
YİRMİNCİ DEVÂ 

Ey derdine derman arayan hasta!  

 

Hastalık iki kısımdır. 

            Bir kısmı hakikî,          bir kısmı vehmîdir.  

Devası: Hakikî kısmı ise, Şâfî-i Hakîm-i 

Zülcelâl, küre-i arz  olan 

eczahane-i kübrâsında, her 

derde bir devâ istif etmiş. 

O devâlar ise dertleri isterler. 

Her derde bir  derman  halk 

etmiştir. 

Amma vehmî hastalık kısmı ise,         

onun en müessir ilâcı,  

ehemmiyet vermemektir.  

 Ehemmiyet verdikçe o büyür, şişer. 

 Ehemmiyet vermezse küçülür, dağılır.  

➢ Nasıl ki arılara iliştikçe insanın başına 

üşüşürler; aldırmazsan dağılırlar. 

➢ Hem karanlıkta gözüne sallanan bir 

ipten gelen bir hayale  ehemmiyet 

verdikçe büyür, hattâ bazan onu 

divane gibi kaçırır.  

 Ehemmiyet vermezse, âdi bir ipin 

yılan olmadığını görür, başındaki telâşına 

güler. 

Tedavi: Tedavi için *ilâçları almak, 

*istimal etmek meşrudur; 

fakat tesiri ve şifayı        

Cenâb-ı Haktan bilmek gerektir.      

Derdi O verdiği gibi,         

şifayı da O veriyor. 

 

 

 



             Hakikî hastalık   Vehmî hastalık  

İlaç : Hâzık,mütedeyyin hekimlerin 

tavsiyelerini tutmak,  

ehemmiyetli bir ilâçtır. 

 

Teşhis : Çünkü ekser hastalıklar  

 sû-i istimâlâttan,  

 perhizsizlikten ve  

 israftan ve  

 hatîattan ve  

 sefahetten ve  

 dikkatsizlikten geliyor. * 

Bu vehmî hastalık çok devam etse, 

hakikate inkılâp eder.  

Vehham ve asabî insanlarda  

fena bir hastalıktır;  

 habbeyi kubbe yapar,  

 kuvve-i mâneviyesi kırılır.  

 

               Hususan  

 MERHAMETSİZ YARIM HEKİMLERE               

                 veyahut  

 İNSAFSIZ DOKTORLARA     

                 rast gelse,  
EVHAMINI DAHA ZİYADE TAHRİK EDER.  

 

 Zengin ise malı gider;  

 yoksa ya aklı gider veya  

 sıhhati gider. 

 

Hekim : Mütedeyyin hekim, 

elbette meşru bir dairede nasihat 

eder ve vesâyâda bulunur.   

Reçete :  Sû-i istimâlâttan, 

 israfattan men eder,  

 teselli verir. 

 Hasta o vesâyâ ve o teselliye 

itimad edip hastalığı hafifleşir; * 

sıkıntı yerinden bir ferahlık verir 

 



Amma "dâbbetü'l-arz": Kur'ân'da, gayet mücmel bir işaret ve lisan-ı halinden kısacık 

bir ifade, bir tekellüm var. Tafsili ise, ben şimdilik, başka mes'eleler gibi kat'î bir 

kanaatle bilemiyorum. Yalnız bu kadar diyebilirim: 

  Nasıl ki  الَ يَْعلَُم اْلغَْيَب إِالَّ للاُ 

 kavm-i Firavuna  → çekirge âfâtı ve bit belâsı ve  

 Kâbe tahribine çalışan kavm-i Ebrehe'ye → ebâbil kuşları musallat olmuşlar.          

Öyle de, Süfyanın ve deccalların fitneleriyle  bilerek, severek isyan ve tuğyana 

ve Ye'cüc ve Me'cüc'ün anarşistliği ile fesada ve canavarlığa giden ve 

dinsizliğe, küfür ve küfrana düşen insanların akıllarını başlarına getirmek hikmetiyle   

 arzdan bir hayvan çıkıp musallat olacak, zîr ü zeber edecek.  

Allahu a'lem, o dâbbe bir nevidir.  

Çünkü, gayet büyük bir tek şahıs olsa, her yerde herkese yetişmez.  

Demek, dehşetli bir taife-i hayvaniye olacak. Belki,  ُابَّةُ ااْلَْرِض تَأُْكُل ِمْنَسأَتَه  âyetinin اِالَّ َدَۤ

işaretiyle o hayvan, dâbbetü'l-arz denilen ağaç kurtlarıdır ki;  

insanların kemiklerini ağaç gibi kemirecek,  

insanın cisminde dişinden tırnağına kadar yerleşecek.  

Mü'minler    * iman bereketiyle ve  

                 * sefahet ve  

                 * su-i istimalâttan tecennübleriyle kurtulmasına işareten,  

                   âyet,  iman hususunda o hayvanı konuşturmuş.         Şualar-592 



     

Hakikat nazarında herkesten ziyade hasta olan,  

MADDÎ VE GÂFİL DOKTORLARDIR.  

 

Eğer eczahane-i kudsiye-i Kur'âniyeden tiryâk-misâl imanî ilâçları alabilseler,  

 hem kendi hastalıklarını,  

 hem beşeriyetin yaralarını tedavi ederler, inşaallah. 

  

Senin şu intibahın senin yarana bir merhem olduğu gibi,  

seni dahi doktorların marazına bir ilâç yapar. 

 

Hem bilirsin,  

meyus ve ümitsiz bir hastaya manevî bir tesellî,  

BAZAN BİN İLÂÇTAN DAHA ZİYADE NÂFİDİR.  

 

Halbuki, tabiat bataklığında boğulmuş bir tabip,  

o biçare marîzin elîm ye'sine bir zulmet daha katar.  Barla- 66 

 


