoruz. NİKE yazısı ile 
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ters çevirdiğinde Allah yazan çorapları ayağımızın altına koydular. Üzerinde resim ve 

yazı olan kıyafetle namaz kılmak mekruhtur. Müslüman ayık olmalı. Öyle pantolonlar, 

yazılı kıyafetler almamalı ve giyinmemeli.  

 

İnsan suretindeki şeytanlar var sokakta. Üstadın misaliyle ya maymundur. Bu “ne 

derler” diye yaşar, “ne derler” diye araba alır. Bunlar maymun tiplidir. İlk bozulma 

aşamasında maymun. İkinci aşamada çakal, kurt. Üçüncü bozulma aşamasında yılan 

olur, ısırmaktan zevk alır. Dördüncüsü ayı, beşincisi de domuz. Domuzun namus 

mefhumu yoktur. Eşini, kızını, dinini, mukaddesatını kıskanmaz. Normal görür. 

 

Bütün bunlar bu serbest bölgeye atar. Attıkları ya resim olur ya düşünce olur. Bunun 

çaresi → TERK. Terk; def-i mefasid ve terk-i kebairdir. İslam’da amelden önce 

LAİLAHE sonra İLLALLAH. İtikadımızda Lailahe diyen illallah der. “Lailahe” yani İlah 

olabilecek şeyleri terk et. “illallah” kabuldur. Yani haramları terk, illallah → namaz kıl, 

illallah → oruç tut. İlk önce terk etmek. Kafana, düşüncelerine, hayaline hâkim olmak 

istiyorsan, terklerini çoğalt. Youtube’lara girip izlediğin videolar, dışarıda resimdir 

fakat içeriye girdiği zaman bu serbest bölgede canlıdır ve ruhludur. Eğer izlediğin 

filmde çıplak kadın var ise, dindeki adı haramdır fakat fizikteki boyutu şudur: o 

kadının o andaki taşıdığı hâlet-i ruhiyesi sana kopyala yapıştır oluyor. O kadının 

hâleti sende canlı oluyor. Suret ruhu bozuyor. Sözler 410 da: “Nasılki merhume ve 

rahmete muhtaç bir güzel kadın cenazesine nazar-ı şehvet ve hevesle bakmak, ne 

kadar ahlakı tahrib eder. Öyle de: Ölmüş kadınların suretlerine veyahud sağ 

kadınların küçük cenazeleri hükmünde olan suretlerine hevesperverane bakmak, 

derinden derine hissiyat-ı ulviye-i insaniyeyi sarsar, tahrib eder.”  

 

Nokta-i nazar: Suretler “celbeder o habis ervahları.” (Sözler 727) 

 

Sual: Terklerde zaafı varsa, neticesi nedir? 

Elcevap: O nisbette sıkıntı çeker. 

 

Sual: Terk yapabilmenin ilacı nedir? 

Elcevap: İmam-ı Rabbani Hazretlerine sormuşlar: “Nasıl terk edeceğiz?” Çok zordur, 

çok kolaydır. Hem çok zordur hem çok kolaydır. Sehl-i mümteni. O zat şöyle cevap 

vermiş: “Kurtulmanın yolu, kurtulanlarla beraber olacaksın!” Doğru zamanda, 

doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapmak. Kısacası: doğrularla beraber 

olacaksın. Şu an burada haram yapma imkânın var mı? Yok. Eve gidince açma 

televizyonu, o kadar. On dakika televizyon seyredip, kapattıktan sonra on cüz Kur’an 

okumaktansa, on dakika televizyon seyretme de on cüz de okuma, git yat. Def-i 

mefasid yani terk etmek, celb-i nef’a yani hayırlı iş yapmaktan hayırlıdır. Hele hele bu 

asırda üss-ül esas olmuş (Kastamonu Lahikası 148). 

 

Bu kadar menfî girenlere, atılanlara karşı Allah karşıtını koymuş, müsbet yönü. Onlar 

da serbest bölgemize malzeme atıyorlar. Müsbet tarafta şeytan yerine melek var. 

Şeytan vesvese atıyordu, melek ise ilham atıyor. Peygambere vahiy atar. Vahy-i 

zımnîleri de atar. Mesela müzakere ettiğinizde veya evde bir şey okurken çözemedin, 

pat diye bir mana gelir. İşte o ilhamdır. Melek atıyor, müjdeler olsun. “Hatırıma geldi” 

diyoruz. Hatır bir latifedir. Hatırıma – geldi. Melek attı. 
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Müslüman cinler güzel düşünce atar. Cin suresi var. Cinlerin kafiri de var, 

Müslümanı da var, alevisi de var, sünnisi de var, Almanı var, Rusu var. Aynı bizim 

gibidir. Malatyalıdır, Kayserilidir, Karadenizlidir yani doğduğu yere göre. İşte bunların 

Müslüman olanları müsbet vehim atar, hep müsbetleri çağrıştırır. 

 

Ervah-ı âliyeler ise; seyrettiğimiz veya dinlediğimiz güzel şeyler olan derstir, 

Kur’an’dır, ilahidir, sohbetler, müsbet filmler, mevlüdler vs. Doğru zamanda, doğru 

insanlarla, doğru yerde, doğru iş yap.  

 

Mevadd-ı âliyeler var. Bunlar da doğru mekândan olur. Doğru filmler, doğru sözler, 

doğru konuşmalar. Mesela bir adam ahlaksız, pis bir şey konuşuyor, yedi sene onu 

unutamazsınız. Yani batıl şeyleri iyice tasvir etmek, safi zihinleri idlal eder (Mektubat 

471). Müsbeti de var bunun. Tek bir cümle kuyudan çıkmana merdiven olur. 

 

Şu serbest bölgeye giren resimlerden, düşüncelerden mesuliyet yok. 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.” O iki latife tahayyül ve tasavvur. 

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.” Oysa bu 

serbest bölge seninle hiç alakası yok. Çünkü senin irade ve ihtiyarın dışında seni 

yanlış yollara sevk eder. Bu nedenle mesuliyetin yoktur. 

 

Sual: Tefekkür de mesuliyet dışında değil mi? 

Elcevap: Evet. Sözler 278 de yazıyor. 

 

Sual: Bunlar fiil yaptırıyor mu? 

Elcevap: Evet yaptırıyor. 

 

Şeytanın gayesi günah işlettirmek değildir. Şeytanın aracıdır günah, amaç değil. 

Şeytan günah işlettirerek, ye’se atmak istiyor. Ye’is; günah ile kıyas edilmeyecek 

kadar arasında fark var. İnsanı günahlar kafir yapmaz. Ve Kur’an’da “O 

Müslümanlardır ki, günah işlemez” demiyor. “Allah’tan ümidini ancak kafirler keser” 

diyor. Yeis; Allah’tan ümidini kestirir. Günah; Allah’tan ümidini kestirmez. Şeytan 

günahı yaptırıyor, ümitsiz yapmak için. Şeytan günahı araç olarak kullanır, amacı 

ümitsiz yapmak. Aynen şuna benzer: bir baba çocuğu Kur’an’ı öğrensin diye ona 

bisiklet vaad eder. Çocuk için bisiklet amaçtır, Kur’an araçtır. Baba için bisiklet 

araçtır, Kur’an amaçtır. Müslüman günah işler ama ye’se düşmez.  

 

İşte insanda bir-iki latife var ki diyor, insanın ihtiyar ve iradesini dinlemez, teklif-i din 

altına da girmezler, mesuliyet altına giremezler. Mesela bazı rüyalar var, mesuliyet 

yok. Bu latifeler insanda hükmettiği zaman, yanlış şeylere giriyor. Hatta bazen “ben 

bunu nasıl dedim ya, ben bunu nasıl yaptım” deriz. Korkma. Hemen tövbeye sarıl. 

Hemen nedamet et. İstiğfar et. Sakın ha, meyhanen dahi olsa, sakın ümitsizliğe 

kapılma. Allah sana bir yol gösterecektir. Tövbeyi bırakma. Kur’an’da “Tövbe ve 
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istiğfar edenin imdadına yetişirim” diyor. İşte bak, o bir iki latife: serbest bölgedeki 

tahayyül ve tasavvur. 

 

Sual: Üstad teşhis edemedim dediği maddî bir had çizilmediğinden mi? 

Elcevap: Evet. Bu Risale (Lem’alar 75) yazıldığında teşhis edemediği zamanmış ama 

sonraki zamanda tahayyül ve tasavvur diye Sözler 278 de teşhis ediyor. 

 

Serbest bölgeye malzeme atan şeytanın karşısında melekler var, ilham atarlar. Kafir 

cinler düşünce bozukluğuna sebebiyet verirken onların karşısında olan Müslüman 

cinler düşüncelerini güzelleştirir, kötülük yapmazlar, insanı korurlar, yardım ederler. 

Ervah-ı âliyeler; seyrettiğimiz filmler, dinî sohbetlerimiz, müsbet dinlediklerimiz ve 

seyrettiklerimizden oluşur. Mekândan da mevadd-ı âliyeler oluyor. Doğru mekanlar 

insan üzerine yükleme yapar. Sonra nefs-i mutmaine var. Yani yedi tane nefis 

vardır. Bir tanesi şerir olan nefs-i emmaredir. Diğer altısı nimet-i ilahiyedir: levvame, 

mutmaine, mülhime vs. Allah bunlara Kur’an’da yemin ediyor. Sonra doğru kişilerle, 

doğru zamanda, doğru yerde, doğru iş yapmak. 

 

İşte iki taraftan yani hem menfî hem müsbet taraftan veriler atılıyor serbest 

bölgemize. Şeytanın atmasını kesmek için yani menfî verilerin kaynağını kesmek için 

→ terk yapacaksın. 

 

 
 

Şeytanın vesvesesinden, kafir cinlerin vehminden, ervah-ı habiselerin batıl itikad ve 

hurafelerinden, nefs-i emmarenin ve mevadd-ı şerire dediğimiz haramlar ve bid’atları 

yapmamak için, insan suretindeki şeytanların zararından kurtulmak için, yanlış kişiler, 

yanlış zaman, yanlış yer ve yanlış kişilerden kurtulmak istiyorsan → TERKLERİNİ 

ÇOĞALT! Terkler; eylemsiz eylemdir. Yapmamakla yapmak. Muhatab olma, girme, 

basma, tuşlama. Farzları yap. Artan gücünü sevap kazanmaya harcama, 

günahlardan uzaklaşmaya harca. Onları terk edeceğiz. “Zina yapma” denilmiyor. 

“Zinaya yaklaşma” deniliyor. Zinaya yaklaşınca yapmamak mümkün 

olmayacağından, zina yapma demiyor, zinaya yaklaşma diyor. 

 

Serbest bölge dediğimiz yer hayal ve düşüncelerin oluşturduğu bölge her daim 

insanın kontrolünde değildir. Bu nedenle korkma. Bu bölgede mesuliyet yok. Buraya 

senin dışından atılır. “Benim niye hatırıma geliyor?” dersen, serbest bölge olduğu 

için. Bundan sonra şöyle yap: kötü bir düşünce veya hayal geldi ise, “ne kötüyüm, ne 

rezilim, mahremime karşı böyle arzular olur mu ya, bu adam hakkında böyle 
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düşünüyorum, peygamber hakkında böyle düşünüyorum, Allah hakkında, Üstad 

hakkında, bu Müslüman hakkında, ben ne kadar rezilim” deme. De ki: “serbest 

bölge- serbest bölge- serbest bölge…” Bilirsen yani onu tanırsan gider, 

tanımazsan gelir. Tanımadığın zaman, “ben oyum, buyum” diyeceksin. “Ondandır” 

demek nerde, “ben oyum” demek nerde. Şeytanın en büyük hilesi, şeytanlık yapıyor, 

yaptığı zaman sende ortaya çıkan arzu, istekler, hayallere BEN diyor. Benim 

rağmıma istemediğim bir şeyler oluyor. Kim yapıyor? Ben değilim bu. Şeytan “bu 

sensin” diyor. Bu dersten sonra biz de “ben değilim, bu sensin” diyoruz! Şeytanın 

işini kendi işi zannetmek, şeytanın en büyük tuzağıdır. İşte psikolojik 

çöküntünün sebebi bu. Senin psikolojin bozuk değil. Serbest bölgene atan 

şeytanlar ve kafir cinler vs sana kendini kötü hissettiriyor. “Sen iyi değilsin” diyen 

onlar. Seni ilaca sevk eden bunlar. Aklın tamiri aklı uyuşturarak, ilaçla aklı devre dışı 

yaparak olmaz. Aklı kıblesine koymak lazım. Niçin bir sohbet, konuşmak, ilaçtan 

daha iyidir? Çünkü akla doğru malzeme veriyorsun. Yani bu serbest bölgenin birinci 

özelliği → her daim senin kontrolünde değildir. İkincisi: her şey burada var. 

Üçüncüsü: her şeyin her mertebesi var. Dördüncüsü: bu serbest bölge insanlara 

zenginlik katmak için verilmiş, geniş düşünmek, geniş hayal etmek, geniş tefekkürleri 

olsun, kaliteli düşünebilmemiz için verilmiş. Ama Müslüman bunu bilmezse, sıkıntı 

oluyor.  

 

 
 

Serbest bölgedeki tahayyül ve tasavvur teklif-i din altına girmezler, ihtiyar ve iradeyi 

dinlemezler. Peki ne yapacağım ortaya çıkınca? Seninle alakası yoktur. İmam-ı Şafi 

den bir şey nakledip benim fikrimi söyleyeceğim. Allah şefaatine mazhar eylesin, 

İmam-ı Şafi Hazretleri ra diyor ki: “Kur’an yerine sırf “vel asr” suresi gelse, bize 

yeterdi.” Başka bir müçtehid de ihlas suresi yeterdi diyor. Benim kanaatım da şu: 

Risale-i Nur hiç gelmese, külliyat olmasa, sırf 13.Lem’a gelse, vallahi külliyat olarak 

yeterdi. Kırk senelik hulasamı söylüyorum, 40 senedir külliyatla meşgulüm. 

 

Ondan olana yani şeytandan olana “Ben” diyordum şimdiye kadar. Şeytana ben 

diyordum bir tarafım “de” diyor, diğer tarafım “deme” diyor. “Verme-ver”. “kırma-kır”. 

“tutma oruç”, “tut”. Diye böyle iki tane şahsiyet var bizde. 13.Lema “sen ayrısın, bu 

ayrı, o ayrı” diyor. Böyle ayırıyor. Sen odun gibisin. Bu odundaki duman, bu da nur. 

Biri bunu diyecek diğeri bunu diyecek. Sen bu ikisinin dışındasın. Menfîyi diyen nefis, 

müsbeti diyen ruh. Sen kimsin? Benim ruhum diyen sensin. Benim nefsin diyen. İşte 

13.Lema seni üçe ayırıyor. İçinden geçen “ben kötüyüm, hastayım, iyi değilim” diyen 

o serseri. Sen iyisin. Eğer hakikaten kötü olsaydın, ben kötüyüm demezdin, 

hakikaten kötü olurdun. Nasıl kurtulacağız peki? Kurtulmaya çalışmamakla! Bu 

düşüncelerden, vesveselerden kurtulmaya çalışmamakla kurtulacağız. Yaban arıları 
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hücum ettiklerinde onları kovalamaya çalışırsan, daha beter musallat olurlar. Bu 

nedenle kurtulamayacağınızdan dolayı kurtulmaya çalışma. Şeytan telkin eder: 

“Uğraş, kurtulmaya çalış, ilaç iç, bir şey yap”. Serbest bölgeye musallat olanlarla 

kavgaya girersen, olmayacak bir şeyle uğraştığın için gücün tükeniyor. Meşgul 

olmayacaksın. 

 

Mesela namazda bana şeytan “imanın yok, niye namaz kılıyorsun” dedi. Ben de “ee, 

yoksa yok” dedim meşgul olmadım. Yine de size bir çıkış yolu göstereyim: De ki: “Ya 

Rabbi! Emanetçilerin en hayırlısı sensin. Senin birçok emanetlerin var bizde. Bizden 

de sana bir emanet gönderiyoruz. Ya Rabbi! Korumaktan korktuğumuz emanet 

imandır. İmanımızı sana emanet ediyoruz. Emanetine mukayyid olmayı nasip et ya 

Rabbi! Amin!” Şimdi imanımız onda. İmanın sureti ve hakikatı bizde, mahiyeti 

Allah’ta. Şeytan “imanın yok” diyor. “Yoksa yok, sana ne” dediğimde daha ne diyebilir 

ki. İmanın yerini söyleyeyim: serbest bölgeyi geçecek, taakkulü geçecek, tasdiki 

geçecek, iz’an, iltizam, itikad. Yetmiyor, vicdana da inecek. Vicdanda irade, zihin, his, 

latife-i Rabbaniyeyi de geçecek ve kalbe girecek. Kalbdeki latife-i insaniyeye girecek, 

ruha girecek. İman orda. Şeytanın vesvesesi serbest bölgede. Burası neresi, ruh 

neresi. Ruhumdakileri şeytan bilemez. “Yoksa yok” diyerek hafife almış olmuyorsun, 

çünkü vesveseye verilen bu cevap serbest bölgede oluyor. Serbest bölgedekilerden 

hiçbir mesuliyet yok. Endişe etme.  

 

Gelelim psikolojik yönüne: “İyi değilim” diyorsun. Hangi güzel tarafınla, yapınla iyi 

olmadığını anladın? İyi olmadığını hangi güzel tarafın söyledi? Demek ki iyisin! “ben 

hastayım” diyorsun, demek hasta olmayan bir tarafın var. Bazen kabz basıyor. Bu 

serbest bölgeye olan hücumu bildiriyor. “Canım sıkıldı” diyorsun ama seninle alakası 

yok, hücum var. Bu nedenle “canım sıkıldı” deme, “hücum var” de. Bu sol 

taraftan biri aktif oldu. Ya gece birde seyrettiğin video veya otobüste birinden 

duyduğun o kötü sözler vb. aktif oldu. Kaç sene önce olursa olsun, aktif oldu. Bunu 

böyle tanıyınca, seninle alakası olmadığını bilirsen, gider. Sen endişe etme, işine 

bak. O biraz sonra gidecek. Yaban arılarla meşgul olursan, çoğalır. 

 

“Bana rağmen niye düşünceler, hayaller geliyor? Bunlar benim hatırıma gelmezdi.” 

Dediğiniz şeyler hep serbest bölgeden kaynaklanıyor. Bunu anlatmak istedim.  

 

Tahayyül ve tasavvur iki kaşın üstünde, diğer meratibler kafanın üst kısmında arkaya 

doğru devam eder. 

 
 

Serbest 
bölge 

Dimağın diğer meratibleri 
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Akıl dimağda üçüncü mertebede. Akıldan daha üstün mertebeler var. Aklın bozulsa 

bile tasdik var. O bozulsa, iz’anın var. O bozulsa, iltizamın var. Sonra itikadın var. Var 

da var. Felsefe düşünsün. Felsefe diyor ki: “Aklınız uzdur, özdür, tözdür.” Yani akıl 

asıldır, esastır der. Bozulunca, tamir edemezsin, çünkü üst birim yok. Bizde öyle 

değil. Üst birim olunca, tamir şansın oluyor. 

 

Bundan sonra menfî şeyler soldan yani şeytan tarafından, müsbet şeyler de sağdan 

yani melek tarafından geldiğini bilirsiniz. Serbest bölgeye gelenlerden mesuliyet 

yoktur. Ama sen kasten, bilerek hayal edip düşünürsen, youtube’lara girip içeriye sen 

sokarsan → mesulsün. Ama durup dururken gelirse hiçbir mesuliyet yok. Sen kötü 

değilsin, sen hasta değilsin. Sana hastalığı yutturuyor, inandırmaya çalışıyor, 

acizliğini kabul ettirmeğe çalışıyor. İnandırılmış acizliği aktif ediyor. Hasta olduğunu 

sana söylüyor. Birden alakasız başın döner mesela. Hepimizde oluyor. Beşeriz. Bu 

beden et ve kemiktendir. Bazen öyle olur, sen işine bak. 

 

Şeytan namazda “imanın yok” dediği gibi “kadınla namaz kıldın” diyor. Ben de “kâinat 

kadınsız değil ki namaz kadınsız olsun” diyorum. Baktı bunlarla olmuyor. Bu sefer 

meşgul olduğum derslerimi aklıma, hatırıma getiriyor. Sırf namazda huzurum gitsin 

diye “Sözler şu sayfada da böyle geçiyor” diye unuttuğum yeri hatırlatıyor. 

 

Sual: Sekeratta şeytan imanı alabilir mi? 

Elcevap: Hadiste bil-mana aynen şöyle geçiyor: “Su vereceğim sana ama sen de 

Muhammedi inkar et.” Sen bir bardak su üzerine imanını kurdunsa, o imanı verirsin. 

Hani mesela “para ile olmayacak bir şey yoktur” diyen kişiler kimler? Para ile her şeyi 

yapanlardır. Bir bardak su için imanını verenler bir bardak su ile imanını alanlardır. 

Anne-babasından miras kalmış. Namaz yok, oruç yok, leylimley deccalane yaşamış, 

kafasına göre kafire, küfre dost olmuş, tarafgir olmuş → bu elbette bir bardak su için 

imanını verir. Verenler bu tip insanlardır. Yani El-hubbu fillah vel buğzu fillah’ı 

olmayan, Allah için dost, Allah için düşman olmayan, kendi kafasına göre tarafgirliğini 

oluşturanlardır. Sen ben bu derslerle, ibadetlerle senelerce gayret edelim, kabirde bu 

insanla aynı yere gidelim. Olur mu öyle? Emeğe saygı nerde?  

 

Sual: Şeytan namazdan vazgeçiremiyor ama geciktiriyor. Bunun ilacı nedir? 

Elcevap: Şeytan hiçbir Müslümana, hele bir nurcuya namazı kıldırtmamak yapamaz, 

kılma demez ama “beş dakika sonra kıl” der, kalitesini düşürür. Bu serbest bölgenin 

aktifliği nisbetindedir. Teşvik için söyleyeyim. Ben ders çalışırken çok istisnadır ezan 

okuduğunda kalemi bırakmadığım. “Bu da hizmettir, vazifedir” der. Mesela Üstad 

Barla’ya giderken varmalarına on dakika kala ezan okumuş. Üstad arabayı sağa 

çektirip karın üzerinde namaz kılarmış. On dakikayı beklemezmiş. Terklerin 

nisbetinde namazı vaktinde kılarsın, o nisbette serbest bölgeye hâkim olursun. 

Terklerin nisbetinde sıkıntın az olur. 

 

Sual: Terkleri o seviyeye getirmek çok zor. Kuralı nedir bunun, nasıl 

başarabiliriz, nasıl o seviyeye getirebiliriz? 

Elcevap: Kur’an’ın nazarında bu asırda- Kastamonu Lahikası 148 de de denildiği gibi- 

takva üss-ül esas olmuş. Kul olmanın tek şartı → takvadır. Takva; sabaha kadar 

namaz kılmak, gündüz oruç tutmak değildir. Takva yani terkler bir eylem istemiyor. 
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Güneşte oruç tutmak gibi, namaz kılmaktan dizlerin aşınması gibi bir şey istenmiyor. 

Terk nedir? YAPMA – BAKMA o kadar. Eylemsiz eylem. Açma videoyu. Açma 

televizyonu. Yani açtıktan sonra onun tövbesiyle meşgul olmak yerine açma. Terk zor 

değil ki, çünkü eylem değil.  

 

Ve bir de doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla, doğru iş yapmak insana 

terkleri kolaylaştırıyor. Bu İmam-ı Rabbani Hazretlerin sözüdür. Örneğin doğru yer 

dershane, doğru zaman söylenilen saat, doğru kişiler bizler, doğru iş ders. Bir iki saat 

sonra ama burada kimse olmaz. Demek ki terklere muvaffak olabilmek için doğrularla 

beraber olacağız. Yani doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla, doğru iş 

yapacağız. 

 

Kısacası: İYİ OLMAK İSTİYORSAN, İYİLERLE BERABER OLACAKSIN. 
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