
RİSALE-İ NUR’DA HASTALIK VE ŞİFA

Bediüzzaman Said NURSİ

İkinci Lem’a
ِحيِم ْحٰمِن الّرَ بِْسِم اهلِل الّرَ

اِحِميَن ّرُ َوَاْنَت َاْرَحُم الّرَ ِنَى الّضُ ِاْذ نَاٰدى َربَّهُۤ َانِّى َمّسَ
Sabır kahramanı Hazret-i Eyyûb aleyhisselâmın şu münâcâtı, hem mücerreb, hem 

tesirlidir. Fakat, âyetten iktibas suretinde, bizler münâcâtımızda ُّر الّضُ ِنَى  َمّسَ َانِّى   َربِّۤى 
اِحِميَن .demeliyiz َوَاْنَت َاْرَحُم الّرَ

Hazret-i Eyyûb aleyhisselâmın meşhur kıssasının hülâsası şudur ki: 

Pek çok yara, bere içinde epey müddet kaldığı halde, o hastalığın azı�m mükâfâtını 
düşünerek, kemâl-i sabırla tahammül edip kalmış. Sonra, yaralarından tevellüt eden 
kurtlar kalbine ve diline iliştiği zaman, zikir ve marifet-i İ�lâhiyenin mahalleri olan kalb 
ve lisanına iliştikleri için, o vazife-i ubudiyete halel gelir düşüncesiyle, kendi istirahati 
için değil, belki ubudiyet-i İ�lâhiye için demiş: “Yâ Rab, zarar bana dokundu. Lisanen 
zikrime ve kalben ubudiyetime halel veriyor” diye münâcât edip, Cenâb-ı Hak o hâlis 
ve sâfi, garazsız, lillâh için o münâcâtı gayet harika bir surette kabul etmiş, kemâl-i 
âfiyetini ihsan edip envâ-ı merhametine mazhar eylemiş. 

İ�şte bu Lem’ada Beş Nükte var.

Birinci Nükte

Hazret-i Eyyûb aleyhisselâmın zâhirı� yara hastalıklarının mukabili, bizim bâtını� ve 
ruhı� ve kalbı� hastalıklarımız vardır. İ�ç dışa, dış içe bir çevrilsek, Hazret-i Eyyûb’dan 
daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü işlediğimiz her bir günah, kafamı-
za giren her bir şüphe, kalb ve ruhumuza yaralar açar.

Hazret-i Eyyûb aleyhisselâmın yaraları, kısacık hayat-ı dünyeviyesini tehdit edi-
yordu. Bizim mânevı� yaralarımız, pek uzun olan hayat-ı ebediyemizi tehdit ediyor. O 
münâcât-ı Eyyûbiyeye, o hazretten bin defa daha ziyade muhtacız.

Bahusus, nasıl ki o hazretin yaralarından neş’et eden kurtlar kalb ve lisanına iliş-
mişler. O� yle de, bizleri, günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, 
şüpheler—neûzu billâh—mahall-i iman olan bâtın-ı kalbe ilişip imanı zedeler ve ima-
nın tercümanı olan lisanın zevk-i ruhanı�sine ilişip zikirden nefretkârâne uzaklaştıra-
rak susturuyorlar.
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Evet, günah kalbe işleyip, siyahlandıra siyahlandıra, tâ nur-ı imanı çıkarıncaya ka-
dar katılaştırıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah, istiğfarla 
çabuk imha edilmezse, kurt değil, belki küçük bir mânevı� yılan olarak kalbi ısırıyor.

Meselâ, utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam, başkasının ıttılaından çok 
hicap ettiği zaman, melâike ve ruhaniyâtın vücudu ona çok ağır geliyor. Küçük bir 
emâre ile onları inkâr etmek arzu ediyor.

Hem meselâ, Cehennem azabını intaç eden büyük bir günahı işleyen bir adam, Ce-
hennemin tehdidâtını işittikçe istiğfarla ona karşı siper almazsa, bütün ruhuyla Ce-
hennemin ademini arzu ettiğinden, küçük bir emâre ve bir şüphe, Cehennemin inkâ-
rına cesaret veriyor.

Hem meselâ, farz namazını kılmayan ve vazife-i ubudiyeti yerine getirmeyen bir 
adamın, küçük bir âmirinden küçük bir vazifesizlik yüzünden aldığı tekdirden müte-
essir olan o adam, Sultan-ı Ezel ve Ebedin mükerrer emirlerine karşı farzında yaptığı 
bir tembellik, büyük bir sıkıntı veriyor. Ve o sıkıntıdan arzu ediyor ve mânen diyor ki, 
keşke o vazife-i ubudiyeti bulunmasaydı! Ve bu arzudan, bir mânevı� adâvet-i İ�lâhiyeyi 
işmam eden bir inkâr arzusu uyanır. Bir şüphe, vücud-ı İ�lâhiyeye dair kalbe gelse, kat’ı� 
bir delil gibi ona yapışmaya meyleder; büyük bir helâket kapısı ona açılır. O bedbaht 
bilmiyor ki, inkâr vasıtasıyla, gayet cüz’ı� bir sıkıntı vazife-i ubudiyetten gelmeye mu-
kabil, inkârda milyonlarla o sıkıntıdan daha müthiş mânevı� sıkıntılara kendini hedef 
eder. Sineğin ısırmasından kaçıp yılanın ısırmasını kabul eder. Ve hâkezâ, bu üç misale 

kıyas edilsin ki, بَْل َراَن َعٰلى قُلُوبِِهْم sırrı anlaşılsın.

İkinci Nükte

Yirmi Altıncı Sözde sırr-ı kadere dair beyan edildiği gibi, musibet ve hastalıklarda 
insanların şekvâya üç vecihle hakları yoktur.

Birinci Vecih: Cenâb-ı Hak, insana giydirdiği vücut libasını san’atına mazhar edi-
yor. İ�nsanı bir model yapmış; o vücut libasını o model üstünde keser, biçer, tebdil eder, 
tağyir eder, muhtelif esmâsının cilvesini gösterir. Şâfı� ismi hastalığı istediği gibi, Rez-
zak ismi de açlığı iktiza ediyor, ve hâkezâ...

ُف ِفى ُمْلِكِه َكْيَف يََشۤاُء  َمالُِك اْلُمْلِك يَتََصّرَ
İ�kinci Vecih: Hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder, kemal bulur, kuvvet bu-

lur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder, vazife-i hayatiyeyi yapar. Yeknesak isti-
rahat döşeğindeki hayat, hayr-ı mahz olan vücuttan ziyade, şerr-i mahz olan ademe 
yakındır ve ona gider.

Ü� çüncü Vecih: Şu dâr-ı dünya, meydan-ı imtihandır ve dâr-ı hizmettir. Lezzet ve 
ücret ve mükâfat yeri değildir. Madem dâr-ı hizmettir ve mahall-i ubudiyettir.
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Hastalıklar ve musibetler, dinı� olmamak ve sabretmek şartıyla, o hizmete ve o ubu-
diyete çok muvafık oluyor ve kuvvet veriyor. Ve her bir saati bir gün ibadet hükmüne 
getirdiğinden, şekvâ değil, şükretmek gerektir.

Evet, ibadet iki kısımdır: bir kısmı müsbet, diğeri menfi. Müsbet kısmı malûmdur. 
Menfi kısmı ise, hastalıklar ve musibetlerle, musibetzede zaafını ve aczini hissedip, 
Rabb-i Rahı�mine ilticâkârâne teveccüh edip, Onu düşünüp, Ona yalvarıp hâlis bir ubu-
diyet yapar. Bu ubudiyete riyâ giremez, hâlistir. Eğer sabretse, musibetin mükâfâtını 
düşünse, şükretse, o vakit her bir saati bir gün ibadet hükmüne geçer. Kısacık ömrü 
uzun bir ömür olur. Hattâ bir kısmı var ki, bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçer. 
Hattâ bir âhiret kardeşim, Muhacir Hafız Ahmed isminde bir zâtın müthiş bir hastalı-
ğına ziyade merak ettim. Kalbime ihtar edildi: “Onu tebrik et. Herbir dakikası bir gün 
ibadet hükmüne geçiyor.” Zaten o zat sabır içinde şükrediyordu.

Üçüncü Nükte

Bir iki Sözde beyan ettiğimiz gibi, her insan geçmiş hayatını düşünse, kalbine ve 
lisanına ya “ah” veya “oh” gelir. Yani, ya teessüf eder, ya “Elhamdulillâh” der.

Teessüfü dedirten, eski zamanın lezâizinin zeval ve firakından neş’et eden mânevı� 
elemlerdir. Çünkü zevâl-i lezzet elemdir. Bazan muvakkat bir lezzet daimı� elem verir. 
Düşünmek ise o elemi deşiyor, teessüf akıtıyor.

Eski hayatında geçirdiği muvakkat âlâmın zevâlinden neş’et eden mânevı� ve daimı� 
lezzet, “Elhamdulillâh” dedirtir. Bu fıtrı� hâletle beraber, musibetlerin neticesi olan se-
vap ve mükâfât-ı uhreviye ve kısa ömrü musibet vasıtasıyla uzun bir ömür hükmüne 

geçmesini düşünse, sabırdan ziyade, şükreder, اْلُكْفِر ِسَوى  َحاٍل  ُكِلّ  َعٰلى   ِ هلِلّٰ  َاْلَحْمُد 
الَِل  ,demesi iktiza eder. Meşhur bir söz var ki, “Musibet zamanı uzundur.” Evet  َوالّضَ

musibet zamanı uzundur. Fakat örf-i nâsta zannedildiği gibi sıkıntılı olduğundan uzun 
değil, belki uzun bir ömür gibi hayatı� neticeler verdiği için uzundur.

Dördüncü Nükte

Yirmi Birinci Sözün Birinci Makamında beyan edildiği gibi, Cenâb-ı Hakkın insana 
verdiği sabır kuvvetini evham yolunda dağıtmazsa, her musibete karşı kâfi gelebilir. 
Fakat vehmin tahakkümüyle ve insanın gafletiyle ve fâni hayatı bâki tevehhüm etme-
siyle, sabır kuvvetini mazi ve müstakbele dağıtıp, halihazırdaki musibete karşı sabrı 
kâfi gelmez, şekvâya başlar. Adeta—hâşâ—Cenâb-ı Hakkı insanlara şekvâ eder. Hem 
çok haksız bir surette ve divanecesine şekvâ edip sabırsızlık gösterir.

Çünkü, geçmiş her bir gün, musibet ise zahmeti gitmiş, rahatı kalmış; elemi gitmiş, 
zevâlindeki lezzet kalmış; sıkıntısı geçmiş, sevabı kalmış. Bundan şekvâ değil, belki 
mütelezzizâne şükretmek lâzım gelir. Onlara küsmek değil, bilâkis muhabbet etmek 
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gerektir. Onun o geçmiş fâni ömrü, musibet vasıtasıyla bâki ve mes’ut bir nevi ömür 
hükmüne geçer. Onlardaki âlâmı vehimle düşünüp bir kısım sabrını onlara karşı da-
ğıtmak divaneliktir.

Amma gelecek günler ise, madem daha gelmemişler, içlerinde çekeceği hastalık 
veya musibeti şimdiden düşünüp sabırsızlık göstermek, şekvâ etmek, ahmaklıktır. 
“Yarın, öbür gün aç olacağım, susuz olacağım” diye bugün mütemadiyen su içmek, ek-
mek yemek ne kadar ahmakçasına bir divaneliktir. O� yle de, gelecek günlerdeki, şimdi 
adem olan musibet ve hastalıkları düşünüp, şimdiden onlardan müteellim olmak, sa-
bırsızlık göstermek, hiçbir mecburiyet olmadan kendi kendine zulmetmek öyle bir 
belâhettir ki, hakkında şefkat ve merhamet liyakatini selb ediyor.

Elhasıl, nasıl şükür nimeti ziyadeleştiriyor; öyle de, şekvâ musibeti ziyadeleştirir. 
Hem merhamete liyakati selb eder.

Birinci Harb-i Ümumı�nin birinci senesinde, Erzurum’da mübarek bir zat müthiş 
bir hastalığa giriftar olmuştu. Yanına gittim. Bana dedi:

“Yüz gecedir ben başımı yastığa koyup yatamadım” diye acı bir şikâyet etti.

Ben çok acıdım. Birden hatırıma geldi ve dedim:

“Kardeşim, geçmiş sıkıntılı yüz günün, şimdi sürurlu yüz gün hükmündedir. Onları 
düşünüp şekvâ etme. Onlara bakıp şükret. Gelecek günler ise, madem daha gelmemiş-
ler; Rabbin olan Rahmânü’r-Rahı�min rahmetine itimad edip, dövülmeden ağlama, 
hiçten korkma, ademe vücut rengi verme. Bu saati düşün.

Sendeki sabır kuvveti bu saate kâfi gelir. Divane bir kumandan gibi yapma ki, sol 
cenah düşman kuvveti onun sağ cenahına iltihak edip ona taze bir kuvvet olduğu hal-
de, sol cenahındaki düşmanın sağ cenahı daha gelmediği vakitte, o tutar, merkez kuv-
vetini sağa sola dağıtıp, merkezi zayıf bırakıp, düşman ednâ bir kuvvetle merkezi ha-
rap eder.”

Dedim: “Kardeşim, sen bunun gibi yapma. Bütün kuvvetini bu saate karşı tahşid et. 
Rahmet-i İ�lâhiyeyi ve mükâfât-ı uhreviyeyi ve fâni ve kısa ömrünü uzun ve bâki bir 
surete çevirdiğini düşün. Bu acı şekvâ yerinde ferahlı bir şükret.”

O da tamamıyla bir ferah alarak, “Elhamdulillâh,” dedi, “hastalığım ondan bire 
indi.”

Beşinci Nükte

Ü� ç Meseledir.

Birinci Mesele: Asıl musibet ve muzır musibet, dine gelen musibettir. Musibet-i 
diniyeden her vakit dergâh-ı İ�lâhiyeye iltica edip feryad etmek gerektir.
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Fakat dinı� olmayan musibetler, hakikat noktasında musibet değildirler. Bir kısmı 
ihtar-ı Rahmânı�dir. Nasıl ki çoban, gayrın tarlasına tecavüz eden koyunlarına taş atıp, 
onlar o taştan hissederler ki, zararlı işten kurtarmak için bir ihtardır, memnunâne 
dönerler. O� yle de, çok zâhirı� musibetler var ki, İ�lâhı� birer ihtar, birer ikazdır. Ve bir 
kısmı keffâretü’z-zünubdur. Ve bir kısmı, gafleti dağıtıp, beşerı� olan aczini ve zaafını 
bildirerek bir nevi huzur vermektir. Musibetin hastalık olan nev’i, sabıkan geçtiği gibi, 
o kısım, musibet değil, belki bir iltifat-ı Rabbânı�dir, bir tathirdir.

Rivayette vardır ki, “Ermiş bir ağacı silkmekle nasıl meyveleri düşüyor; sıtmanın 
titremesinden günahlar öyle dökülüyor.”

Hazret-i Eyyûb aleyhisselâm, münâcâtında, istirahat-i nefis için dua etmemiş. Bel-
ki zikr-i lisanı� ve tefekkür-i kalbı�ye mâni olduğu zaman, ubudiyet için şifa talep eyle-
miş. Biz, o münâcâtla birinci maksadımız, günahlardan gelen mânevı�, ruhı� yaralarımı-
zın şifasını niyet etmeliyiz. Maddı� hastalıklar için, ubudiyete mâni olduğu zaman iltica 
edebiliriz. Fakat muterizâne, müştekiyâne bir surette değil, belki mütezellilâne ve is-
timdatkârâne iltica edilmeli. Madem Onun rububiyetine razıyız; o rububiyeti nokta-
sında verdiği şeye rıza lâzım. Kazâ ve kaderine itirazı işmam eder bir tarzda ah, of 
edip şekvâ etmek, bir nevi kaderi tenkittir, rahı�miyetini ittihamdır. Kaderi tenkit eden, 
başını örse vurur, kırar. Rahmeti ittiham eden, rahmetten mahrum kalır. Kırılmış elle 
intikam almak için o eli istimal etmek nasıl kırılmasını tezyid ediyor; öyle de, musibe-
te giriftar olan adam, itirazkârâne şekvâ ve merakla onu karşılamak, musibeti ikileşti-
riyor.

İ�kinci Mesele: Maddı� musibetleri büyük gördükçe büyür, küçük gördükçe küçülür. 
Meselâ, gecelerde insanın gözüne bir hayal ilişir. Ona ehemmiyet verdikçe şişer, ehem-
miyet verilmezse kaybolur. Hücum eden arılara iliştikçe fazla tehacüm göstermeleri, 
lâkayt kaldıkça dağılmaları gibi, maddı� musibetlere de büyük nazarıyla, ehemmiyetle 
baktıkça büyür. Merak vasıtasıyla o musibet cesetten geçerek kalbde de kökleşir, bir 
mânevı� musibeti dahi netice verir, ona istinad eder, devam eder. Ne vakit o merakı, 
kazâya rıza ve tevekkül vasıtasıyla izale etse, bir ağacın kökü kesilmesi gibi, maddı� 
musibet hafifleşe hafifleşe, kökü kesilmiş ağaç gibi kurur, gider. Bu hakikati ifade için 
bir vakit böyle demiştim:

Bırak ey biçare feryadı belâdan kıl tevekkül,

Zira feryat belâ ender hatâ ender belâdır bil.

Eğer belâ vereni buldunsa, safâ ender atâ ender belâdır bil.

Eğer bulmazsan, bütün dünya cefâ ender fenâ ender belâdır bil.

Cihan dolu belâ başında varken, ne bağırırsın küçük bir belâdan? Gel, tevekkül kıl.
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Tevekkülle belâ yüzünde gül, tâ o da gülsün. O güldükçe küçülür, eder tebeddül.

Nasıl ki mübarezede müthiş bir hasma karşı gülmekle, adâvet musalâhaya, husu-
met şakaya döner, adâvet küçülür, mahvolur, tevekkül ile musibete karşı çıkmak dahi 
öyledir.

Ü� çüncü Mesele: Her zamanın bir hükmü var. Şu gaflet zamanında musibet şeklini 
değiştirmiş. Bazı zamanda ve bazı eşhasta belâ, belâ değil, belki bir lûtf-i İ�lâhı�dir. Ben 
şu zamandaki hastalıklı sair musibetzedeleri—fakat musibet dine dokunmamak şar-
tıyla—bahtiyar gördüğümden, hastalık ve musibet aleyhtarı bulunmak hususunda 
bana bir fikir vermiyor. Ve bana, onlara acımak hissini iras etmiyor. Çünkü, hangi bir 
genç hasta yanıma gelmişse, görüyorum, emsallerine nisbeten bir derece vazife-i dini-
yeye ve âhirete karşı merbutiyeti var. Ondan anlıyorum ki, öyleler hakkında o nevi 
hastalıklar musibet değil, bir nevi nimet-i İ�lâhiyedir. Çünkü, çendan o hastalık onun 
dünyevı�, fâni, kısacık hayatına bir zahmet iras ediyor, fakat onun ebedı� hayatına fayda-
sı dokunuyor. Bir nevi ibadet hükmüne geçiyor. Eğer sıhhat bulsa, gençlik sarhoşlu-
ğuyla ve zamanın sefahetiyle, elbette hastalık hâletini muhafaza edemeyecek, belki 
sefahete atılacak.

Lem’alar1

Yirmi Beşinci Lem’a
Yirmi Beş Devâdır

Hastalara bir merhem, bir teselli, mânevı� bir reçete, bir iyâdetü’l-marı�z ve geçmiş 
olsun makamında yazılmıştır.

İ�htar ve İ�tizar: Bu mânevı� reçete, bütün yazdıklarımızın fevkinde bir sür’atle telif 
edildiği gibi, hem umuma muhalif olarak, tashihata ve dikkate vakit bulmayarak, telifi 
gibi gayet sür’atle, ancak bir defa nazardan geçirildi. Demek, müsvedde-i evvel hük-
münde müşevveş kalmıştır. Kalbe fıtrı� bir surette gelen hâtırâtı san’atla ve dikkatle 
bozmamak için, yeniden tetkikata lüzum görmedik. Okuyan zatlar, hususan hastalar, 
bazı nâhoş ibarelerden veyahut ağır kelimelerden ve ifadelerden sıkılıp gücenmesin-
ler, bana da dua etsinler.

ِ َوِاّنَۤا ِالَْيِه َراِجُعوَن  َاّلَِذيَن ِاَذۤا َاَصابَْتُهْم ُمِصيَبةٌ َقالُۤوا ِاّنَا هلِلّٰ
 َواّلَِذى ُهَو يُْطِعُمِنِى َويَْسِقيِن    َوِاَذا َمِرْضُت َفُهَو يَْشِفيِن

Şu Lem’a’da, nev-i beşerin on kısmından bir kısmını teşkil eden musibetzede ve 
hastalara hakikı� bir teselli ve nâfi bir merhem olabilecek Yirmi Beş Devâyı icmâlen 
beyan ediyoruz.

1 Bediüzzaman Said Nursi, Lem’alar, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 31-38.
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Birinci Devâ

Ey biçare hasta! Merak etme, sabret. Senin hastalığın sana dert değil, belki bir nevi 
dermandır. Çünkü 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 edi-
yor—tâ meyveleri verdikten sonra bırakıp gitsin. İ�şte, ömrün hastalıkla uzun olması-
na işareten bu darbımesel dillerde destandır ki, “Musibet zamanı çok uzundur; safâ 
zamanı pek kısa oluyor.”

İkinci Devâ

Ey sabırsız hasta! Sabret, belki şükret. Senin bu hastalığın, ömür dakikalarını birer 
saat ibadet hükmüne getirebilir. Çünkü ibadet iki kısımdır. Biri müsbet ibadettir ki, 
namaz, niyaz gibi malûm ibadetlerdir. Diğeri menfi ibadetlerdir ki, hastalıklar, musi-
betler vasıtasıyla musibetzede aczini, zaafını hisseder, Hâlık-ı Rahı�mine iltica eder, 
yalvarır. Hâlis, riyâsız, mânevı� bir ibadete mazhar olur.

Evet, hastalıkla geçen bir ömür, Allah’tan şekvâ etmemek şartıyla, mü’min için iba-
det sayıldığına rivâyât-ı sahiha vardır. Hattâ bazı sâbir ve şâkir hastaların bir dakikalık 
hastalığı, bir saat ibadet hükmüne geçtiği ve bazı kâmillerin bir dakikası bir gün iba-
det hükmüne geçtiği, rivâyât-ı sahiha ve keşfiyat-ı sadıka ile sabittir. Senin bir dakika 
ömrünü bin dakika hükmüne getirip, sana uzun ömrü kazandıran hastalıktan teşekkı� 
değil, teşekkür et.

Üçüncü Devâ

Ey tahammülsüz hasta! İ�nsan bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak için gelme-
diğine, mütemadiyen gelenlerin gitmesi ve gençlerin ihtiyarlaşması ve mütemadiyen 
zeval ve firakta yuvarlanması şahittir. Hem insan, zı�hayatın en mükemmeli, en yükseği 
ve cihazatça en zengini, belki zı�hayatların sultanı hükmünde iken, geçmiş lezzetleri ve 
gelecek belâları düşünmek vasıtasıyla, hayvana nisbeten en ednâ bir derecede, ancak 
kederli, meşakkatli bir hayat geçiriyor. Demek insan bu dünyaya yalnız güzel yaşamak 
için ve rahatla ve safâ ile ömür geçirmek için gelmemiştir. Belki azı�m bir sermaye elin-
de bulunan insan, burada ticaret ile, ebedı�, daimı� bir hayatın saadetine çalışmak için 
gelmiştir. Onun eline verilen sermaye de ömürdür.

Eğer hastalık olmazsa, sıhhat ve âfiyet gaflet verir, dünyayı hoş gösterir, âhireti 
unutturur. Kabri ve ölümü hatırına getirmek istemiyor. Sermaye-i ömrünü bâd-ı heva 
boş yere sarf ettiriyor. Hastalık ise, birden gözünü açtırır. Vücuduna ve cesedine der 
ki: “Lâyemut değilsin, başıboş değilsin, bir vazifen var. Gururu bırak, seni Yaratanı dü-
şün, kabre gideceğini bil, öyle hazırlan.”
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İ�şte hastalık bu nokta-i nazardan hiç aldatmaz bir nâsih ve ikaz edici bir mürşiddir. 
Ondan şekvâ değil, belki bu cihette ona teşekkür etmek, eğer fazla ağır gelse sabır is-
temek gerektir.

Dördüncü Devâ

Ey şekvâcı hasta! Senin hakkın şekvâ değil, şükürdür, sabırdır. Çünkü senin vücu-
dun ve âzâ ve cihazatın, senin mülkün değildir. Sen onları yapmamışsın, başka tezgâh-
lardan satın almamışsın. Demek başkasının mülküdür. Onların mâliki, mülkünde iste-
diği gibi tasarruf eder.

Yirmi Altıncı Sözde denildiği gibi, meselâ gayet zengin, gayet mâhir bir san’atkâr, 
güzel san’atını, kıymettar servetini göstermek için, miskin bir adama modellik vazife-
sini gördürmek maksadıyla, bir ücrete mukabil, bir saatçik zamanda, murassâ ve ga-
yet san’atlı diktiği bir gömleği, bir hulleyi o fakire giydirir. Onun üstünde işler ve vazi-
yetler verir. Harika envâ-ı san’atını göstermek için keser, değiştirir, uzaltır, kısaltır. 
Acaba şu ücretli miskin adam, o zâta dese: “Bana zahmet veriyorsun, eğilip kalkmakla 
verdiğin vaziyetten bana sıkıntı veriyorsun. Beni güzelleştiren bu gömleği kesip kı-
saltmakla güzelliğimi bozuyorsun” demeye hak kazanabilir mi? “Merhametsizlik, in-
safsızlık ettin” diyebilir mi?

İ�şte, aynen bu misal gibi, Sâni-i Zülcelâl sana, ey hasta, göz, kulak, akıl, kalb gibi 
nuranı� duygularla murassâ olarak giydirdiği cisim gömleğini, Esmâ-i Hüsnâsının na-
kışlarını göstermek için, çok hâlât içinde seni çevirir ve çok vaziyetlerde seni değişti-
rir. Sen açlıkla onun Rezzâk ismini tanıdığın gibi, Şâfı� ismini de hastalığınla bil. Elem-
ler, musibetler bir kısım esmâsının ahkâmını gösterdikleri için, onlarda hikmetten 
lem’alar ve rahmetten şuâlar ve o şuâât içinde çok güzellikler bulunuyor. Eğer perde 
açılsa, tevahhuş ve nefret ettiğin hastalık perdesi arkasında sevimli, güzel mânâları 
bulursun.

Beşinci Devâ

Ey maraza müptelâ hasta! Bu zamanda tecrübemle kanaatim gelmiştir ki, hastalık 
bazılara bir ihsan-ı İ�lâhı�dir, bir hediye-i Rahmânı�dir. Bu sekiz dokuz senedir, liyakatsiz 
olduğum halde, bazı genç zatlar hastalık münasebetiyle dua için benimle görüştüler. 
Dikkat ettim ki: Hangi hastalıklı genci gördüm; sair gençlere nisbeten âhiretini düşün-
meye başlıyor. Gençlik sarhoşluğu yok. Gaflet içindeki hayvânı� hevesattan bir derece 
kendini kurtarıyor. Ben de bakıyordum, onların tahammül dahilindeki hastalıklarını 
bir ihsan-ı İ�lâhı� olduğunu ihtar ederdim. Derdim ki:

“Kardeşim, senin bu hastalığının aleyhinde değilim. Hastalık için sana karşı bir şef-
kat hissedip acımıyorum ki, dua edeyim. Hastalık seni tam uyandırıncaya kadar sabra 
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çalış. Ve hastalık vazifesini bitirdikten sonra, Hâlık-ı Rahı�m inşaallah sana  
şifa verir.”

Hem derdim: “Senin bir kısım emsalin sıhhat belâsıyla gaflete düşüp, namazı terk 
edip, kabri düşünmeyip, Allah’ı unutup, bir saatlik hayat-ı dünyeviyenin zâhirı� keyfiy-
le hadsiz bir hayat-ı ebediyesini sarsar, zedeler, belki de harap eder. Sen hastalık gö-
züyle, herhalde gideceğin bir menzilin olan kabrini ve daha arkasında uhrevı� menzil-
leri görürsün ve onlara göre davranıyorsun. Demek senin için hastalık bir sıhhattir; 
bir kısım emsalindeki sıhhat bir hastalıktır.”

Lem’alar2

Yirmi Dördüncü Devâ

Ey mâsum hasta çocuklara ve mâsum çocuklar hükmünde olan ihtiyarlara hizmet 
eden hasta bakıcılar! Sizin önünüzde mühim bir ticaret-i uhreviye var. Şevk ve gayret-
le o ticareti kazanınız.

Mâsum çocukların hastalıklarını, o nazik vücudlara bir idman, bir riyazet ve ileride 
dünyanın dağdağalarına mukavemet verdirmek için bir şırınga ve bir terbiye-i Rabbâ-
niye gibi, çocuğun hayat-ı dünyeviyesine ait çok hikmetlerle beraber ve hayat-ı ruhi-
yesine ve tasaffı�-i hayatına medar olacak büyüklerdeki keffâretü’z-zünub yerine, mâ-
nevı� ve ileride veyahut âhirette terakkiyât-ı mâneviyesine medar şırıngalar nev’indeki 
hastalıklardan gelen sevap, peder ve validelerinin defter-i a’mâline, bilhassa sırr-ı 
şefkatle çocuğun sıhhatini kendi sıhhatine tercih eden validesinin sahife-i hasenâtına 
girdiği, ehl-i hakikatçe sabittir.

İ�htiyarlara bakmak ise, hem azı�m sevap almakla beraber, o ihtiyarların—ve bilhas-
sa peder ve valide ise—dualarını almak ve kalblerini hoşnut etmek ve vefâkârâne hiz-
met etmek, hem bu dünyadaki saadete, hem âhiretin saadetine medar olduğu, ri-
vâyât-ı sahiha ile ve çok vukuat-ı tarihiye ile sabittir. İ�htiyar peder ve validesine tam 
itaat eden bahtiyar bir veled, evlâdından aynı vaziyeti gördüğü gibi; bedbaht bir veled, 
eğer ebeveynini rencide etse, azâb-ı uhrevı�den başka, dünyada çok felâketlerle ceza-
sını gördüğü, çok vukuatla sabittir.

Evet, ihtiyarlara, mâsumlara, yalnız akrabasına bakmak değil, belki ehl-i iman—
madem sırr-ı imanla uhuvvet-i hakikiye var—onlara rast gelse, muhterem hasta ihti-
yar ona muhtaç olsa, ruh u canla ona hizmet etmek İ�slâmiyetin muktezasıdır.

2 Nursi, Lem’alar, 330-333.
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Yirmi Beşinci Devâ

Ey hasta kardeşler! Siz gayet nâfi ve her derde devâ ve hakikı� lezzetli kudsı� bir 
tiryak isterseniz, imanınızı inkişaf ettiriniz. Yani, tevbe ve istiğfar ile ve namaz ve ubu-
diyetle, o tiryak-ı kudsı� olan imanı ve imandan gelen ilâcı istimal ediniz.

Evet, dünyaya muhabbet ve alâka yüzünden, güya, adeta ehl-i gafletin dünya gibi 
büyük, hasta, mânevı� bir vücudu vardır. İ�man ise, o dünya gibi zeval ve firak darbele-
rine, yara ve bere içinde olan o mânevı� vücuduna birden şifa verip, yaralardan kurta-
rıp hakikı� şifa verdiğini pek çok risalelerde kat’ı� ispat etmişiz. Başınızı ağrıtmamak 
için kısa kesiyorum.

İ�man ilâcı ise, ferâizi mümkün oldukça yerine getirmekle tesirini gösteriyor. Gaflet 
ve sefahet ve hevesât-ı nefsâniye ve lehviyât-ı gayr-ı meşrua, o tiryakın tesirini men 
eder. Hastalık madem gafleti kaldırıyor, iştihâyı kesiyor, gayr-ı meşru keyiflere gitme-
ye mâni oluyor; ondan istifade ediniz. Hakikı� imanın kudsı� ilâçlarından ve nurların-
dan, tevbe ve istiğfarla, dua ve niyazla istimal ediniz.

Cenâb-ı Hak sizlere şifa versin, hastalıklarınızı keffâretü’z-zünub yapsın. A� min, 
âmin, âmin.

Lem’alar3

Vazifeler içinde en kıymettar, hayata hizmettir

Merhaba ey kendi hastalığını teşhis edebilen bahtiyar doktor, samimı� ve aziz 
dostum,

Senin hararetli mektubunun gösterdiği intibah-ı ruhı� şâyân-ı tebriktir. Biliniz ki, 
mevcudat içinde en kıymettar, hayattır. Ve vazifeler içinde en kıymettar, hayata hiz-
mettir. Ve hidemat-ı hayatiye içinde en kıymettarı, hayat-ı fâniyenin hayat-ı bâkiyeye 
inkılâp etmesi için sa’y etmektir. Şu hayatın bütün kıymeti ve ehemmiyeti ise, hayat-ı 
bâkiyeye çekirdek ve mebde ve menşe olması cihetindedir. Yoksa, hayat-ı ebediyeyi 
zehirleyecek ve bozacak bir tarzda şu hayat-ı fâniyeye hasr-ı nazar etmek, ânı� bir şim-
şeği sermedı� bir güneşe tercih etmek gibi bir divaneliktir.

Hakikat nazarında herkesten ziyade hasta olan, maddı� ve gâfil doktorlardır. Eğer 
eczahane-i kudsiye-i Kur’âniyeden tiryâk-misâl imanı� 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 manevı� bir tesellı�, bazan bin ilâçtan 
daha ziyade nâfidir. Halbuki, tabiat bataklığında boğulmuş bir tabip, o biçare marı�zin 

3 Nursi, Lem’alar, 350-351.
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elı�m ye’sine bir zulmet daha katar. İ�nşaallah bu intibahın seni öyle biçarelere medar-ı 
tesellı� eder, nurlu bir tabip yapar. Bilirsin ki, ömür kısadır, lüzumlu işler pek çoktur. 
Acaba benim gibi sen dahi kafanı teftiş etsen, malûmatın içinde ne kadar lüzumsuz, 
faidesiz, ehemmiyetsiz, odun yığınları gibi câmid şeyleri bulursun. Çünkü ben teftiş 
ettim, çok lüzumsuz şeyleri buldum. İ�şte o fennı� malûmatı, o felsefı� maarifi faideli, 
nurlu, ruhlu yapmak çaresini aramak lâzımdır. Sen dahi Cenâb-ı Haktan bir intibah 
iste ki, senin fikrini Hakı�m-i Zülcelâlin hesabına çevirsin, tâ o odunlara bir ateş verip 
nurlandırsın. Lüzumsuz maarif-i fenniyen, kıymettar maarif-i İ�lâhiye hükmüne geç-
sin.

Zeki dostum, kalb çok arzu ederdi, ehl-i fenden envâr-ı imaniyeye ve esrar-ı Kur’â-
niyeye iştiyak derecesinde ihtiyacını hissetmek cihetinde Hulûsi Beye benzeyecek 
adamlar ileri atılsın. Hem madem Sözler senin vicdanınla konuşabilirler. Her bir Sözü, 
şahsımdan değil, belki Kur’ân’ın dellâlından sana bir mektuptur ve eczahane-i kudsi-
ye-i Kur’âniye’den birer reçetedir farz et. Gaybûbet içinde hâzırâne bir musâhabe da-
iresini onlarla aç.

Hem arzu ettiğin vakit bana mektup yaz. Ben cevap yazmasam da gücenme. Çünkü 
eskiden beri mektupları pek az yazarım. Hattâ üç senedir kardeşimin çok mektupları-
na karşı bir tek yazdım.

Barla Lahikası4

Tevhid nazarıyla bakılsa ...

Hem meselâ, müthiş bir hastalıktan şifa bulmak, eğer tevhid nazarıyla bakılsa, bir-
den, zemin denilen hastahane-i kübrâda bulunan bütün dertlilere, âlem denilen ecza-
hane-i ekberden ilâçları ve dermanlarıyla şifa ihsan etmek yüzünde, Rahı�m-i Mutlakın 
cemâl-i şefkati ve mehasin-i rahı�miyeti küllı� ve şâşaalı bir surette görünür. Eğer tevhid 
nazarıyla bakılmazsa, o cüz’ı� fakat alı�mâne, bası�râne, şuurkârâne olan şifa vermek 
dahi, câmid ilâçların hâsiyetlerine ve kör kuvvete ve şuursuz tabiata verilir, bütün bü-
tün mahiyetini ve hikmetini ve kıymetini kaybeder.

Bu makam münasebetiyle hatıra gelen bir salâvatın bir nüktesini beyan ediyorum. 
Şöyle ki: Namaz tesbihatının âhirinde Şâfiı�lerde gayet müstamel ve meşhur bir salâvat 
olan

اٍء َوبَاِرْك َوَسِلّْم َعلَْيِه  ٍد بَِعَدِد ُكِلّ َدۤاٍء َوَدَوۤ ٍد َوَعٰلى ٰاِل َسِيِّدنَا ُمَحّمَ  َاللُّٰهّمَ َصِلّ َعٰلى َسِيِّدنَا ُمَحّمَ
َكِثيرًا َكِثيرًا   nın ehemmiyeti yüzündendir ki, insanın hikmet-i hilkati ve sırr-ı َوَعلَْيِهْم 

4 Bediüzzaman Said Nursi, Barla Lahikası, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 115-116.
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câmiiyeti ise, her zaman, her dakika Hâlıkına iltica ve yalvarmak ve hamd ve şükür 
etmek olduğundan, insanı dergâh-ı İ�lâhiyeye kamçı vurup sevk eden en keskin ve mü-
essir sâik, hastalıklar olduğu gibi, insanı kemâl-i şevkle şükre sevk eden ve tam mânâ-
sıyla minnettar edip hamd ettiren tatlı nimetler ise, başta şifalar ve devâlar ve afiyet-
ler olduğundan, bu salâvat-ı şerife gayet müşerref ve mânidar olmuştur. Ben bazan 

اٍء َوَدَوۤ َدۤاٍء  ُكِلّ   �dedikçe, küre-i arzı bir hastahane suretinde ve maddı� ve mânevı بَِعَدِد 

bütün dertlerin ve ihtiyaçların dermanlarını ihsan eden Şâfı�-i Hakikı�nin pek âşikâr bir 
mevcudiyetini ve küllı� bir şefkatini ve kudsı� ve geniş bir rahı�miyetini hissediyorum.

Şualar5

Bir mikroba mukavemet edemezsin

İ�’lem ey mağrur, mütekebbir, mütemerrid nefis! Sen öyle bir zâfiyet, acz, fakirlik, 
miskinlik gibi hallere mahalsin ki, ciğerine yapışan ve çok defa büyülttükten sonra 
ancak görülebilen bir mikroba mukavemet edemezsin; seni yere serer, öldürür... 

Mesnevi-i Nuriye6

O Hakîmdir, abes iş yapmaz; Rahîmdir, rahîmiyeti çoktur

Hem insanlar, hayvanlar gibi mevcudat başıboş değiller; belki vazifedar memur-
durlar, bir Hakı�m-i Rahı�min nazarındadırlar. Onların âlâm ve meşakkatlerini düşünüp 
ruhuna elem çektirme; ve onların Hâlık-ı Rahı�minin rahmetinden daha ileri şefkatini 
sürme. Hem sana düşmanlık vaziyetini alan mikroptan tâ tâun ve tufan ve kaht ve 
zelzeleye kadar bütün eşyanın dizginleri o Rahı�m-i Hakı�min elindedirler. O Hakı�mdir, 
abes iş yapmaz; Rahı�mdir, rahı�miyeti çoktur. Yaptığı her işinde bir nevi lütuf var.

Sözler7 

5 Bediüzzaman Said Nursi, Şualar, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 26-27.
6 Bediüzzaman Said Nursi, Mesnevi-i Nuriye, trc., Abdülmecid Nursi (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 
114-115
7 Bediüzzaman Said Nursi, Sözler, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 866.

128

Risale-i Nur’da Hastalık ve Şifa / Bediüzzaman Said NURSİ


