
                     

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yirmibeşinci Lem'a 

Yirmibeş devadır 

(Hastalara bir merhem, bir teselli, manevî bir reçete, bir iyadet-ül 

mariz ve geçmiĢ olsun makamında yazılmıĢtır.) 

İhtar ve İtizar 

 Bu manevî reçete, bütün yazdıklarımızın fevkınde bir 

sür'atle {(Haşiye): Bu risale, dört buçuk saat zarfında te'lif 

edilmiştir. Evet Rüşdü, Evet Re'fet, Evet Hüsrev, Evet Said} te'lif 

edildiği gibi; hem umuma muhalif olarak tashihata ve dikkate vakit 

bulmayarak, te'lifi gibi gayet sür'atle, ancak bir defa nazardan 

geçirildi. Demek müsvedde-i evvel hükmünde müĢevveĢ kalmıĢtır. 

Kalbe fıtrî bir surette gelen hatıratı, san'atla ve dikkatle 

bozmamak için, yeniden tedkikata lüzum görmedik. Okuyan zâtlar, 

hususan hastalar bazı nâhoĢ ibarelerden veyahud ağır 

kelimelerden ve ifadelerden sıkılıp gücenmesinler, bana da dua 

etsinler. 
 

 

 
 ġu Lem'ada, nev'-i beĢerin on kısmından bir kısmını teĢkil 

eden musibetzede ve hastalara hakikî bir teselli ve nâfi' bir 

merhem olabilecek yirmibeĢ devayı icmalen beyan ediyoruz. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİRİNCİ DEVA: Ey bîçare hasta!  

Merak etme, sabret.  

Senin hastalığın sana dert değil belki bir nevi dermandır. 

Çünki ömür bir sermayedir, gidiyor.  

Meyvesi bulunmazsa zayi' olur.  

Hem rahat ve gafletle olsa, pek çabuk gidiyor.  

Hastalık, senin o sermayeni büyük kârlarla meyvedar 

ediyor. Hem ömrün çabuk geçmesine meydan vermiyor, 

tutuyor, uzun ediyor.. tâ meyveleri verdikten sonra bırakıp 

gitsin. ĠĢte, ömrün hastalıkla uzun olmasına iĢareten bu 

darb-ı mesel dillerde destandır ki;  

"Musibet zamanı çok uzundur, safa zamanı pek kısa oluyor." 

ALINAN NOTLAR: 

Hastalık  dert değil derman imiş 

Corona  dert değil  insanlık için dermanmış. 

Ömür sermayeni meyvedar ettiği için dermanmış. 

 

İnsan  çekirdek 

Ömür Sermayesi  ağaç 

Sabır  ağacın meyvesi  

 

Sabır , beklemek midir? Hayır. 

Merdivenin sonuna ulaşmanın adıdır. 

Sebepler alemindeki basamaklara riayet etmenin adıdır. 

Sabretmeyen basamaklara riayet etmemiş. 

Hastalık neden var? 

Kısa ömrünü uzatmak için var. 

Merak nedir?  

Lokomotif gibi ciddi  bir latifedir. 

Merak eden sabır gösteremez. Lüzumsuz merak etmemek 

gerekir.  

- Vehmi aktif eder. 

- Hastalığı ikileştirir. 

Merakına sahip olan Sabrına hakim olur. 

 

Merak  

- Kalbi marazdır. 

- Beşeri yönle 

yorumlamadır. Fikir, his, 

duygu ve Latifelerini 

küçük dairede 

yorumlamaktır.  

-  Büyük dairede bakarsan 

merak ilmin hocası olur. 

                      İFRAT : Merdivenin basamaklarını atlar ,düşer. 
                                    Sabırsızlığı Şeytan aktif ediyor. 
                                    Vesvese verdirerek haddi aştırıyor. 
                                    Hırsla her şeye sahip oldurmak istiyor. 
 

SABIR     --- VASAT: Teenniyle hareket edip merdivenin  
                                        basamaklarını çıkıp esbab alemine  
                                         riayet etmektir. 
 

                      TEFRİT : Nefsi Emmare yaptırıyor. 
                                     Allah’ın koyduğu kanuna murad etmez. 
                                     Hiçbir şeye sahip olmak istemez. 
                                     Düşüncelerle evhamı aktif eder. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 İKİNCİ DEVA: Ey sabırsız hasta!  

Sabret, belki Ģükret.  

Senin bu hastalığın, ömür dakikalarını birer saat ibadet 

hükmüne getirebilir. Çünki ibadet iki kısımdır.  

Biri müsbet ibadettir ki; namaz, niyaz gibi malûm 

ibadetlerdir.  

Diğeri menfî ibadetlerdir ki; hastalıklar, musibetler 

vasıtasıyla musibetzede, aczini, za'fını hisseder.  

Hâlık-ı Rahîm'ine iltica eder, yalvarır.  

Hâlis, riyasız, manevî bir ibadete mazhar olur.  

Evet hastalıkla geçen bir ömür, Allah'tan Ģekva 

etmemek Ģartıyla, mü'min için ibadet sayıldığına 

rivayat-ı sahiha vardır.  

 

Hattâ bazı sâbir ve Ģâkir hastaların bir dakikalık 

hastalığı, bir saat ibadet hükmüne geçtiği ve  

bazı kâmillerin bir dakikası bir gün ibadet hükmüne 

geçtiği, rivayet-i sahiha ve keĢfiyat-ı sadıka ile sabittir.  

 

Senin bir dakika ömrünü, bin dakika hükmüne getirip, 

sana uzun ömrü kazandıran hastalıktan teĢekki değil, 

teĢekkür et. 

Sabır ve Şükür  Ömür dakikalarını arttırıyor. 

Hastalık 2 kısım     müsbet        menfi 
                                     Namaz             hastalık 

         Niyaz               musibet 
            …                       … 

Hastalık sana aczini, fakrını hissettiriyor ki halis ve riyasız ibadeti kazandırmak için.  
 
Manevi ibadetinle Acziyet ve Fakriyetin hastalık vasıtasıyla bilinir. 
 
Sabır ve Şakirlerin  1 dk. ibadeti  1 saat hükmüne 
Bazı Kamillerin  1 dk. İbadeti  1 gün hükmüne geçer.  
Mertebeye göre değişiyor. 
 
Hastalık öncesi ve hastalık sonrası ibadetler farklılaşıyor. 
Hastalık ile riyasız ibadet ediliyor. 
 
Acz  hiçbir şeye gücüm yetmiyor 
Fakr elimdekiler bir işe yaramıyor 
 
Korona ile acziyet ve fakriyet anlaşılıyor. 
Beşerin saltanatı var ama bir işe yaramıyor. Sana bir mesaj gönderiliyor. Bunu 
okuyabiliyor musun?  
 
Acz in nisbetinde aleminde Allah taayyün ediyor. 
Fakrı n nisbetinde aleminde Ahiret taayyün ediyor. 
 
Acz nokta-i istinad 
Fakr  nokta-i istimdad 
 
Nemrut ve Firavun hiç aczini hissetmemiş ama 
Peygamberler bunu kemal noktada hissetmişler ki hastalığın nimet olduğu bu 
noktadan anlaşılıyor. 
 
Demek ki Hastalık sana aczini ve fakrını hissettirmek için verilmiş. 
Aleminde Allah ve Ahiret taayyün etmesi için. 



               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ DEVA: Ey tahammülsüz hasta!  

Ġnsan bu dünyaya keyf sürmek ve lezzet almak için gelmediğine, 

mütemadiyen gelenlerin gitmesi ve gençlerin ihtiyarlaĢması ve mütemadiyen 

zeval ve firakta yuvarlanması Ģahiddir. Hem insan, zîhayatın en mükemmeli, 

en yükseği ve cihazatça en zengini, belki zîhayatların sultanı hükmünde iken, 

geçmiĢ lezzetleri ve gelecek belaları düĢünmek vasıtasıyla, hayvana 

nisbeten en edna bir derecede, ancak kederli, meĢakkatli bir hayat 

geçiriyor. Demek insan, bu dünyaya yalnız güzel yaĢamak için ve rahatla ve 

safa ile ömür geçirmek için gelmemiĢtir. Belki azîm bir sermaye elinde 

bulunan insan, burada ticaret ile, ebedî daimî bir hayatın saadetine çalıĢmak 

için gelmiĢtir. Onun eline verilen sermaye de ömürdür. Eğer hastalık 

olmazsa, sıhhat ve âfiyet gaflet verir, dünyayı hoĢ gösterir, âhireti 

unutturur. Kabri ve ölümü hatırına getirmek istemiyor, sermaye-i ömrünü 

bâd-i heva boĢ yere sarfettiriyor. Hastalık ise, birden gözünü açtırır. 

Vücuduna ve cesedine der ki: "Lâyemut değilsin, baĢıboĢ değilsin, bir 

vazifen var. Gururu bırak, seni yaratanı düĢün, kabre gideceğini bil, öyle 

hazırlan." ĠĢte hastalık bu nokta-i nazardan hiç aldatmaz bir nâsih ve ikaz 

edici bir mürĢiddir.  

Ondan Ģekva değil, belki bu cihette ona teĢekkür etmek; eğer fazla ağır 

gelse, sabır istemek gerektir. 

Hastalık   tahammül etmemizi istiyor. 

 Dünyaya keyf ve lezzet için gelinmediğini hatırlatıyor. 

İnsana hakiki vazifesini hatırlatıyor. 

Hastalık ömür sermayesini arttırıyor. 

hastalık olmaza sıhhat ve afiyet gaflet veriyor 

gaflet ise ahireti unutturuyor. 

Kabri ve ölümü hatırlatmaz. 

Ömür sermayeni boşa harcatır. 

 

Oysa  

hastalık gözünü açtırır. 

Vazifeni hatırlatır.  

Kabre hazırlanmamızı ister.  

 

Bu noktadan bakıldığında  hastalık 

Nasih ve mürşid oluyor. 

Dolayısıyla  

Şekva değil şükür edilecek 

Ağır gelse sabır istenecek. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ DEVA: Ey Ģekvacı hasta!  

Senin hakkın Ģekva değil Ģükürdür, sabırdır. Çünki senin vücudun ve âza ve 

cihazatın, senin mülkün değildir. Sen onları yapmamıĢsın, baĢka tezgâhlardan 

satın almamıĢsın. Demek baĢkasının mülküdür. Onların mâliki, mülkünde 

istediği gibi tasarruf eder. Yirmialtıncı Söz'de denildiği gibi, meselâ gayet 

zengin, gayet mahir bir san'atkâr; güzel san'atını, kıymetdar servetini 

göstermek için, miskin bir adama modellik vazifesini gördürmek maksadıyla, 

bir ücrete mukabil, bir saatçik zamanda, murassa' ve gayet san'atlı diktiği bir 

gömleği, bir hulleyi o fakire giydirir. Onun üstünde iĢler ve vaziyetler verir. 

Hârika enva'-ı san'atını göstermek için keser, değiĢtirir, uzaltır, kısaltır. 

Acaba Ģu ücretli miskin adam, o zâta dese: "Bana zahmet veriyorsun, eğilip 

kalkmakla verdiğin vaziyetten bana sıkıntı veriyorsun, beni güzelleĢtiren bu 

gömleği kesip kısaltmakla güzelliğimi bozuyorsun" demeye hak kazanabilir mi? 

Merhametsizlik, insafsızlık ettin diyebilir mi? ĠĢte aynen bu misal gibi, Sâni'-

i Zülcelal sana ey hasta! Göz, kulak, akıl, kalb gibi nuranî duygularla murassa' 

olarak giydirdiği cisim gömleğini, esma-i hüsnasının nakıĢlarını göstermek için, 

çok hâlât içinde seni çevirir ve çok vaziyetlerde seni değiĢtirir. Sen açlıkla 

onun Rezzak ismini tanıdığın gibi, ġâfî ismini de hastalığınla bil. Elemler, 

musibetler bir kısım esmasının ahkâmını gösterdikleri için, onlarda hikmetten 

lem'alar ve rahmetten Ģualar ve o Ģuaat içinde çok güzellikler bulunuyor.  

Eğer perde açılsa, tevahhuĢ ve nefret ettiğin hastalık perdesi arkasında, 

sevimli güzel manaları bulursun. 

Cenabı hak bize bu cesedi kemalata ermek için vermiştir.  

Aynı tarla örneğinde olduğu gibi.  

Tarlayı bellemek, çapalamak sonucunda meyve aldığımız gibi sıkıntılar 

, hastalıklar, musibetler de çapalamaya benzer ki ahirette baki meyve 

alabilmek için. 

Hastalıkla ömür ağacının meyveleri oluşacak. 

Sıkıntıların içine bakıp mesajı anlayabilirsek Cenab-ı Hak bizim için en 

kemali yapıyor. 

Bu nedenler Cenab-ı Hakkın işine karışılmamalı. 

Nasıl öleceğim diye düşünme o andaki ibadeti yapmana ve lezzeti 

almaya bak. 

İnsanın bu bedeni bizim gömleğimiz gibidir. 

İman libası giydirmemiz lazım. Cesede daha öte değer verilmez.   

İman  fani                    yaşarkenlibas 

Hüllebeka                    ölünce hülle  

Cesed atomik hale 

Cisim ruhsal yapının simada olması 

Cismaniyet  Ruhani Latif Hayat 

Beden cesedin andaki durumu var ol yok ol 

Beden-i Misali  bedenlerin toplamı 



 

 

 

 

                     

  

 

 

                     

                     

                     

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEŞİNCİ DEVA: Ey maraza mübtela hasta! Bu zamanda tecrübemle 

kanaatım gelmiĢtir ki; hastalık bazılara bir ihsan-ı Ġlahîdir, bir hediye-i 

Rahmanîdir. Bu sekiz dokuz senedir, liyakatsız olduğum halde, bazı genç 

zâtlar, hastalık münasebetiyle dua için benimle görüĢtüler. Dikkat 

ettim ki; hangi hastalıklı genci gördüm, sair gençlere nisbeten âhiretini 

düĢünmeye baĢlıyor. Gençlik sarhoĢluğu yok. Gaflet içindeki hayvanî 

hevesattan bir derece kendini kurtarıyor. Ben de bakıyordum, onların 

tahammül dâhilindeki hastalıklarını bir ihsan-ı Ġlahî olduğunu ihtar 

ederdim. Derdim ki: "KardeĢim, senin bu hastalığının aleyhinde değilim, 

hastalık için sana karĢı bir Ģefkat hissedip acımıyorum ki dua edeyim. 

Hastalık seni tam uyandırıncaya kadar sabra çalıĢ ve hastalık vazifesini 

bitirdikten sonra Hâlık-ı Rahîm inĢâallah sana Ģifa verir." 

Hem derdim: "Senin bir kısım emsalin sıhhat belasıyla gaflete düĢüp, 

namazı terkedip, kabri düĢünmeyip, Allah'ı unutup, bir saatlik hayat-ı 

dünyeviyenin zahirî keyfi ile, hadsiz bir hayat-ı ebediyesini sarsar, 

zedeler, belki de harab eder. Sen hastalık gözüyle, her halde gideceğin 

bir menzilin olan kabrini ve daha arkasında uhrevî menzilleri görürsün 

ve onlara göre davranıyorsun.  

Demek senin için hastalık, bir sıhhattır. Bir kısım emsalindeki sıhhat, 

bir hastalıktır." 

Hastalık  bazılarına Hediye-i Rahmani 
                                    İhsan-ı İlahi 
Bu da demek oluyor ki Allah seninle ilgileniyor. 
 
Gençlik sarhoşluğu  internet , telefon vs. 
 
Hastalık seni bu sarhoşluktan uyandırıyor. 
 
 
Hastalık aynı zamanda  vazifeli bir memurdur. 
Görevi : Sarhoşluktan uyandırmaktır. 
 

Gaflette olan 
Namazı kılmayan               MANEN 
Kabri düşünmeyen            HASTA 
Allah’ı unutan  

 
Hastalık  bir gözdür. Peki ne işe yarar bu hastalık gözü? 
Hastalık gözü   Kabri ve arkasındaki menzilleri gösteriyor. 
 
HASTALIK; 
Baki olmadığımızı  
Gururu bırakmamız gerektiğini 
Kabre hazırlanmamız gerektiğini  
HATIRLATIYOR. 
 
Sıhhat başa sarhoşluk vereceğinden dolayı bela tabiri kullanılıyor. 
 
Bazıları için hastalık  SIHHAT 
Bazıları için sıhhat   HASTALIK oluyor. 



 

 

 

 

 

 

                     

                     

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Günahların sonucu olarak PSİKOLOJİK HASTALIKLAR oluşuyor. 

1 günlük gayri meşru lezzet  1 sene manevi elem çektiriyor. 

1 günlük hastalıkla gelen lezzet  çok günler manevi  lezzet-i sevab 

                                    zevalindeki halas ve kurtulmak 

       halas  Manevi hastalık Batın  Meleküt 

      kurtulmak maddi hastalıkZahir  Mülk 

Halas  ha- lamelif- sad  harflerinden oluşuyor 

Allah ile aranda set olan putlardan kurtuluş manası var. 

Manevi kirlerden kurtul ki ihlas olsun. 

Sondaki Ya Hu daki 

Hu Allah manasındadır. 

Ya Allah manası oluyor. 

Sureti  Hastalık  

Mahiyeti Ebedi hastalık 

Buradaki sıhhat  oradaki hastalık 

Buradaki hastalık  oradaki sıhhat gibi. 

Bu dünyadaki çektiğimiz sıkıntılar, hastalıklar ahirette bize lezzet katacak. 

Asıl elem günah ve haramlardır. 

Günah yara getirir yara koridor oluşturur vesvese kurt yılan… 

 

 

ALTINCI DEVA: Ey elemden teĢekki eden hasta! Senden 

soruyorum; geçmiĢ ömrünü düĢün ve o ömürde geçmiĢ 

lezzetli safa günleri ve bela ve elemli vakitlerini tahattur 

et. Herhalde ya oh, ya ah diyeceksin. Yani, ya elhamdülillah 

Ģükür veyahud vâ-hasretâ, vâ-esefâ kalbin veya lisanın 

diyecek. Dikkat et, sana oh elhamdülillah Ģükür dediren, 

senin baĢından geçmiĢ elemler, musibetlerin düĢünmesi, bir 

manevî lezzeti deĢiyor ki; senin kalbin Ģükreder. Çünki 

elemin zevali, lezzettir. O elemler, o musibetler zevaliyle, 

ruhta bir lezzet irsiyet bırakmıĢ ki, düĢünmekle deĢilse, 

ruhtan bir lezzet akıyor, Ģükürler takattur ediyor. Sana vâ-

esefâ, vâ-hasretâ dedirten, eski zamanda geçirdiğin 

lezzetli ve safalı o hallerdir ki; zevalleriyle, senin ruhunda 

daimî bir elem irsiyet bırakıp, ne vakit düĢünsen, o elem 

yine deĢiliyor, esef ve hasret akıtıyor. Madem bir günlük 

gayr-ı meĢru lezzet, bazan bir sene manevî elem çektiriyor. 

Ve muvakkat bir günlük hastalıkla gelen elem, çok günler 

manevî lezzet-i sevabla beraber, zevalindeki halâs ve 

kurtulmaktan gelen manevî lezzet vardır.  

Senin baĢındaki Ģimdilik bu muvakkat hastalığın neticesi ve 

içyüzündeki sevabı düĢün, "Bu da geçer Ya Hu!" de, Ģekva 

yerinde Ģükret. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hastalığın ızdırabının zemini  dünya hayatı  
 
Dünya daimi olsaydı 
Ölüm olmasaydı 
Firak ve zeval rüzgarı esmeseydi 
 
Firak ayrılmak                           Zeval sönmek, son bulmak 
Firak farkettiriyor                     Zeval Allah’ın Bekasını anlıyorsun 
Firakla fark edemiyorsan       
       AYRILIK oluyor.    AczAllah’a iman 
              AMA        Fakr Ahirete iman 
Firakla fark edebiliyorsan   
         FURKAN oluyor.                                                    
Firak Akli  Dimağa bakar       Zeval Kalbi  Kalbe bakar 
 
Hastalık ; ölüm faniliğini ortadan kaldırıp bizi bakiliğe götürmüş. 
 
Rüzgar demesi ise  hisse veya fikre bakar. içerimizi uyandırır. 
Korona  rüzgardır. Fikir uyandırıyor. 
İnsana firak ve zevali hatırlatıyor.  Firakı anlayabilirsen Furkanlaşıp , zeval ile de Bekayı 
anlıyorsun. 
Kış mevsimi denilmesinin sebebi de istidad ve kabiliyetlerini korumana bakılır. 
Çürütecek misin? Yoksa Var olanı koruyabilecek misin? 
Var olanda yürüdün yürüdün.Sırat-ı müstakimden ayrılmamak lazım. 
 
‘’Ölmeden önce ölünüz’’ bir manası  
Bedensel hayatını gaflette yaşarsan ölürsün AMA 
Bedensel hayata +dini hayat+ İman hayatı giydirirsen  
Ruh ile bedeni kullanmış olursun, dünya cihetiyle ölmüş olursun. 
 
Dünyaya dünya için yaşarsan  ÖLÜRSÜN. 
Ahiret için yaşarsan Ruhun ÖLMEYECEK. 
 
Bedensel hastalıklar  seni gafletten uzaklaştırıyor. 
Hastalık  bizi ikaz ediyor. 
Hasta olmadan önce hastalığa idmanlı olursan rahat olursun. 
Akıl, kalb, ruh perdeleri nasıl kalkar? 
Terklerle Kalkar. Şeytanda TERK YOK. 
İlim+ibadet yap AMA en önemlisi TERK. 
TAKVA günahlardan ve menhiyattan içtinab etmek TERK.. 
 

ALTINCI DEVA: {(Haşiye): Fıtrî bir surette bu lem'a tahattur 

ettiğinden, altıncı mertebede iki deva yazılmış. Fıtrîliğine ilişmemek için 

öylece bıraktık, belki bir sır vardır diye değiştirmedik.}  

Ey dünya zevkini düşünüp hastalıktan ızdırab çeken kardeşim!  

Bu dünya eğer daimî olsa idi ve yolumuzda ölüm olmasaydı ve firak ve 

zevalin rüzgârları esmeseydi ve musibetli, fırtınalı istikbalde manevî kış 

mevsimleri olmasaydı; ben de seninle beraber senin haline acıyacaktım. 

Fakat madem dünya bir gün bize haydi dışarı diyecek, feryadımızdan 

kulağını kapayacak, o bizi dışarı koğmadan biz bu hastalıklar ikazatıyla 

şimdiden onun aşkından vazgeçmeliyiz. O bizi terketmeden, kalben onu 

terke çalışmalıyız. Evet hastalık bu manayı bize ihtar edip der ki: "Senin 

vücudun taştan, demirden değildir. Belki daima ayrılmaya müsaid 

muhtelif maddelerden terkib edilmiştir. Gururu bırak, aczini anla, 

mâlikini tanı, vazifeni bil, dünyaya ne için geldiğini öğren!" kalbin 

kulağına gizli ihtar ediyor. Hem madem dünyanın zevki, lezzeti devam 

etmiyor. Hususan meşru olmazsa hem devamsız, hem elemli, hem 

günahlı oluyor. O zevki kaybettiğinden hastalık bahanesiyle ağlama; 

bilakis hastalıktaki manevî ibadet ve uhrevî sevab cihetini düşün, zevk 

almaya çalış. 

Gururu bırakan                              gurur  Firavunun özelliği 

Aczini anlar      Firavunluğu bırakıp  

Malikini tanır        Musa’ya as. İtaat et 

Vazifesini bilir         Yoksa  suda boğulursun! 

Dünyaya niçin geldiğini öğrenir. 



                    

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 YEDİNCİ DEVA: Ey sıhhatının lezzetini kaybeden hasta! Senin 

hastalığın sıhhatteki nimet-i Ġlahiyenin lezzetini kaçırmıyor, bilakis 

tattırıyor, ziyadeleĢtiriyor. Çünki bir Ģey devam etse tesirini 

kaybeder. Hattâ ehl-i hakikat müttefikan diyorlar ki: 

 yani: "HerĢey zıddıyla bilinir." 

Meselâ, karanlık olmazsa ıĢık bilinmez, lezzetsiz kalır. Soğuk olmazsa 

hararet anlaĢılmaz, zevksiz kalır. Açlık olmazsa, yemek lezzet 

vermez. Mide harareti olmazsa, su içmesi zevk vermez. Ġllet olmazsa, 

âfiyet zevksizdir. Maraz olmazsa, sıhhat lezzetsizdir. Madem Fâtır-ı 

Hakîm insana her çeĢit ihsanını ihsas etmek ve herbir nevi nimetini 

tattırmak ve insanı daima Ģükre sevketmek istediğini, Ģu kâinatta 

çeĢit çeĢit hadsiz enva'-ı nimeti tadacak tanıyacak derecede gayet 

çok cihazat ile insanı techiz etmesi gösteriyor ki; elbette sıhhat ve 

âfiyeti verdiği gibi; hastalıkları, illetleri, dertleri de verecektir. 

Senden soruyorum: "Bu hastalık senin baĢında veya elinde veya 

midende olmasaydı; sen, baĢın, elin, midenin sıhhatindeki lezzetli, 

zevkli nimet-i Ġlahiyeyi hissedip Ģükreder miydin?  

Elbette Ģükür değil, belki düĢünmeyecektin; Ģuursuz o sıhhatı gaflete 

belki sefahete sarfederdin." 

Hastalık  Sıhhatin lezzetini hatırlatıyor. 
                Lezzeti ziyadeleştiriyor. 
Neden mutlu olamıyor ve külli şükür edemiyoruz? 
Zıtları bilemediğimiz için. 
 
İnsanı    nimeti ihsas etmek  
               Nimeti tattırmak           istiyor. 
               Şükre sevketmek  
 
Hastalıkla  
Sağlığı hissedip  
Sağlık nimetini tattırıp 
Şükre sevkettiriyor. 
 
FATIR: Meddesiz, mekansız, zamansız, modelsiz, taklitsiz, numunesiz, misalsiz, 
duyulmamış, düşünülmemiş olanı yapan. 
İLK ve SON YAPAN. 
 
HAKİM: Hikmettir, abes yok. 
 
İmanı verererk insanı ahiretle besliyor. Anlam kazanıyor. 
Beka istekleri tatmin oluyor. 
 
Hastalık  hissi aktif ediyor  akıl çalışmaz dolayısıyla kimseye kin beslemez, 
herkesi affeder. 
Hastalık  vicdanı aktif ediyor. 
 
Hastalık  senin şuurunu harekete geçiriyor. 
O şuurla ubudiyet farkındalığı oluyor ve abd,asker olduğunu hatırlatıyor. 
ŞUUR  Hislerin Uyanıp Bütünlüğe Gelmesidir. 
ŞUURUN YOKS A  gaflet ve sefahate girebilirsin. 
Şuurla gaye yükleniyor. Şeairle aynı kök. İslami sembollerle his  patlaması 
oluyor.  
Şuurla  hisler harekete geçiyor. 
Hastalık hisvicdan şuur hakikate bağladı. 
Hisler fikri devre dışı bırakıyor, affettiriyor, barıştırıyor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hastalık  Ahireti düşündürür 
  Günahların kirlerini yıkar. 
Kefaret: Örtülür manası. 

Vicdanı uyanık bir insana hastalık müjde olur. 
Fikir boyutundan his boyutuna taşımak gerekiyor. 
 

İki ilaç  iman ilacı kullanmak 
             itikadı düzeltmek 
 

Hastalık  itikadını düzeltiyor. 
 Hayalini de düzeltiyor. 
 Yapamadığın şeyler hayalinle düzelip itikad buluyor. 

 

Sabredip 
      Ve                         günahlar, keffaretüz zünub oluyor. 
Şekva etmezsen 
 
Günahlarımızın kötü arkadaşlıklarından hastalıkla kurtuluyoruz. 
İltizamını düzeltiyor. İyileşince affediyor, kırgınlığı bitiyor vs. 
 
Hastalık  acz kusur fakr ve noksanını deruhte ettiriyor. 
 
Cesedinde bir yer yanar ve tedavi edilmezse izi kalır. 
Günahlarda kalb ve ruhunda yaralar açar tövbe ve istiğfarla 
tamir edilmezse ebedi izler kalır. 
 
İTİKAD : Akd, düğümlemek. İpin iki ucunu birbirine bağlamak. 
Hastalıkla düğümler sağlamlaştırılıyor. 
Fikir yoldur      His bağdır 
 
Günahını düşünmeyen 
Ahireti bilmeyen                    bu üçünü bilmeyende DEHŞETLİ 
Allah’ı tanımayan                    BİR HASTALIK VAR. 
 
Günah işleyip azab çekiyorsan hala bozulmamışsın demektir. 
 
TİRYAK : İMAN İLACI ve İTİKADI DÜZELTMEK 
Bunun EN KISA YOLU HASTALIK. 
Hatalık  Dimağı ve Kalbi düzeltiyor. 
Hastalık Ahiretin üstünü açıyor.  
Gaflet perdesini yırtıp acz ve zaafın penceresiyle KUDRET ve 
RAHMET tanılıyor. 
İMAN insan manevi SÜRUR, ŞİFA ve LEZZET veriyor. 

SEKİZİNCİ DEVA: Ey âhiretini düĢünen hasta!  

Hastalık, sabun gibi, günahların kirlerini yıkar, temizler. Hastalıklar, keffaret-üz 

zünub olduğu hadîs-i sahih ile sabittir. Hem hadîste vardır ki: "ErmiĢ ağacı 

silkmekle nasıl meyveleri düĢer; imanlı bir hastanın titremesi de, öyle günahları 

silker." Günahlar, hayat-ı ebediyede daimî hastalıklardır. Bu hayat-ı dünyevîde dahi 

kalb, vicdan, ruh için manevî hastalıklardır. Sen eğer sabredip Ģekva etmezsen, Ģu 

muvakkat bir hastalık ile daimî pek çok hastalıklardan kurtuluyorsun. Eğer günahları 

düĢünmüyorsan, yahud âhireti bilmiyorsan veya Allah'ı tanımıyorsan, sende öyle 

dehĢetli bir hastalık var ki; milyon defa sendeki bu küçük hastalıktan daha 

büyüktür. Ondan feryad et. Çünki bütün dünyanın mevcudatıyla kalbin, ruhun ve 

nefsin alâkadardır. Mütemadiyen firak ve zeval ile o alâkalar kesilip, sende hadsiz 

yaralar açılır. Bahusus âhireti bilmediğin için, ölümü i'dam-ı ebedî tahayyül 

ettiğinden -âdeta- güya yara bere içinde, dünya kadar hastalıklı bir vücudun var. 

 ĠĢte en evvel hadsiz yaralı ve hastalıklı bu büyük manevî vücudun hadsiz 

hastalıklarına kat'î ilâç ve kat'î Ģifa verici bir tiryak olan iman ilâcını aramak ve 

itikadını düzeltmek gerektir ki, o ilâcı bulmakta en kısa yol, bu maddî hastalığın 

yırttığı gaflet perdesinin altında sana gösterdiği aczin ve za'fın penceresiyle, bir 

Kadîr-i Zülcelal'in kudretini ve rahmetini tanımaktır. Evet Allah'ı tanımayanın 

dünya dolusu bela baĢında vardır.  

Allah'ı tanıyanın dünyası nurla ve manevî sürurla doludur. Derecesine göre iman 

kuvvetiyle hisseder. Bu imandan gelen manevî sürur ve Ģifa ve lezzet altında, cüz'î 

maddî hastalıkların elemi erir, ezilir. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALIK : Yaratan , halk eden. 
Hastalıktan korkulma sebebi sonunda ölüm olması 
Hatalık  ölüme vesiledir. 
Allah’ın yuhyi ve yumit ismi var. 
Ölümü çözeceksin ki korku izale olsun. 
 
Ölümü 2 cihetten ele alacak.  
Kader ve Mahiyet noktalarından ölüme bakılacak. 
 
Kadere iman noktasında zayıflığından dolayı ölüm korkusu vardır.  
Nazarın bozuksa  
Zahiri cihetine bakarsan    dehşet alıp korkarsın. 
 
Suretine bakan korkar, 
Hakikatını anlayan ölümden korkmaz. 
 
Sureti parçalanmak, dağılmak vs. 
Ölümden korkmak  bir cihetten Allah’ın işine karışmak gibidir. 
Kat’i imanda problem var ki ölüm endişesi oluyor. 
 
Kabir  cesedi bıraktığın yer 
Berzah  ruhun gittiği yer. 
 
Havalimanında çanta ayrı yere gidiyor, siz ayrı yere gidiyorsunuz. 
 
Ehli iman için ölüm           ölümün peçesi       mümin için siması 
Terhis          karanlık                  nurani 
Paydos        siyah                        güzeldir 
Vesile        çirkin                        gördüm 
Nöbet 
 
Korona makamı saadete girmeye vesile oluyor. 
 
Ahz-ı ücret almak için nöbet tutuyorsun. 
 
EHL-İ İMAN için ölüm RAHMET KAPISI 
EHL-İ DALALET için ölüm ZULÜMAT-I EBEDİYE KUYUSU 

DOKUZUNCU DEVA: Ey Hâlık'ını tanıyan hasta!  

Hastalıklardaki elem ve tevahhuĢ ve korkmak ise; hastalık bazan ölüme vesile 

olduğu cihetindendir. Ölüm, nazar-ı gaflet ve zahirî cihetinde dehĢetli olduğundan, 

ona vesile olabilen hastalıklar korkutuyor, telaĢ veriyor. 

 Evvelâ bil ve kat'î iman et ki: "Ecel mukadderdir, tegayyür etmez." Çok ağır 

hastaların baĢında ağlayanlar ve sıhhatleri yerinde olanlar ölmüĢler, o ağır 

hastalar Ģifa bulup yaĢamıĢlar. 

 Sâniyen: Ölüm, sureten göründüğü gibi dehĢetli değil. Çok risalelerde gayet 

kat'î, Ģeksiz, Ģübhesiz bir surette, Kur'an-ı Hakîm'in verdiği nur ile isbat etmiĢiz 

ki: Ehl-i iman için ölüm, vazife-i hayat külfetinden bir terhistir; hem dünya 

meydanındaki imtihanda, talim ve talimat olan ubudiyetten bir paydostur; hem 

öteki âleme gitmiĢ yüzde doksandokuz ahbab ve akrabasına kavuĢmak için bir 

vesiledir; hem hakikî vatanına ve ebedî makam-ı saadetine girmeye bir vasıtadır; 

hem zindan-ı dünyadan bostan-ı cinana bir davettir; hem Hâlık-ı Rahîm'inin 

fazlından, kendi hizmetine mukabil ahz-ı ücret etmeye bir nöbettir. Madem 

ölümün mahiyeti hakikat noktasında budur; ona dehĢetli bakmak değil, bilakis 

rahmet ve saadetin bir mukaddemesi nazarıyla bakmak gerektir. Hem ehlullahın 

bir kısmının ölümden korkmaları, ölümün dehĢetinden değildir. Belki daha fazla 

hayır kazanacağım diye, vazife-i hayatın idamesinden kazanacakları hayrat içindir.  

Evet ehl-i iman için ölüm, rahmet kapısıdır. Ehl-i dalalet için, zulümat-ı ebediye 

kuyusudur. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lüzumsuz Merak Etme 
Sz.238: En ziyade insanı tahrik eden meraktır. Merak  insanı harekete 
geçiriyor.  
 
Merakın ifrat vasat tefriti vardır. 
MERAKIN İFRATI: Lüzumsuz ve Vazifesiz merak, vazife-i İlahiye Karışmak 
MERAKIN VASATI : Vazifesi olan hikmeti noktasında bakmak, hikmeti 
düşünmek 
MERAKIN TEFRİTİ : Hiçbir şeyi merak etmemek  
 
Merak etmemeye çalışırsan hastalık hafifleşir. Nasıl ? 
Faydasını , sevabını ve Çabuk geçeceğini düşünerek hafifleşir. 
Düşünceni düzeltirsen merak yoluna girer. 
 
Düşünce Nasıl Düzelir? 
Kafaya menfi olumsuz şeylerle haber, internet vs doldurmayıp, 
Kötü arkadaşlıklardan uzak durarak düşünceler düzelir. 
 
FAYDASI NE? Hikmeti anlamakla oluyor. Hastalık ölümün hikmetini bilince 
özünü, izini ve yüzünü bilirsin. 
Merakla maddi hastalığın altında manevi hastalık olur. 
 
Madde manaya dayanabilir mi? 
Mesela:  utanmak  manevi hal                                 sıkıntı  manevi hal 
    Yüzün kızarması maddenin değişmesi                kalb krizi maddenin 
değişmesi    
 
Merakın İfratı Kalbi Hastalığa sebeb 
Merakın Tefriti Dimağ Hastalığa sebeb  
 
Teslimiyetle 
Rıza ile               maddi hastalığın kökü kesilir , hafifleşir. 
Hikmetini düşünmekle 
 
MERAK KADER CİHETİNDE 
Hikmetinde ittiham 
Rahmeti Tenkid                     tokat yer, hastalığı ziyadeleşir. 
Rahimden Şekva eder 
 
Hikmeti görememek  gafleti doğurur 
Rahmeti görememek  dalaleti doğurur. 
 
 

ONUNCU DEVA: Ey lüzumsuz merak eden hasta!  

Sen, hastalığın ağırlığından merak ediyorsun. O merakın, senin hastalığını 

ağırlaĢtırır. Hastalığın hafifleĢmesini istersen, merak etmemeye çalıĢ. 

Yani hastalığın faidelerini, sevabını ve çabuk geçeceğini düĢün, merakı 

kaldır, hastalığın kökünü kes. Evet merak, hastalığı ikileĢtirir; maddî 

hastalığın altında merak ile manevî bir hastalığı kalbine verir; maddî 

hastalık ona dayanır, devam eder. Eğer teslimiyetle, rıza ile, hastalığın 

hikmetini düĢünmekle o merak gitse, o maddî hastalığın mühim bir kökü 

kesilir, hafifleĢir, kısmen gider. Hususan evhamla bir dirhem maddî 

hastalık, bazan merak vasıtasıyla on dirhem kadar büyür. Merak 

kesilmesiyle, o hastalığın onda dokuzu gider. Merak, hastalığı ziyade 

ettiği gibi, hikmet-i Ġlahiyeyi ittiham ve rahmet-i Ġlahiyeyi tenkid ve 

Hâlık-ı Rahîm'inden Ģekva hükmünde olduğu için, aks-i maksadıyla tokat 

yer, hastalığını ziyadeleĢtirir. Evet nasılki Ģükür nimeti ziyadeleĢtirir.. 

öyle de Ģekva; hastalığı, musibeti tezyid eder. Hem merakın kendisi de 

bir hastalıktır. Onun ilâcı, hastalığın hikmetini bilmektir. Madem 

hikmetini, faidesini bildin; o merhemi meraka sür, kurtul. "Ah!" yerine 

"Oh!" de, "Vâ-esefâ!" yerine "Elhamdülillahi alâküllihal" söyle. 

MERAKIN UYANMAMASI İÇİN 
Hastalığın faydasını , sevabını ve çabuk 
geçeceğini düşün. 
Teslim ve Rıza göster. 
2 DOKTOR OLMASI GEREKİR. 
DR. MEŞGULİYET: Hakikatlerle vs. meşgul olmak. 
DR. TESLİMİYET: Alakadar olmak. 

Maksadla  fikirler 
Üslubla hisler etkilenir. 
 
Dimağ Hastalığına  hikmet ve     
                                    fayda MERHEMİ  
Kalbi Hastalığa  İMAN İLACI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABIR KUVVETİNİN YÖNETİLMESİ, NASIL KULLANILMASI GEREKTİĞİ 
 
Sabrını Kumandan gibi yönetecek 
 
Sağ  Geçmiş Zaman  hastalık, elem 
Sol  Gelecek Zaman  evham, kaygı 
 
Hastalık Günahları sildiği için RUH RAHATLIYOR. 
İbadet sevab olunca ruh keyif alıyor LEZZET-i MANEVİ ALIYOR. 
 
İftara yakın zamanda insanda bir sevinç olur sekerat zamanında da insanda vazife-i 
ilahiyeden paydos olduğundan bir sevinç olacaktır. İşte ruhun Lezzet alması da 
budur 
 

 
 

 

Günahın silinmesi ve Vazifeyi yapmak RUHA LEZZET VERİYOR. 
 
Hastalık vazifeni unutturup sabrını dağıtıyor. 
 
Hastalık Gidince  lezzet ve sevab bırakıyor. 
    kar ve sürur veriyor. 
 
NEDEN DİVANE OLUNUR? 
Aklını israf ederek kullanmak 
Boş yere evham yapıyor. 
Gelecek gün daha gelmemiş neyi düşünüyorsun. 
 
İtikad  akla hükmediyor  Akıl tüm sisteme hükmediyor  programlıyor 
 
Geçmişte yaşadığın sıkıntıdan nasıl kurtulduysan şimdi aynı yöntemi kullan            
YENİ YÖNTEM KULLANMA. 
 
HASTALIĞA SABIR NASIL OLACAK? M.280 
Musibet ve Hastalık  tevekkül ve Teslim ne kadar varsa o kadar sabır edilir. 
 
Teslim  Allah’ın emrine girme, Emri sorgulamama, Onun dediği gibi yapma 
 
Tevekkül  işi başkasına ısmarlama, işi Allah’a bırakma, Allah’ı vekil etme 
Yükünü yere koyup üstüne oturmak gerekir. 
Hastalığın tazyikinden ve ölüm endişesinden kurtuluyorsun. 
 
Tevhid Hadisenin kesretten sıyrılıp olayın arkasındaki bir’i bulmak 
Kendini huzurda bilmek lazım.  
İMAN – TEVHİDİ- TESLİM- TEVEKKÜL- SAADETİ DAREYN iktiza eder. 
 

ONBİRİNCİ DEVA: Ey sabırsız hasta kardeĢ!  

Hastalık, hazır bir elemi sana vermekle beraber; evvelki 

hastalığından bugüne kadar o hastalığın zevalindeki bir lezzet-i 

maneviye ve sevabındaki bir lezzet-i ruhiye veriyor. Bugünden, 

belki bu saatten sonraki zamanda hastalık yok, elbette yoktan 

elem yok; elem olmazsa teessür olamaz. Sen yanlıĢ bir surette 

tevehhüm ettiğin için sabırsızlık geliyor. Çünki bugünden evvel 

bütün hastalık zamanının maddîsi gitmekle, elemi de beraber 

gitmiĢ; kendindeki sevabı ve zevalindeki lezzet kalmıĢ. Sana kâr 

ve sürur vermek lâzım gelirken, onları düĢünüp müteellim olmak 

ve sabırsızlık etmek divaneliktir. Gelecek günler daha 

gelmemiĢler. Onları Ģimdiden düĢünüp, yok bir günde, yok olan bir 

hastalıktan, yok olan bir elemden tevehhüm ile düĢünüp müteellim 

olmak, sabırsızlık göstermekle, üç mertebe yok yoğa vücud rengi 

vermek, divanelik değil de nedir? Madem bu saatten evvelki 

hastalık zamanları ise sürur veriyor. Ve madem yine bu saatten 

sonraki zaman madum, hastalık madum, elem madumdur.  

Sen, Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği bütün sabır kuvvetini böyle 

sağa sola dağıtma; bu saatteki eleme karĢı tahĢid et; "Yâ Sabûr!" 

de, dayan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASTALIK SEBEBİYLE EVRADINI İBADETİNİ YAPAMAYAN HASTA 
UBUDİYETİN MANASINDAN BAHSEDİLECEK 

mana-yı ubudiyetin esası olan: "Kusurunu bilmek, fakr ve aczini 

anlamak, tezellül ile dergâh-ı İlahiyeye iltica etmek" 

noktalarından geliyor  

Mektubat ( 320 ) 

Ubudiyetin Manası 
Kusuru bilmekle 
Fakr ve aczini anlamakla 
Tezellül ile dergah-ı ilahiye iltica etmekle olur. 

 
Yaratılış gayemiz ve  
Ne ile Kıymet alacağımız hastalıkla belirleniyor. 
 
Virdinden geri kalınca Cenab-ı Hak rahmet ediyor. 
Hastalık bize sabır ve tevekkül kazandırıp kuvvet veriyor. 
 
İnsan hastalıkla acz ve zaafını hissediyor.  
Fikren biliyoruz ama hissedemiyoruz. 
Hastalık bize bu hissi kazandırıyor. 
 
Acz lisanı halen  
Zaaf dili  kalen         dua ettiriyor. 
 
İnsan samimi dua ve niyazla kıymet alıyor. 
Hikmet-i Hikati – Samimi dua ile 
Sebeb-i Kıymeti – niyaz ile oluyor. 
 
Yok olmadın var oldun  hilkat 
Beni ben yaratması  fıtrat 
 
Aczinle  dua edersin 
Zaafınla  niyaz ediyorsun 
 
Günahını hatırlayan dua eder 
Kusurunu deruhte eden niyaz eder. 
 
Hastalık insana kıymet yüklüyor. 
Samimi dua ve niyaz yüklüyor. 
 

ONİKİNCİ DEVA: Ey hastalık sebebiyle ibadet ve evradından 

mahrum kalan ve o mahrumiyetten teessüf eden hasta!  

Bil ki: Hadîsçe sabittir ki; müttaki bir mü'min, hastalık sebebiyle 

yapamadığı daimî virdinin sevabını, hastalık zamanında yine kazanır. 

Farzı, mümkün olduğu kadar yerine getiren bir hasta, sabır ve 

tevekkül ile ve farzlarını yerine getirmekle o ağır hastalık 

zamanında sair sünnetlerin yerini, hem hâlis bir surette, hastalık 

tutar. Hem hastalık, insandaki aczini, za'fını ihsas eder. O aczin 

lisanıyla ve za'fın diliyle halen ve kalen bir dua ettirir. Cenab-ı Hak, 

insana hadsiz bir acz ve nihayetsiz bir za'f vermiĢ.. tâ ki daimî bir 

surette dergâh-ı Ġlahiyeye iltica edip niyaz etsin, dua etsin. 

 yani "Eğer duanız olmazsa ne 

ehemmiyetiniz var" âyetin sırrıyla insanın hikmet-i hilkatı ve sebeb-

i kıymeti olan samimî dua ve niyazın bir sebebi hastalık olduğundan, 

bu nokta-i nazardan Ģekva değil, Allah'a Ģükür etmek ve hastalığın 

açtığı dua musluğunu, âfiyeti kesbetmekle kapamamak gerektir. 

Dua – ihityarla olur  istek var 

Münacat- iradeyle yapılır  istek yok, övgü var. 

İnsana hastalık verilmezse Firavun gibi olur. 

Acz ve zaafın sendeki TERKleri işlettiriyor. Ubudiyet yolu enaniyet ile kapanıyor. 

Hastalık ölümün provası gibidir. 

PEKİ İNSANIN GÖREVİ NEDİR? 

insanın vazife-i fıtriyesi; taallümle tekemmüldür, dua ile ubudiyettir. 

Yani: "Kimin merhametiyle böyle hakîmane idare olunuyorum? Kimin 

keremiyle böyle müşfikane terbiye olunuyorum? Nasıl birisinin 

lütuflarıyla böyle nazeninane besleniyorum ve idare ediliyorum?" 

bilmektir. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġnsan hasta olunca Ģekva eder, amma da gitmedi der, niye beni buldu? 

Der. Aslında Ģekva etmeye hakkımız yok ki. Biz birer modeliz. , 

Hastalık  definedir(gizlidir, sahiplidir,örtüdür) 

             Hediye-i ilahiyedir.   

Define  Bir Ģeydir her Ģey alınır. 

 Kendisinin tarihi özelliği vardır. 

Hastalık   

gizli örtülü olanı açıyor.  

Ġnsanın anlamlandıramadığı latifesi açılır. 

Nihayetsiz istidat çekirdeği hastalıkla açılıyor. 

Manevi değerlerin üzeri açılıyor, dedektörle sana bulduruyor. 

Zahirde yıkık bina gibidir hastalık. 

Hazinelere malik viraneler gibidir. 

Yıkık gibi ama cevherin üstünü açıyor. 

Kıymetdar bir hediye-i ilahiyeyi açıyor. 
 

 

Hediye Allah’tan olunca nihayetsiz güzellik ve kıymette olur. Allah’a 

yakıĢan bir Ģeydir.  

Hastalıkla sana çok Ģey veriyor. Belimizi büken günahlar kalkınca 

ruhumuz hafifliyor, terakki ediyoruz. 
 

Ecel neden gizlenmiĢ? 

Havf ve reca ortasında bırakılmıĢ ki bu da süreklilik, devamlılık ve 

canlılık için böyle hikmete bina edilmiĢ. Böylelikle hem dünyayı hem 

ahireti  muhafaza ediyoruz.  
 

Ömür  yaĢama süren belli , değiĢmez. 

Ecel  nasıl öleceğin, tansiyon, corona vs. 
 

Hastalık - gafleti dağıtıyor 

                 Ahireti düĢündürüyor. 

                Ölümü hatırlatır (ahireti hissettirir) 

Hastalık  ilmin ve tefekkürün yapamadığını yaptıryor. 

Acz, fakr, kusur ve noksanı hissettirir ve enaniyet yaptırmaz. 

Hastalık  takvaya vesile olur. Kıymetdar hizmete ve ahirete nafi 

vaziyete sebep olur. 

2 sene hizmet =milyonlar sene hayat-ı ebediyeye medar olur. 

Hastalığın menfaati var. 

Tevekkül Sabır  Ģükür  rahmet-i Ġlahiyeye itimad gerekir. 

ĠĢi Allah’a bırak teslim ol eyleme dönüĢtüryapman gerekeni yap -

Allah’ın dediğine itimad etmek gerek. 

ONÜÇÜNCÜ DEVA: Ey hastalıktan Ģekva eden bîçare adam! Hastalık bazılara 

ehemmiyetli bir definedir, gayet kıymetdar bir hediye-i Ġlahiyedir. Her hasta, 

kendi hastalığını o neviden tasavvur edebilir. Madem ecel vakti muayyen değil; 

Cenab-ı Hak, insanı ye's-i mutlak ve gaflet-i mutlaktan kurtarmak için, havf u 

reca ortasında ve hem dünya ve hem âhireti muhafaza etmek noktasında tutmak 

için, hikmetiyle eceli gizlemiĢ. Madem her vakit ecel gelebilir; eğer insanı gaflet 

içinde yakalasa, ebedî hayatına çok zarar verebilir. Hastalık gafleti dağıtır, 

âhireti düĢündürür, ölümü tahattur ettirir, öylece hazırlanır. Bazı öyle bir kazancı 

olur ki; yirmi senede kazanamadığı bir mertebeyi yirmi günde kazanıyor. Ezcümle, 

arkadaĢlarımızdan -Allah rahmet etsin- iki genç vardı. Biri Ġlama'lı Sabri, diğeri 

Ġslâmköy'lü Vezirzade Mustafa. Bu iki zât, talebelerim içinde kalemsiz oldukları 

halde, samimiyette ve iman hizmetinde en ileri safta olduklarını hayretle 

görüyordum. Hikmetini bilmedim. Vefatlarından sonra anladım ki; her ikisinde de 

ehemmiyetli bir hastalık vardı. O hastalık irĢadıyla, sair gafil ve feraizi terkeden 

gençlere bedel, en mühim bir takva ve en kıymetdar bir hizmette ve âhirete nâfi' 

bir vaziyette bulundular. ĠnĢâallah iki senelik hastalık zahmeti, milyonlar sene 

hayat-ı ebediyenin saadetine medar oldu. Ben onların sıhhatı için bazı ettiğim 

duayı, Ģimdi anlıyorum dünya itibariyle beddua olmuĢ. ĠnĢâallah o duam, sıhhat-ı 

uhreviye için kabul olunmuĢtur. 

 ĠĢte bu iki zât, benim itikadımca, on senelik bir takva ile elde edilecek bir 

kazanç kadar bir kâr buldular. Eğer ikisi, bir kısım gençler gibi sıhhat ve 

gençliğine güvenip, gaflet ve sefahete atılsaydılar; ölüm de onları tarassud edip 

tam günahlarının pislikleri içinde yakalasaydı; o nurlar definesi yerine, kabirlerini 

akrepler ve yılanlar yuvası yapacaklardı. 

 Madem hastalıkların böyle menfaati var, ondan Ģekva değil tevekkül, sabır 

ile, belki Ģükredip, rahmet-i Ġlahiyeye itimad etmektir. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDĠ ve MANEVĠ GÖZE PERDE GELEN HASTA  

Rüyadaki göz  manevi göz oluyor 

Gözün kapalı ama gözün dıĢında da görme var. 

Hastalık perdesi altında baĢka Ģeyleri görebilecek bir göz veriliyor. 

Hastalık  bir perde  Perdenin altında ise * bir nur ve * manevi göz 

veriliyor. 

Kimlere açılmıĢ bu perde? 

*Ġmanı kuvvetli olan 

*Salahatli Ģiddetli 

*Günahsız ve dindarlıkta ileri olanlar 

Meczube = üstadı yakalayıĢ ve dua isteyiĢ Ģeklinden dolayı denilmiĢ olabilir. 

Peki Sıhhatli Ġken Bu Manevi Göz Neden Olmuyor? 

 ġu asrın nazar-ı maddisi L.N. :44 

Bu acib madde ve dinsizlik asrında, nazarlar kısalmış; kalbler, fenalıklar ve 

kötülüklerle dolmuĢ; yalnız ve yalnız Kur'an-ı Hakîm'in bu zamandaki en hakikî 

ve kat'î tereĢĢuhatı olan Risale-i Nur; o kısalmış nazarları, âdeta maddenin 

ruhuna nüfuz ettiriyor, o kötü kalblerin zindan gibi karanlık olan içini nurla 

dolduruyor. T.H: 668 

Hastalık – hissi aktif ediyor. 

Nasılki çarĢıda mevsimlere göre, birer meta mergub oluyor. Vakit be-vakit 

birer mal revaç buluyor. Öyle de, âlem meĢherinde, içtimaiyat-ı insaniye ve 

medeniyet-i beĢeriye çarĢısında, her asırda birer meta' mergub olup revaç 

buluyor. Sûkunda yani çarĢısında teĢhir ediliyor, rağbetler ona celboluyor, 

nazarlar ona teveccüh ediyor, fikirler ona müncezib oluyor. Meselâ: ġu 

zamanda siyaset metaı ve hayat-ı dünyeviyenin temini ve felsefenin revaçları 

gibi...        Sözler ( 481 ) 

 

Ġslam deccali ve sistemi de insanı kör yapıyor. 

Maddeye bakıyor ahirete bakamıyor. 

 

ONDÖRDÜNCÜ DEVA: Ey gözüne perde gelen hasta! Eğer ehl-i imanın 

gözüne gelen perdenin altında nasıl bir nur ve manevî bir göz olduğunu 

bilsen "Yüzbin Ģükür Rabb-ı Rahîmime" dersin. Bu merhemi izah için bir 

hâdise söyleyeceğim. ġöyle ki: Bana sekiz sene kemal-i sadakatla hiç 

gücendirmeden hizmet eden Barla'lı Süleyman'ın halasının, bir vakit gözü 

kapandı. O sâliha kadın, bana karĢı haddimden yüz derece fazla hüsn-ü zan 

ederek, "Gözümün açılması için dua et" diyerek, câmi kapısında beni 

yakaladı. Ben de, o mübarek ve meczube kadının salahatını duama Ģefaatçı 

yapıp, "Ya Rabbi, onun salahatı hürmetine onun gözünü aç" diye yalvardım. 

Ġkinci gün Burdur'lu bir göz hekimi geldi, gözünü açtı. Kırk gün sonra yine 

gözü kapandı. Ben çok müteessir oldum, çok dua ettim. ĠnĢâallah o dua, 

âhireti için kabul olmuĢtur. Yoksa benim o duam, onun hakkında gayet 

yanlıĢ bir beddua olurdu. Çünki eceli kırk gün kalmıĢtı. Kırk gün sonra -

Allah rahmet etsin- vefat eyledi. 

 

 ĠĢte o merhume, kırk gün Barla'nın hazînane bağlarına rikkatli 

ihtiyarlık gözüyle bakmasına bedel; kabrinde, Cennet bağlarını kırkbin 

günlerde seyredeceğini kazandı. Çünki imanı kuvvetli, salahatı Ģiddetli idi. 

Evet bir mü'min gözüne perde çekilse ve gözü kapalı kabre girse, 

derecesine göre, ehl-i kuburdan çok ziyade o âlem-i nuru temaĢa edebilir. 

Bu dünyada nasıl çok Ģeyleri biz görüyoruz, kör olan mü'minler 

görmüyorlar. Kabirde o körler, iman ile gitmiĢ ise, o derece ehl-i kuburdan 

ziyade görür. En uzak gösteren dûrbînlerle bakar nev'inde, kabrinde 

derecesine göre Cennet bağlarını sinema gibi görüp temaĢa ederler. 

 

 ĠĢte böyle gayet nurlu ve toprak altında iken göklerin üstündeki 

Cennet'i görecek ve seyredecek bir gözü, bu gözündeki perde altında 

Ģükür ile sabır ile bulabilirsin. ĠĢte o perdeyi senin gözünden kaldıracak, o 

gözle seni baktıracak göz hekimi, Kur'an-ı Hakîm'dir. 

Toprak altında iken göklerin üstündeki Cenneti görecek ve seyredecek. 

Dürbün uzağı yakınlaĢtırır. 
Küfür bu dürbünü ters kullandırıp ahireti uzaklaştırır. 

Risale –i Nur da bir dürbündür. 

Gözün altındaki perdeyi sabır ve şükürle bulabilirsin. 

Göz Hekimi – Kuran-ı Hakimdir. 

Risale- i Nura Kuran için bağlanmışsınız. Ş.311 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hastalığın suretine bakma 

Ne anlatmak istediğine bak 

Manasına bak , OH de AFFET de. 

Hastalığın MANASI güzel ki HALIK-I RAHİM en sevdiği ibadına veriyor. 

HALIK Yokken seni yaratan Allah 

RAHİM  Şefkat sahibi (iman edenleri iman ettiği şeyleri besleyendir) 

Derece derece insanlara hastalık veriliyor. 

Musibetlere en kamil insanlar mazhar oluyor. 

Enbiya > Evliya > Ehl-i Salahat >… 

Bakış Açısı Değişmesi Lazım 

İbadet-i Halisa = Gösteriş yok, riya yok, içtenlik var 

Hastalık ruhu ezen ve baskılayan günahları kaldırıyor.  

İbadet ise kemalata vesile oluyor. Hastalık bu süreci hızlandırmış oluyor. 

Hediye-i Rahmaniye = Rahmanın hediyesi ona yakışan bir hediye olacak 

Menfi ibadetlere  şükür           Müsebet ibadetlere  Hamd edilir 

Ameliyat-ı Cerrahiye  hastalık eğitmen gibi ruhsal olarak eğitir. 

Sabır içinde şükreden  NURANİ KAFİLEYE katılır 

Şekva eden  EHL-İ GAFLET ÇUKURUNA DÜŞER  

                      KARANLIK YOLDA GİDECEKSİN 

İsyan ve itiraz etme. Mülk senin değil sahibi istediği gibi tasarruf eder. 

BAZI HASTALIKLAR ÖLÜMLE SONUÇLANIRSA MANEVİ ŞEHİD OLUR. 

- çocuk doğumu (lohusa 40 gün) 

- karın sancısı (iç organ sancısı, kanser vs.) 

-Gark (boğulan) 

-Hark (yanan) 

- Taun (salgın hastalık) 

Ehl-i İman olursan hastalıktaki manevi şehitlik velayet derecesi kazandırıyor 

Ehl-dünya için hastalık  elim ve acı müfarakat  

Ehl-i İman için hastalık  hafifleşir ,sevdirilir, ahirete gitme arzusu oluşur. 

 

ONBEŞİNCİ DEVA: Ey âh ü enin eden hasta! Hastalığın suretine bakıp 

âh! eyleme. Manasına bak oh! de. Eğer hastalığın manası güzel birĢey 

olmasa idi, Hâlık-ı Rahîm en sevdiği ibadına hastalıkları vermezdi. 

Halbuki hadîs-i sahihte vardır ki:  

-ev kema kal- yani: "En ziyade musibet ve meĢakkate giriftar olanlar, 

insanların en iyisi, en kâmilleridirler." BaĢta Hazret-i Eyüb 

Aleyhisselâm, enbiyalar sonra evliyalar ve sonra ehl-i salahat çektikleri 

hastalıklara birer ibadet-i hâlisa, birer hediye-i Rahmaniye nazarıyla 

bakmıĢlar; sabır içinde ĢükretmiĢler. Hâlık-ı Rahîm'in rahmetinden 

gelen bir ameliyat-ı cerrahiye nev'inden görmüĢler. Sen ey âh u fizar 

eden hasta! Bu nuranî kafileye iltihak etmek istersen, sabır içinde 

Ģükret. Yoksa Ģekva etsen, onlar seni kafilelerine almayacaklar. Ehl-i 

gafletin çukurlarına düĢersin!.. Karanlıklı bir yolda gideceksin. 

 Evet hastalıkların bir kısmı var ki; eğer ölümle neticelense, 

manevî Ģehid hükmünde Ģehadet gibi bir velayet derecesine sebebiyet 

verir. Ezcümle: Çocuk doğurmaktan gelen hastalıklar {(Haşiye): Bu 

hastalığın manevî şehadeti kazandırması, lohusa zamanı olan kırk güne 

kadardır.} ve karın sancısıyla, gark ve hark ve taun ile vefat eden, 

Ģehid-i manevî olduğu gibi, çok mübarek hastalıklar var ki, velayet 

derecesini ölümle kazandırır. Hem hastalık, dünya aĢkını ve alâkasını 

hafifleĢtirdiğinden, vefat ile dünyadan, ehl-i dünya için gayet elîm ve 

acı olan müfarakatı tahfif eder; bazan da sevdirir. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hastalık  hürmeti ve merhameti telkin ediyor. 

Yukarıdan aĢağıya merhamet  

AĢağıdan yukarıya hürmet edilir. (alim, fazıl insanlara hürmet edilir.) 

Hayat-ı içtimaiyeyi idare eden en mühim esas olan hürmet ve merhamet gayet sarsılmıĢ.  

Kastamonu Lahikası ( 149 ) 

 

kalb-i insanîden hürmet ve merhamet çıksa; akıl ve zekâvet, o insanları gayet dehĢetli ve 

gaddar canavarlar hükmüne geçirir, daha siyasetle idare edilmez. 

ġualar ( 588 ) 

Hürmet ve merhamet telkin edilirse aradaki boĢluklar dolar. 

Zengin- fakir arası doldurulur. 

ÇatıĢma olmaması için bunlar Ģart. 

Zekat kalkarsa merhamet ve hürmet kalkar. 

Süfyan , hürmet ve merhameti kaldırılmıĢ. 

Hastalık  hürmet ve merhameti aktif ediyor. 

Ġstiğna: Hiç kimseye muhtaç olmamak. 

Ġstiğna firavunluğa, bencilliğe götürüyor bu da kulluğa ters oluyor. 

Oysa kullukta acz, fakr, kusur, noksan olmalı.  

Ġstiğna ifratı: Ben hiç kimseye muhtaç değilim diyen azgınlaĢır. 

Ġstiğna vasatı : hikmet 

Ġstiğna tefrit : dilencilik  

Ġnsanı merhamet ve hürmetten uzaklaĢtıran sıhhat ve afiyetten gelen istiğnadır Hürmeti 

Kim Hisseder? 

Hürmete lâyık zâtlara hürmet ve merhamete lâyık olanlara merhamet ve hizmet bir 

hasenedir, bir iyiliktir. Bu iyilikte sevab-ı uhrevîyi ihsas eder derecede öyle bir zevk, 

lezzet vardır ki, hayatını feda etmek derecesine o hürmeti, o merhameti ileri getirir.  

Hizmet Rehberi ( 175 ) 

Zenginlik- afiyet- sıhhat insana istiğna veriyor. Kimseye muhtaç ettirmiyor. 

Hastalık – musibet insanı adam ediyor. 

Hastalık duvarları yıkıyor, boĢlukları dolduruyor.  

Ġnsan hastalıkla akrabalarına vs. hürmet ve merhameti ihsas ediyor. 

ONALTINCI DEVA: Ey sıkıntıdan Ģekva eden hasta!  

Hastalık, hayat-ı içtimaiye-i insaniyede en mühim ve gayet güzel 

olan hürmet ve merhameti telkin eder. Çünki insanı vahĢete ve 

merhametsizliğe sevkeden istiğnadan kurtarıyor. Çünki  

 sırrıyla, sıhhat ve 

âfiyetten gelen istiğnada bulunan bir nefs-i emmare, Ģâyan-ı 

hürmet çok uhuvvetlere karĢı hürmeti hissetmez. Ve Ģâyan-ı 

merhamet ve Ģefkat olan musibetzedelere ve hastalıklılara 

merhameti duymaz. Ne vakit hasta olsa, o hastalıkta aczini ve 

fakrını anlar, lâyık-ı hürmet olan ihvanlarına ihtiram eder. 

Ziyaretine gelen veya ona yardım eden mü'min kardeĢlerine karĢı 

hürmeti hisseder ve rikkat-ı cinsiyeden gelen Ģefkat-ı insaniye ve 

en mühim bir haslet-i Ġslâmiye olan musibetzedelere karĢı 

merhameti hissedip, onları nefsine kıyas ederek, onlara tam 

manasıyla acır, Ģefkat eder, elinden gelse muavenet eder, hiç 

olmazsa dua eder, hiç olmazsa Ģer'an sünnet olan keyfini sormak 

için ziyaretine gider, sevab kazanır. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASTALIK- DUA İLİŞKİSİNDEN BAHSEDİLECEK 

Hastalık  hayratın kapısını açıyor. 

Duanın Makbuliyeti Nasıl Oluyor? 

Cüz’i ihtiyariden vazgeçip Kader-i İlahiyeye teslim olunca dua kabul oluyor. 

Hastalara ziyarete gitmek sünnet davranıştır. 

Sünnet-i seniyeye ittiba etmekle o seni muhafaza ediyor. 

Hastalıkta acz, zaafını anlayınca Allah adetullah kanunu ata kanunu ile 
değiştiriyor.Ata olunca hususi tecelli sana geliyor. Sana özel kanun konuluyor. 
Bir kanun başka bir kanuna tebdil ediliyor. 

Hastalık  şefkat ve merhameti celb ediyor. Sıla-i Rahimi birbirine bağlıyor. 
İbadet ve sevab cihetiyle bağlanıyor. 

Hastalık Nasıl Sadak Hükmüne Geçiyor? 

Bedenin ve zamanın sadakası verilmiş oluyor. 

Hastalık  insanı insaniyetin ulvi derecesine çıkarıyor. 

Allah’a olan vefasını da yerine getiriyor.Meleklerin bu vefadar levhayı görünce 
Maşallah Barekallah demeleri o kişinin Latife-i İnsaniyesinin ulvi derecesine 
çıktığının göstergesi olmuş oluyor. 

Hastalığın Sonunda Nasıl Lezzet Oluyor? 

ZahirHastalık   Batın Hastalık sırrı     

Evvel  Sıhhat    Ahir sürur,neşe,lezzet 

Hastalık dua ise duaya rıza gösterirsen dua münacata inkılab ediyor. Hastalığa 
teslim olmak münacata dönüyor.  

Unutma ki duanın neticesi uhrevidir.  

Duanın ezan vakti ise hastalık zamanıdır. 

Dua  kader   Hastalık  kaza 

Neden Hakimi Rahim denilmiş de Hakim-i Şafi DENİLMEMİŞ? 

Rahim: Müslümana has hastalığa batırıyor.  

Hikmet penceresini aktif ediyor. Hikmetle gafleti kaldırıyor. Rahim, şefkati 
oluşturuyor.  

Hastalık sırrı Latife-i İnsaniyeyi aktif edip insanı ihlaslı yapar. 

 

ONYEDİNCİ DEVA: Ey hastalık vasıtasıyla hayrat yapamamaktan Ģekva eden hasta! ġükret, 

hayratın en hâlisinin kapısını sana açan, hastalıktır. Hastalık mütemadiyen hastaya ve Lillah için 

hastaya bakıcılara sevab kazandırmakla beraber, duanın makbuliyetine en mühim bir vesiledir. 

Evet hastalara bakmak ehl-i iman için mühim sevabı vardır. Hastaların keyfini sormak, fakat 

hastayı sıkmamak Ģartıyla ziyaret etmek, sünnet-i seniyedir; keffaret-üz zünub olur. Hadîste 

vardır ki: "Hastaların duasını alınız, onların duası makbuldür." Bahusus hasta, akrabadan olsa, 

hususan peder ve vâlide olsa, onlara hizmet mühim bir ibadettir, mühim bir sevabdır. 

Hastaların kalbini hoĢnud etmek, teselli vermek, mühim bir sadaka hükmüne geçer. Bahtiyardır 

o evlâd ki; peder ve vâlidesinin hastalık zamanında, onların seri-üt teessür olan kalblerini 

memnun edip hayır dualarını alır. Evet hayat-ı içtimaiyede en muhterem bir hakikat olan peder 

ve vâlidesinin Ģefkatlerine mukabil, hastalıkları zamanında kemal-i hürmet ve Ģefkat-i 

ferzendane ile mukabele eden o iyi evlâdın vaziyetini ve insaniyetin ulviyetini gösteren o 

vefadar levhaya karĢı, hattâ melaikeler dahi "MâĢâallah, Bârekâllah" deyip alkıĢlıyorlar. Evet 

hastalık zamanında, hastalık elemini hiçe indirecek gayet hoĢ ve ferahlı, etrafında tezahür 

eden Ģefkatlerden ve acımak ve merhametlerden gelen lezzetler var. 

 Hastanın duasının makbuliyeti, ehemmiyetli bir mes'eledir. Ben otuz-kırk seneden 

beri, bendeki kulunç denilen bir hastalıktan Ģifa için dua ederdim. Ben anladım ki, hastalık dua 

için verilmiĢ. Dua ile duayı, yani dua kendi kendini kaldırmadığından anladım ki, duanın neticesi 

uhrevîdir; {(Haşiye): Evet, bir kısım hastalık duanın sebeb-i vücudu iken, dua hastalığın ademine 

sebeb olsa, duanın vücudu kendi ademine sebeb olur; bu da olamaz.} kendisi de bir nevi 

ibadettir ve hastalık ile aczini anlayıp dergâh-ı Ġlahiyeye iltica eder. Onun için otuz senedir 

Ģifa duasını ettiğim halde, duam zahirî kabul olmadığından, duayı terketmek kalbime gelmedi. 

Zira hastalık, duanın vaktidir; Ģifa, duanın neticesi değil. Belki Cenab-ı Hakîm-i Rahîm Ģifa 

verse, fazlından verir. Hem dua, istediğimiz tarzda kabul olmazsa makbul olmadı denilmez. 

Hâlık-ı Hakîm daha iyi biliyor, menfaatimize hayırlı ne ise onu verir. Bazan dünyaya ait 

dualarımızı, menfaatimiz için âhiretimize çevirir, öyle kabul eder. Her ne ise... Hastalık sırrıyla 

hulusiyet kazanan, hususan za'f u aczden ve tezellül ve ihtiyaçtan gelen bir dua kabule çok 

yakındır. Hastalık böyle hâlis bir duanın medarıdır. Hem dindar olan hasta, hem hastaya bakan 

mü'minler de bu duadan istifade etmelidirler. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASTALIĞA VE HĠÇBĠR ġEYE ġEKVA EDĠLMEMESĠ GEREKTĠĞĠ 

ANLATILIYOR 

ġekva  Hak’tan gelir. Senin hiçbir Ģeye hakkın yok ki Ģekva etmeye de 

hakkın yok. Çünkü sen ücretini peĢin almıĢĢsın.  

Ettiğin Ģekvalar Allah’a değil sebepler noktasında olabilir. Haksız Ģekvalar 

Cenab-ı Hakka gitmemesi için Cenab-ı Hak merhameten araya sebepleri 

koymuĢ ki azabı tecelli etmesin diye.  

Hastalık ve musibette bizden aĢağıda olanlara bakmak gerekir.  

 

Ey nankör! Daha sen nerede hak kazanıyorsun ki, Cenab-ı Hakk'ın sana 

verdiği mahz-ı nimet olan vücud mertebelerine mukabil Ģükretmeyerek; 

imkânat ve ademiyat nev'inde ve senin eline geçmediği ve sen lâyık 

olmadığın yüksek nimetlerin sana verilmediğinden bâtıl bir hırsla Cenab-ı 

Hak'tan Ģekva ediyorsun ve küfran-ı nimet ediyorsun? Acaba bir adam; 

minare baĢına çıkmak gibi âlî derecatlı bir mertebeye çıksın, büyük makam 

bulsun, her basamakta büyük bir nimet görsün; o nimetleri verene 

Ģükretmesin ve desin: "Niçin o minareden daha yükseğine çıkamadım" diye 

Ģekva ederek ağlayıp sızlasın. Ne kadar haksızlık eder ve ne kadar küfran-ı 

nimete düĢer, ne kadar büyük divanelik eder, divaneler dahi anlar. 

Mektubat ( 285 ) 

 

Hadiselerde hakkımız olmayan Ģeyi hakkımız gibi istiyoruz haksız Ģekva 

buradan geliyor. 

Oysa sağlık ve hastalık bir hak değil lütuf değildir. Cenab-ı hak ne verirse 

onu yaĢarız. Kahrın da hoĢ lütfun da hoĢ… 

 

 

ONSEKİZİNCİ DEVA: Ey Ģükrü bırakıp Ģekvaya giren hasta!  

ġekva, bir haktan gelir. Senin bir hakkın zayi' olmamıĢ ki Ģekva ediyorsun. Belki 

senin üstünde hak olan çok Ģükürler var, yapmadın. Cenab-ı Hakk'ın hakkını 

vermeden, haksız bir surette hak istiyorsun gibi Ģekva ediyorsun. Sen, kendinden 

yukarı mertebelerdeki sıhhatlı olanlara bakıp Ģekva edemezsin. Belki sen, kendinden 

sıhhat noktasında aĢağı derecelerde bulunan bîçare hastalara bakıp Ģükretmekle 

mükellefsin. Senin elin kırık ise, kesilmiĢ ellere bak! Bir gözün yoksa, iki gözü de 

olmayan a'malara bak! Allah'a Ģükret. Evet nimette kendinden yukarıya bakıp Ģekva 

etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Ve musibette herkesin hakkı, kendinden musibet 

noktasında daha yukarı olanlara bakmaktır ki Ģükretsin. 

Bu sır bazı risalelerde bir temsil ile izah edilmiĢ. Ġcmali Ģudur ki: Bir zât, bir 

bîçareyi, bir minarenin baĢına çıkarıyor. Minarenin her basamağında ayrı ayrı birer 

ihsan, birer hediye veriyor. Tam minarenin baĢında da en büyük bir hediyeyi veriyor. 

O mütenevvi hediyelere karĢı ondan teĢekkür ve minnetdarlık istediği halde; o 

hırçın adam, bütün o basamaklarda gördüğü hediyeleri unutup veyahud hiçe sayıp 

Ģükretmeyerek yukarıya bakar. KeĢki bu minare daha uzun olsaydı, daha yukarıya 

çıksaydım, ne için o dağ gibi veyahud öteki minare gibi çok yüksek değil deyip 

Ģekvaya baĢlarsa, ne kadar bir küfran-ı nimettir, bir haksızlıktır. Öyle de: 

 Bir insan hiçlikten vücuda gelip, taĢ olmayarak, ağaç olmayıp, hayvan 

kalmayarak, insan olup, müslüman olarak, çok zaman sıhhat ve âfiyet görüp, yüksek 

bir derece-i nimet kazandığı halde, bazı ârızalarla, sıhhat ve âfiyet gibi bazı 

nimetlere lâyık olmadığı veya sû'-i ihtiyarıyla veya sû'-i istimaliyle elinden kaçırdığı 

veyahud eli yetiĢmediği için Ģekva etmek, sabırsızlık göstermek, aman ne yaptım 

böyle baĢıma geldi diye rububiyet-i Ġlahiyeyi tenkid etmek gibi bir halet; maddî 

hastalıktan daha musibetli, manevî bir hastalıktır. KırılmıĢ el ile döğüĢmek gibi, 

Ģikayetiyle hastalığını ziyadeleĢtirir. Âkıl odur ki:  sırrıyla 

teslim olup sabretsin; tâ o hastalık, vazifesini bitirsin gitsin. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esmaül Hüsna :Bütün güzel isimler onundur.  

Burada Samed (kendisinin hiçbir şeye muhtaç olmaması) aynesi var ki bu aynada 
Cenab-ı Hakkın isimleri ortaya çıkıyor.  

Esmalar bizi sıfata- şuuanata götürecek.  

Ayine-i Samed: Allah’ın isimlerinin en cami, en latif, en güzel gösteren zemin insandır.  

Ahsene küllü şey’in halag yarattığı her şey en güzeldir.  

Cenab-ı Hakktan gelen ne varsa ya bizzat ya hakikkaten ya netice itibariyle güzel 
olduğundan kainatta çirkin diye bir şey yoktur.  

Bu aynada açlıkla Rezzak, hastalıkla Şafi ismi tezahür eder. İla ahir… 

HAYAT SABİT YEKNESAK GİTSE NEDEN NAKIS AYNA OLUR? 

Hayatın üst tabakalarına mazhar olamadığından o esmaları tanıyamadığından dolayı 
nakıs ayine olur. Kendisindeki istidadları tam anlamıyla inkişaf ettiremediğinden nakıs 
olur. Bundan dolayı adem hesabına olmuş olur. 

Ömrün kıymeti düşer, sıkıntıya girer, sefahat ,eğelenceye girer.  

Sıkıntıdan Nasıl Kurtulur? 

Sıkıntı sefahate eğlenceye atarak bir teselli cümlesi ile küfre hizmet ettirir.  

Zaten musibet, şerler ve günahların mayası ademdir. Var olan şeyi yok ederler.  
Mayalıyor ki sefahat günah silsileyle zincirleme deva edip gidiiyor. 

Adem varlığın ifade edildiği zemin oluyor. Vücudu ilmiye perde olmuş unvandır.M.59 

Hastalık hayatı safileştirip kuvvet verip terakki ettirir. 

Sair cihazatı muavenet ettirir. 

Sani Hakimin nakışları gösterilir. 

Hastalık bir misafir ise beklenilir ki vazifesini bitirsin gitsin. Hem Halıktan gönderilen ne 
olursa olsun hep kıymetli değil midir? 

Misafir 10 kısmetiyle gelir. 1 ini yer 9 unu bırakır.  

Hastalıkta 1 e bakmayıp 9 u kazanmaya çalışalım. 

HÜLASA 

Bu ayinede esmaları okuayabilmeye bakmak lazım.  

İnsanın yaratılış gayesi esmaların cilvelerinin bilinmesi değil midir? 

Öyle ise okuyalım , Esmalara yapışalım.  

 

ONDOKUZUNCU DEVA: Cemil-i Zülcelal'in bütün isimleri esma-ül hüsna tabir-i 

Samedanîsiyle gösteriyor ki, güzeldirler. Mevcudat içinde en latif, en güzel, en 

câmi' âyine-i Samediyet de hayattır. Güzelin âyinesi güzeldir. Güzelin 

mehasinlerini gösteren âyine güzelleĢir. O âyinenin baĢına o güzelden ne gelse, 

güzel olduğu gibi; hayatın baĢına dahi ne gelse, hakikat noktasında güzeldir. 

Çünki güzel olan o esma-ül hüsnanın güzel nakıĢlarını gösterir. Hayat, daima 

sıhhat ve âfiyette yeknesak gitse, nâkıs bir âyine olur. Belki bir cihette adem ve 

yokluğu ve hiçliği ihsas edip sıkıntı verir. Hayatın kıymetini tenzil eder. Ömrün 

lezzetini sıkıntıya kalbeder. Çabuk vaktimi geçireceğim diye, sıkıntıdan ya 

sefahete, ya eğlenceye atılır. Hapis müddeti gibi, kıymetdar ömrüne adavet edip, 

çabuk öldürüp geçirmek istiyor. Fakat tahavvülde ve harekette ve ayrı ayrı 

tavırlar içinde yuvarlanmakta olan bir hayat, kıymetini ihsas ediyor, ömrün 

ehemmiyetini ve lezzetini bildiriyor. MeĢakkatte ve musibette dahi olsa, ömrün 

geçmesini istemiyor. "Aman GüneĢ batmadı, ya gece bitmedi" diye sıkıntısından 

of! of! etmiyor. Evet gayet zengin ve iĢsiz, istirahat döĢeğinde herĢeyi 

mükemmel bir efendiden sor; ne haldesin? Elbette, aman vakit geçmiyor, gel bir 

ĢeĢ-beĢ oynayalım, veyahud vakti geçirmek için bir eğlence bulalım, gibi 

müteellimane sözleri ondan iĢiteceksin.. veyahud tûl-i emelden gelen, bu Ģey'im 

eksik, keĢki Ģu iĢi yapsaydım gibi Ģekvaları iĢiteceksin. Sen bir musibetzede veya 

iĢçi ve meĢakkatli bir halde olan bir fakirden sor; ne haldesin? Aklı baĢında ise 

diyecek ki: "ġükürler olsun Rabbime, iyiyim, çalıĢıyorum. KeĢki çabuk GüneĢ 

gitmeseydi, bu iĢi de bitirseydim. Vakit çabuk geçiyor, ömür durmuyor gidiyor. 

Vakıa zahmet çekiyorum, fakat bu da geçer, herĢey böyle çabuk geçiyor." diye, 

manen ömür ne kadar kıymetdar olduğunu, geçmesindeki teessüfle bildiriyor. 

Demek meĢakkat ve çalıĢmakla, ömrün lezzetini ve hayatın kıymetini anlıyor. 

Ġstirahat ve sıhhat ise, ömrü acılaĢtırıyor ki, geçmesini arzu ediyor. 

 Ey hasta kardeĢ! Bil ki, baĢka risalelerde tafsilâtıyla kat'î bir surette 

isbat edildiği gibi; musibetlerin, Ģerlerin, hattâ günahların aslı ve mayesi 

ademdir. Adem ise Ģerdir, karanlıktır. Yeknesak istirahat, sükût, sükûnet, 

tevakkuf gibi haletler ademe, hiçliğe yakınlığı içindir ki, ademdeki karanlığı ihsas 

edip sıkıntı veriyor. Hareket ve tahavvül ise vücuddur, vücudu ihsas eder. Vücud 

ise hâlis hayırdır, nurdur. Madem hakikat budur; sendeki hastalık, kıymetdar 

hayatı safileĢtirmek, kuvvetleĢtirmek, terakki ettirmek ve vücudundaki sair 

cihazat-ı insaniyeyi o hastalıklı uzvun etrafına muavenetdarane müteveccih 

etmek ve Sâni'-i Hakîm'in ayrı ayrı isimlerinin nakıĢlarını göstermek gibi çok 

vazifeler için, o hastalık senin vücuduna misafir olarak gönderilmiĢtir.  

ĠnĢâallah çabuk vazifesini bitirir gider. Ve âfiyete der ki; sen gel, benim 

yerimde daimî kal, vazifeni gör, bu hane senindir, âfiyetle kal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YİRMİNCİ DEVA: Ey derdine derman arayan hasta! Hastalık iki 

kısımdır. Bir kısmı hakikî, bir kısmı vehmîdir. Hakikî kısmı ise ġâfî-i 

Hakîm-i Zülcelal, küre-i arz olan eczahane-i kübrasında, her derde 

bir deva istif etmiĢ. O devalar ise, dertleri isterler. Her derde bir 

derman halketmiĢtir. Tedavi için ilâçları almak, istimal etmek 

meĢrudur. Fakat tesiri ve Ģifayı, Cenab-ı Hak'tan bilmek gerektir. 

Dermanı o verdiği gibi, Ģifayı da o veriyor. Hâzık mütedeyyin 

hekimlerin tavsiyelerini tutmak, ehemmiyetli bir ilâçtır. Çünki 

ekser hastalıklar sû'-i istimalâttan, perhizsizlikten ve israftan ve 

hatiattan ve sefahetten ve dikkatsizlikten geliyor. Mütedeyyin 

hekim, elbette meĢru bir dairede nasihat eder ve vesayada 

bulunur. Sû'-i istimalâttan, israfattan men'eder, teselli verir. 

Hasta o vesaya ve o teselliye itimad edip hastalığı hafifleĢir, 

sıkıntı yerinde bir ferahlık verir. Amma vehmî hastalık kısmı ise; 

onun en müessir ilâcı, ehemmiyet vermemektir. Ehemmiyet 

verdikçe o büyür, ĢiĢer. Ehemmiyet vermezse küçülür, dağılır. 

Nasılki arılara iliĢtikçe, insanın baĢına üĢüĢürler, aldırmazsan 

dağılır. 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, baĢındaki 

telaĢına güler. Bu vehmî hastalık çok devam etse, hakikata inkılab 

eder. Vehham ve asabî insanlarda fena bir hastalıktır. Habbeyi 

kubbe yapar; kuvve-i maneviyesi kırılır. Hususan merhametsiz 

yarım hekimlere veyahud insafsız doktorlara rastgelse, evhamını 

daha ziyade tahrik eder. Zengin ise malı gider; yoksa ya aklı gider 

veya sıhhatı gider. 

Muhatab önce hastalığı kabul etmeli ki derdine derman bulsun. 
İyileşmek istiyorsan önce hastalığı kabullenmek gerekir. 
Hastalık, yeknesaklığın dışına çıkılmasıdır.  
Hastalık, vahdetin dışında tevhidin müdahalesi formunda oluşmasıdır. 
Hastalık, alışılmış hayat ritminin bozulmasıdır.  
Hastalık, duygu, latife ve hislerin birleşimindeki değişimlerdir. 
Hastalığın Çözümünde senin hastalığı doğru yorumlamanla olur.  
Bakış açısını  değiştiren dermanı, şifayı bulur. 

Hastalıklar ; 

sû'-i istimalâttan,  fanide beka isteyip yanlıĢ kullanmak 

perhizsizlikten ve  ramazan ris. 8. nükte 

israftan ve  sana verileni kötüye kullanmak 

hatiattan ve  hatalar 

sefahetten ve   eğlenceye tabi olup ömür sermayesini boĢa geçirmek 

dikkatsizlikten   

geliyor . 

HASTALIK DOĞRU YORUMLANMAYIP NAZAR DEĞĠġTĠRĠLMEZSE NE OLUR? 

Malı , aklı veya sıhhati gider. 

Dua eden kiĢi Ģefkat noktasıyla kendisinin bir parçası gibi günahının affedilmesi için dua 

ederse duası kabul oluyor.  

VEHMĠ HASTALIKTAN NASIL KURTULUNUR? VEHĠM-ASABĠ ĠLĠġKĠSĠ NEDĠR? 

Sıkıntı gelirse asabiyet veriyor.  

Su-i fehm yapıyor.  

Kendini onda görememen asabiyeti ayyuka çıkarıyor.  

Ġnsanları istediği gibi görmek istediğinden dolayı asabi oluyor.  

Asabilerde gurur, kibir çok ; hazım yoktur. 

Bir kimse asabi mi değil mi formülü nedir? 

Bakılır ki her zaman böyle mi, eğer öyle değilse asabi değildir.  

ASABĠYETE ÇÖZÜM NEDĠR? 

Ne olmak istiyorsan senden önce olanlara bak. Doğru kiĢileri örnek al. Sohbet-i ihvan- Tilaveti 

Kuran, Münacat-ı Rahman yap.  

HAZIK MÜTEDEYYĠM HEKĠM TARĠF EDĠLĠYOR.  
Alanında uzman olacak, dindar olacak- Maddi ilaçtan ziyade manevi ilaç teselli verecek. 

Vehim: Olan bir şeyi yanlış yorumlamaktır.  

Merhametsiz  yarım Hekim (bedeni biliyor ruhu bilmiyor olaya maddiyat la bakıyor maneviyatla 
bakamadığından yarım tabiri kullanılmış olabilir) 

Merhametsiz olduğu için iyileşip iyileşmemesi umrunda olmaz.. 

İnsafsız  doktor ( insaf- nısıf- yarı yarıya analamına gelir. Teselli veremediğinden yarım kalıyor) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASTA DERT DERMAN ŞİFA kavramları açıklanacak 

HASTA ; sıhhatini yeknesaklıktan kaybedendir. 

NEDEN DEVA DENİLMİŞTİR? 

Tüm devalar toplanıp uygulanınca ŞİFA oluyor. 

DEVA ; Derdi ortadan kaldıran müessir sebep.  

Maddi ilaçtan bin kat teselli manevi ilaç olan. 

HASTALIK ; sistemsel sıhhatini etkileyen bütünsellik halidir. 

Şifayı normal kabul ettiğimiz için haksız şekvalar oluyor. Hastalık da Şifa da Hakkımız 
değil bize lütfedilen ne ise o hakkımızdır. 

Hastalık  bil kuvveyi bil fiile çıkarıyor. 

Hastalık  Esmalara ayinedarlık ediyor. 

Hastalık  İnsanı kemalata götürendir.Gel gitler; hastalık- sıhhatler hep bir tekamül 
ve dönme için  verilmiştir. Derece almak için verilmiştir. Hikmetlidir yani. 

Dert olmadığında Allah’tan kopuk bir yaşam olur. Böylelikle Cenab-ı Hak kendisini 
hatırlamak istemekle beraber nimetlerini ihsas ettiriyor. 

NOKTA-İ NAZAR:  

Hasta kişi maddi elemle fani bir şeyi kaybedip Baki bir çok şeyleri kazanıyor.  

Fani kaybedilip Baki kazanılıyor. 

Hastalık vasıtasıyla etrafta ilgi, alaka, şefkat oluşuyor. Çocuğa şefkat nazarı gibi 
etraftakilerin şefkat nazarı celb ediliyor.  

Hasta acz,zaaf,fakr ve kusurla hakkal yakin bildiğinden ondan istifade edebilmemiz 
için bizi o hastaya sevk ediyor ki onun zemininden yararlanalım diye. 

Hastalık  dünya meşakkatinden istirahat veriyor.  

Cüzi Elem Baki Eleme Nasıl Tebdil Oluyor? 

İrtibatımızı muhafaza ederek yapabiliriz.  

Şahsı maneviyi kazanarak yapabiliriz. 

Allah’a ve peygambere sadakatimizi göstererek cüziyeti külliyete tebdil edebiliriz.  

Şirket-i Maneviye-i Uhreviyeye ortak olarak başarabiliriz. 

YİRMİBİRİNCİ DEVA: Ey hasta kardeş!  

Senin hastalığında maddî elem var, fakat o maddî 

elemin tesirini izale edecek ehemmiyetli bir 

manevî lezzet seni ihata ediyor. Çünki peder ve 

vâliden ve akraban varsa, çoktan beri unuttuğun 

gayet lezzetli o eski şefkatleri senin etrafında 

yeniden uyanıp, çocukluk zamanında gördüğün o 

şirin nazarları yine görmekle beraber; çok gizli 

perdeli kalan etrafındaki dostluklar, hastalığın 

cazibesiyle yine sana karşı muhabbetdarane 

baktıklarından, elbette onlara karşı senin bu maddî 

elemin pek ucuz düşer. Hem sen müftehirane 

hizmet ettiğin ve iltifatlarını kazanmasına çalıştığın 

zâtlar, hastalığın hükmüyle sana merhametkârane 

hizmetkârlık ettiklerinden, efendilerine efendi 

oldun. Hem insanlardaki rikkat-i cinsiyeyi ve 

şefkat-i nev'iyeyi kendine celbettiğinden, hiçten 

çok yardımcı ahbab ve şefkatli dost buldun. Hem 

çok meşakkatli hizmetlerden paydos emrini yine 

hastalıktan aldın, istirahat ediyorsun. Elbette senin 

cüz'î elemin, bu manevî lezzetlere karşı seni 

şekvaya değil, teşekküre sevketmelidir. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nüzul: inme,felç. Gibi dediği için bu nevden ağır hastalıklaklar da kanser, alzeimer bu 
gibiye dahil olabilir. Vücudun işlevini gereği kadar kullanamamak nüzul olarak ifade 
edilebilir. 

Rabıta-ı Mevt 2 şekilde olur. 

1.si Tasavvuftaki gibi ; 

tahayyül edip ÖLÜMÜ düşünmek.(kendini içine koymadan ölümü düşünürsün) 

hayalen, farz ederek gitmeye çalışır. 

Zaman ve mekana bağlı ölümü hayal eder. 

Buradaki esma (kuddüs) cesedin toprağa gitmesini gerektirir. 

Surette kalan böyle hayal eder. 

2.si Ehl-i Hakikatın yaptığı: 

ÖLÜMÜNÜ düşünmek.(kendini, nefsini içine koymakla beraber bütün kainatın 
ölümünü düşünürsün) 

Akıbeti düşünüp fikren ve nazaran gitmeye çalışır. 

Esma ile müsemma bulunur.  

Rahim esması cesedin toprağa girmesini gerektirmez.  Rahim esması öne çıkar. 

RAHİM: iman ettiği şeyle beslenendir. 

RABITA-I MEVT NE İŞE YARAR? 

Bu cesedin ıslahı için bela, musibet veya rabıta-i mevt yapılmalı ki ıslah olsun, hidayet 
bulsun. 

Bunun için maddi ve manevi nefsi emaremizin neyle susturulacağına bakmak lazım. 

SORUNLAR: 

Maddi Nefsi Emmare—Bedensel hazlar , his ve hevesler 

Manevi Nefsi Emmare—Acz,fakrını bilmez, enaniyetten beslenir. 

ÇÖZÜMLER: 

Maddi Nefsi Emmare : Oruç, terkler, haramlardan uzak durmakla olur. 

Manevi Nefsi Emmare : İstiğfarla kusurunu bilmek ve tövbe ile günahını hatırlamak 

Hastalıktan Kurtulmanın Yolu  

1. Sıırı İman        2.  Teslimiyet      3. Tevekkül ile olur. 

YİRMİİKİNCİ DEVA: Ey nüzul gibi ağır hastalıklara mübtela 

olan kardeĢ! Evvelâ sana müjde ediyorum ki; mü'min için nüzul 

mübarek sayılıyor. Bunu çoktan ehl-i velayetten iĢitiyordum. 

Sırrını bilmezdim. Bir sırrı Ģöyle kalbime geliyor ki: Ehlullah, 

Cenab-ı Hakk'a vâsıl olmak ve dünyanın azîm manevî 

tehlikelerinden kurtulmak ve saadet-i ebediyeyi temin etmek 

için, iki esası ihtiyaren takib etmiĢler: 

  Birisi: Rabıta-i mevttir. Yani: Dünya fâni olduğu gibi, 

kendisi de içinde vazifedar fâni bir misafir olduğunu düĢünmekle, 

hayat-ı ebediyesine o suretle çalıĢmıĢlar. 

  İkincisi: Nefs-i emmarenin ve kör hissiyatın 

tehlikelerinden kurtulmak için, çilleler ile, riyazetlerle nefs-i 

emmarenin öldürülmesine çalıĢmıĢlar. 

 Sizler ey yarı vücudunun sıhhatını kaybeden kardeĢ! Sen 

ihtiyarsız kısa ve kolay ve sebeb-i saadet olan iki esas sana 

verilmiĢ ki; daima senin vücudunun vaziyeti, dünyanın zevalini ve 

insanın fâni olduğunu ihtar ediyor. Daha dünya seni boğamıyor, 

gaflet senin gözünü kapayamıyor. Ve yarım insan vaziyetinde bir 

zâta, nefs-i emmare elbette hevesat-ı rezile ile ve nefsanî 

müĢtehiyat ile onu aldatamaz, çabuk o nefsin belasından kurtulur. 

 ĠĢte mü'min sırr-ı iman ile ve teslimiyet ve tevekkül ile, o 

ağır nüzul gibi hastalıktan az bir zamanda, ehl-i velayetin çilleleri 

gibi istifade edebilir. O vakit o ağır hastalık çok ucuz düĢer. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hastalıkla beraber   + Kimsesizlik  + gurbet verilmiştir. 

Kimsesizlik : Kalabalık içinde yalnız olmaktır.  Koronada evde herkes var ama tek 
başına bir odadasın gibi örnek verilebilir.  

Gurbet: Kendinden ve rabbinden uzak durmaktır.  

Kimsesizlik  en katı kalbleri rikkate getirir.    

Gurbet nazar-ı şefkati celbediyor.  

Hikmetine itimat  Teslim 

Kudretine istinad  Tevekkül 

ŞEFKAT NASIL TERBİYE VESİLESİ OLUYOR?  

Tüm annelerin şefkati bir lema 

Şefkat bir iksir-i nuranidir. M.79 

Terbiye sadece ahlak olmamakla beraber olgunlaştırma görevi de vardır. 

Şefkat , karşılıksız yapılandır.  

Şefkat ruhsal tedavi edip külli terbiye edendir. 

Şefkat hastalığın kaynağını bulup sorunu kökten çözmektir. 

Şefkat= cemal + celalin bütünleşmesidir. 

Şefkat: Annenin cemali ile babanın celalinin yoğrulmasıdır. 

Şefkat  ruha         muhabbet  kalbe bakar. 
 

İman ve teslimiyetle  ittiba  etmeyen  KİMSESİZDİR. 

Senin Cenab-ı Hak dan ayrı olman GURBETTİR. 
 

PEKİ NE İLE BAĞLANACAKSIN? Elcevab: NESEB İLE… 

NESEB: Bedenin nesebi cilve+cemal+nakış+sanat 

Duyguların nesebi subuti sıfatlar 

Herkesten  Farklı Oluşun  zati sıfatlar 

Ruhtaki nesebin  Şuunatı  Zatiye (şefkat,muhabbet, şevk, sürur… ) 

Günahın nesebi cehennem 

İnkar,şirk, küfrün nesebi  Ademdir. 

NESEB: Burayı oraya taşıyan ve orayı buraya getirendir. 

YİRMİÜÇÜNCÜ DEVA:  

Ey kimsesiz, garib, bîçare hasta!  

Hastalığınla beraber kimsesizlik ve gurbet, sana karĢı en 

katı kalbleri rikkate getirirse ve nazar-ı Ģefkati 

celbederse; acaba Kur'anın bütün surelerinin baĢlarında 

kendini Rahman-ur Rahîm sıfatıyla bize takdim eden ve 

bir lem'a-i Ģefkatıyla umum yavrulara karĢı umum 

vâlideleri, o hârika Ģefkatıyla terbiye ettiren ve her 

baharda bir cilve-i rahmetiyle zemin yüzünü nimetlerle 

dolduran ve ebedî bir hayattaki Cennet, bütün 

mehasiniyle bir cilve-i rahmeti olan senin Hâlık-ı 

Rahîm'ine iman ile intisabın ve onu tanıyıp hastalığın 

lisan-ı acziyle niyazın, elbette senin bu gurbetteki 

kimsesizlik hastalığın, herĢeye bedel onun nazar-ı 

rahmetini sana celbeder.  

Madem o var, sana bakar, sana herĢey var. Asıl gurbette, 

kimsesizlikte kalan odur ki; iman ve teslimiyetle ona 

intisab etmesin veya intisabına ehemmiyet vermesin. 

 



 

 

 

 

 

 

 

                     

                     

                     

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASUM ÇOCUKLAR , ĠHTĠYARLAR , HASTA BAKICI ve REFAKATÇĠLERDEN 

BAHSEDĠLECEK 

Refakat: ArkadaĢlık, beraberlik, vefa, ruhların birbirine sahip çıkmasıdır. 

Ahiret Ticaret  Ģevk ve gayretle kazanılır. 

Ġhtiyarlara çocuk hükmünde denmesinin bir sebebi de  çocuğun kendi ihtiyaçlarını 

karĢılamadığı gibi ihtiyarlar da bu Ģekilde bir hal alıyor.  

ÇOCUKLARIN HASTALIKLARI NEDEN VAR? 

*Vücutlarına idman  *bir riyazet * ilerisi için mukavemet için vardır. 

SIRR-I ġEFKAT NEDĠR?  

Kendini ortadan validede olur. Sırr-ı Ģefkat ikiliği teke düĢürür.  

Çocuğun sıhhatini kendi sıhhatine tercih etmesinden dolayı ikiliği teke düĢürür. 

Sırr-ı Ģefkat  Ģuunat-ı zatiyeye bakar.  

ġEFKAT NASIL KAZANILIR?  

ġevk ve gayretle ahiret ticaretini yaparsan Ģefkatin sırrı ortaya çıkıyor. 

ġefkat , aĢktan daha yüksektir.  

Nübüvvetin cüzünden bir cüzdür. 

ġEFKAT ÖLÇÜSÜ NEDĠR? 

Bu Ģefkatteki fedakârlık, hakikî bir ihlası ve mukabelesiz bir fedakârlık manasını ifade 

ettiğinden, Ģimdi bu zamanda pek çok ehemmiyeti var.  

Lem'alar ( 199 ) 

Hakiki ihlas ve mukabelesiz fedakarlık ile Ģefkat kazanılır. 

ĠHTĠYARLARA BAKAN TARAFI NEDĠR? 

Refakat Görevi var. Vefalı olanlar refakat ederler. Bunun da  

*azim sevabı var * duasını almak var. * kalbi hoĢ tutmak var * vefalı hizmet etmek var. 

Gençliğinde ne yaparsan karĢılığını bulursun. Men dakka dukka: çalma kapıyı çalarlar kapını. 

Ceza amel cinsindendir kaidelerini unutmamak gerekir.  

Rencide etmemek gerekir. Bu dünyada iki yakası bir araya gelmediği gibi dünya felaketleri ile 

birlikte uhrevi azab çeker.  

Demek pederine isyan eden ve onu rencide eden, insan bozması bir canavardır. 

Sözler ( 639 ) 

Hasta olmak; imana göre dünyadan uzaklaĢıp Allah’a yaklaĢmaktır.  

 

 

YİRMİDÖRDÜNCÜ DEVA: Ey masum hasta çocuklara ve masum 

çocuklar hükmünde olan ihtiyarlara hizmet eden hasta bakıcılar! 

Sizin önünüzde mühim bir ticaret-i uhreviye var. ġevk ve gayret ile 

o ticareti kazanınız. Masum çocukların hastalıklarını, o nazik 

vücudlara bir idman, bir riyazet ve ileride dünyanın dağdağalarına 

mukavemet verdirmek için bir Ģırınga ve bir terbiye-i Rabbaniye 

gibi, çocuğun hayat-ı dünyeviyesine ait çok hikmetlerle beraber ve 

hayat-ı ruhiyesine ve tasaffi-i hayatına medar olacak büyüklerdeki 

keffaret-üz zünub yerine, manevî ve ileride veyahud âhirette 

terakkiyat-ı maneviyesine medar Ģırıngalar nev'indeki 

hastalıklardan gelen sevab, peder ve vâlidelerinin defter-i a'maline, 

bilhâssa sırr-ı Ģefkatle çocuğun sıhhatını kendi sıhhatına tercih 

eden vâlidesinin sahife-i hasenatına girdiği, ehl-i hakikatça sabittir. 

Ġhtiyarlara bakmak ise; hem azîm sevab almakla beraber, o 

ihtiyarların ve bilhâssa peder ve vâlide ise, dualarını almak ve 

kalblerini hoĢnud etmek ve vefakârane hizmet etmek, hem bu 

dünyadaki saadete, hem âhiretin saadetine medar olduğu rivayat-ı 

sahiha ile ve çok vukuat-ı tarihiye ile sabittir. Ġhtiyar peder ve 

vâlidesine tam itaat eden bahtiyar bir veled, evlâdından aynı 

vaziyeti gördüğü gibi; bedbaht bir veled eğer ebeveynini rencide 

etse, azab-ı uhrevîden baĢka, dünyada çok felâketlerle cezasını 

gördüğü, çok vukuatla sabittir. Evet ihtiyarlara, masumlara, yalnız 

akrabasına bakmak değil; belki ehl-i iman (madem sırr-ı imanla 

uhuvvet-i hakikiye var) onlara rastgelse, muhterem hasta ihtiyar 

ona muhtaç olsa, ruh u canla ona hizmet etmek Ġslâmiyetin 

muktezasıdır. 



 

                     

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitabın Ey kardeĢler diye baĢlamasının hikmeti ; diğer devalarda hastalığın birer özelliğinden bahsedilmiĢ ama burada 

umumileĢtirmiĢ. 

Unutmayalım ki hastalıklı toplulukta yaĢıyoruz.Biz de hastayız. Çünkü bu asır hastalıklı bir asırdır.  

Ey hitabının kullanıĢ biçimi; 

 ile nida edilen insanlar gafil, gaib, hazır, cahil, meĢgul, dost, düĢman gibi çok muhtelif tabakalara Ģamildir. Bu muhtelif 

tabakalara göre  nın ifadesi değiĢir. Meselâ: Gafile karĢı tenbihi ifade eder, gaibe ihzarı, cahile tarifi, dosta teĢviki, düĢmana 

tevbih ve takri'i gibi her tabakaya münasib bir ifadesi vardır. Sonra makam kurbu iktiza ettiği halde, uzaklara mahsus olan  

edatının kullanılması birkaç nükteye iĢarettir: 

 1- Teklif edilen emanet ve ibadetin pek büyük bir yük olduğuna, 

 2- Derece-i ubudiyetin, mertebe-i uluhiyetten pek uzak olduğuna, 

 3- Mükelleflerin, zaman ve mekânca hitabın vakit ve mahallinden ırak bulunduğuna, 

             4- Ġnsanların derece-i gafletlerine iĢarettir.     ĠĢarat-ül Ġ'caz ( 97 ) 

Gafile tembih Gaibe  izhar  cahile tarif   dost  teĢvik     düĢman tevbih ve tari iktiza eder. 

Her tabakaya münasib ifade kullanır. Her devanın baĢındaki EY hitabı da bir özellikten bahsediyor.   

1. Hastalık emanet olarak verilmiĢ ki insan zalimliğini ve cahilliğini üzerinden atmak için. 

2. Hasta ile hastalığı veren arasındaki uzaklığı ifade eder. 

3. Mükelleflerin zaman- mekan noktasındaki uzaklıklarını ifade eder. 

4. Ġnsanın derece-i gafletlerine iĢaret eder. 

25 tane EY edatı herkeste farklı oluyor. 

Tiryak  Allah’a bakar. 

Ġlaç  insana bakar. 

 

Allah’a bakan yönü faydalı    devamlı      hakiki lezzetli  olmakla beraber    = KUDSĠ TĠRYAK oluyor.  

ĠMAN TĠRYAKI = FAYDALI + DEVAMLI + HAKĠKĠ LEZZETLĠ 

Ġnsana  bakan yönü ise imanın inkiĢafı 

 

ĠNKĠġAF:  

 TÖVBE ile :günahtan sonra yapılan 

 ĠSTĠĞFAR ile : kusurunu anladıktan sonra yapılır 

 NAMAZ ile: Ġbadet; emirleri yapmak , yasaklardan sakınmak. 

UBUDĠYET ile: Ġstenilen manayı ortaya koymak. Acz, fakr kusuru bilmek.  

 

Tüm hataların baĢı dünya sevgisidir.  

Dünyanın alaka ve muhabbeti yanlıĢ kullanılırsa EHL-i GAFLETE atar. 

Korona virüs  AĢı geldi, azalacak vs. bunlar hasta aslında. Dünyaya yanlıĢ alaka ve muhabbet besledikleri için hasta olup ehli 

gaflet olmuĢlar. Sanki ölüm korona ile mi yeni dünyaya geldi?  

 

ġĠFA   Allah’ı gösterip bildirir     Her Ģeyin her Ģeyle münasabet kurdurur    Yüksek hakikati gösteriyor.  

 

Ehli imana hastalığı gösteriyor. ġifadır.  

 

YİRMİBEŞİNCİ DEVA: Ey hasta kardeĢler! Siz gayet 

nâfi' ve her derde deva ve hakikî lezzetli kudsî bir 

tiryak isterseniz, imanınızı inkiĢaf ettiriniz. Yani tövbe 

ve istiğfar ile ve namaz ve ubudiyetle, o tiryak-ı kudsî 

olan imanı ve imandan gelen ilâcı istimal ediniz. Evet 

dünyaya muhabbet ve alâka yüzünden güya âdeta ehl-i 

gafletin dünya gibi büyük, hasta, manevî bir vücudu 

vardır. Ġman ise, o dünya gibi zeval ve firak darbelerine, 

yara ve bere içinde olan o manevî vücuduna birden Ģifa 

verip; yaralardan kurtarıp, hakikî Ģifa verdiğini pek çok 

risalelerde kat'î isbat etmiĢiz. (burada 25.deva bitiyor) 

 

(Ģimdi hülasa yapıyor) 

 BaĢınızı ağrıtmamak için kısa kesiyorum. Ġman 

ilâcı ise, feraizi mümkün oldukça yerine getirmekle 

tesirini gösteriyor. Gaflet ve sefahet ve hevesat-ı 

nefsaniye ve lehviyat-ı gayr-ı meĢrua, o tiryakın tesirini 

meneder. Hastalık madem gafleti kaldırıyor, iĢtihayı 

kesiyor, gayr-ı meĢru keyflere gitmeye mani oluyor; 

ondan istifade ediniz. Hakikî imanın kudsî ilâçlarından ve 

nurlarından tövbe ve istiğfar ile, dua ve niyaz ile istimal 

ediniz. Cenab-ı Hak sizlere Ģifa versin, hastalıklarınızı 

keffaret-üz zünub yapsın. Âmîn âmîn âmîn... 



 

 

 

Eczane-i Kübra Nasıl Tiryak Misal Oluyor? 

 Kuran-ı Kerim  Eczane-i  Kübra 

 Risale-i Nur  Naşiri  

 

KORONA TEDAVİSİNİN MADDİ İLACI NEDİR? 

Asayı Musa okuyarak  sihir, büyü, karanlıkları atmasından dolayı 

Hüve Nüktesi okuyarak  mevaddı şerire  ve sekine-i habiseleri  def ettiğinden dolayı 

HASTALIĞIN  

SURETĠ  Acı, elem,dert,sıkıntı,meĢakket 

KANUNĠYETĠ  Tevbe, istiğfar, dua ve niyazı istimal ederek ;  

                            acz,fakr,kusurunu deruhte etmek 

HAKĠKATI  dua, iman, Ģuur ve rıza ile  

                      tüm esmaların sende uyandırdıklarıdır. 

KANUNĠYETĠ  Mirac-ı ruhani ile netice vermesi.  


