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Öz

İnsanın en kıymetli değeri imandan sonra hayat ve hayatın içerisinde sağlık ve 
şifadır. Zaman zaman sağlık yerini hastalığa bırakmakta ve insan şifa arayışı içerisine 
girmektedir. Bu çalışma hastalık ve şifa kavramlarını farklı veçheleri ile ele almak-
tadır. Kur’an ve sünnette, geleneksel ve modern tıptaki hastalık ve şifa yaklaşımları 
nazara verilerek Bediüzzaman Said Nursi’nin Hastalar Risalesi üzerinden bir analiz 
yapılmaktadır. Hastalık ve şifa kavramlarının biri nimet biri musibet olmayıp bakılan 
boyuta göre anlam kazandığı ifade edilmektedir.
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Abstract

The most precious value of man is life after faith and health and healing in life. 
From time to time, health is replaced by disease and people are in search of healing. 
This article deals with the concepts of disease and healing with different aspects. In 
the article, by showing the disease and healing in traditional and modern medicine in 
Qur’an and sunnah; an analysis is made through Bediuzzaman Said Nursi’s Treatise of 
Patients. It is stated that the concepts of illness and healing gain meaning according 
to the dimension we look at, not a blessing or a calamity.
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Giriş

Hastalık ve şifa kavramına geniş bir perspektiften bakabilmek, konuyu belli bazı 
başlıklar altında incelemeyi gerekli kılmaktadır. İlk olarak hayat ve insan, sağlık ve 
hastalık, Kur’an’da şifa yaklaşımları, sünnette şifa yaklaşımları, modern tıp ve şifa, 
geleneksel tıp ve şifa başlıkları ele alınmaktadır. Devamında Bediüzzaman Said Nur-
si’nin hastalık ve şifa konusundaki yaklaşımları, Yirmi Beşinci Lem’a olan Hastalar 
Risalesi eseri üzerinden ele alınmakta, hastalık ve şifa kavramının ne olduğu, bize ne 
söylediği ortaya konmaya çalışılmaktadır. 

Hayat ve Insan

Kâinattaki en büyük hakikat hayattır. Mevcudat içinde en latif, en güzel, en cami 
ayine-i Samediyet de hayattır. Güzelin ayinesi güzeldir. Güzelin mehasinlerini göste-
ren ayine güzelleşir. Rabbimizin bin bir esmasının en muhteşem tecellileri hayat mu-
cizesi üzerinde görünür ve okunur. Hayat, en küçük bir mahlûku, bir kâinat hükmüne 
getiren mucizekar bir hakikattir. Bediüzzaman Said Nursi’nin Lem’alar eserinin İsm-i 
Hayy bahsinde yirmi dokuz hassası sayılan hayat, mahlûkat içinde en mükemmel ma-
nada insanda tecelli etmiştir.2

İnsan, kâinatın en mükemmel meyvesi, Rabbimizin tarifiyle hem ahsen-i takvim 
hem de halife-i arz olarak yaratılmıştır. Sadece maddi bedenden ibaret değil madde 
ve mana karışımı bir varlıktır. Ruh, kalp, akıl, sır, nefis ve diğer latif duygularla donatıl-
mış bir mahlûktur. Bu sebeple Bediüzzaman Said Nursi “Ey kendini insan bilen insan! 
Kendini oku. Yoksa hayvan ve camid hükmünde insan olmak ihtimali var”3 bakışıyla 
meseleye yaklaştığı gibi, ondan önce gelmiş birçok İslam âlimi de aynı konu üzerinde 
durmuşlardır.

Hüccet-ül İslam İmam-ı Gazali (ra) “Astronomi ve anatomi ilmini bilmeyen Allah’ı 
tanımakta acze düşer” demektedir. Yine 18. asırda yaşamış Erzurumlu İbrahim Hakkı 
da “Nefsini bilen Allah’ı bilir. Anatomi ilmi mesleki açıdan hekimleri ilgilendirir. Buna 
karşılık Allah’ını bilmek isteyen her kulun kendi nefsini ve anatomisini bilmesi gere-
kir”  şeklindeki yaklaşımları meşhur Marifetname isimli eserinde yer almaktadır. 

İnsan, Allah’ın esma-i hüsnasının en azam noktada tecelli ettiği bir varlıktır. 
Bediüzzaman Hazretleri Yirmi Altıncı Söz’de “Madem hayat Esma’ül-Hüsna’nın  

2 Bkz. Bediüzzaman Said Nursi, Lem'alar (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 593 vd.
3 Bediüzzaman Said Nursi, Sözler (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 937.
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nukuşunu gösterir, hayatın başına gelen her şey hasendir”4 diyerek esma tecellilerin-
den insanın şekvaya hakkı olmadığını belirtmektedir.

Sağlık ve Hastalık

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sağlığı “Fiziksel, zihinsel ve sosyal tam bir iyilik hali-
dir” şeklinde tarif eder. Yani sağlık, yalnızca hasta veya sakat olmamak değil bedenen 
ve ruhen ve sosyal anlamda tam bir iyilik halidir şeklinde tarif edilebilir.

Vücudun yaratılıştan itibaren mükemmel olarak devam eden ahenginin bozulma-
sıdır. İnsan sağlıklı olmak veya sağlıklı yaşamak için hiçbir kimseye muhtaç değildir. 
Fıtratıyla beraber insana verilen bağışıklık sistemi o kadar mükemmeldir ki ölünceye 
kadar onu her türlü hastalığa karşı korur. Ancak asrımızın hastalığı olan, kötü ve den-
gesiz beslenme sonucu ortaya çıkan “metabolik sendrom” hastalıkları onu başkaları-
na muhtaç eder denilebilir.

Kur’an’da Şifa Yaklaşımları

Şifa kavramı Kur’an-ı Kerim’de altı ayette geçmektedir. Tevbe, Yunus, İsra, Fussilet, 
Şuara ve Nahl surelerinde içinde “şifa” kelimesi geçen ayetler vardır.

Tevbe ve Yunus surelerinde göğüslere ve göğüstekilere şifa verilmesi söz konusu 
edilirken İsra ve Fussilet surelerinde mü’minlere şifa olduğu belirtilmekte, Şuara su-
resinde hastalanınca şifa verildiği, Nahl suresinde de balda insanlar için şifa bulundu-
ğu bildirilmektedir.

Tevbe ve Yunus surelerinde geçen iki ayette “göğüsler ve göğüstekilere şifadır” 
ifadesinden maksat kalptir. Kalp, maddi ve manevi olarak iki çeşittir. Maddi kalp, sol 
göğüs boşluğunun orta kısmında her insanın yumruğu büyüklüğünde çam kozalağı-
na benzer bir yapıdır. Ana rahminde daha yirmi iki günlükken çalışmaya başlayıp bir 
ömür boyu yaklaşık üç milyar kez çarpan kalp, dünyanın eşi benzeri olmayan en hari-
ka makinasıdır. Vücudun can noktasıdır ve onsuz hayat düşünülemez, üç-beş dakika 
çalışmasına ara verse her şey biter.

Manevi kalp, bütün akıl, şuur, vicdan, ihsas ve idraklerin merkezi olan ancak belli 
bir mekânı bulunmayan kalptir. Buna nefs-i natıka da demişlerdir. İnsanı diğer mah-
lûkattan ayıran bir cevherdir.

4 Nursi, Sözler, 636-637.
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Maddi kalp ile manevi kalp arasında çok sıkı bir irtibat vardır. Nitekim bu hususa 
şu hadis-i şerif dikkat çekmektedir. 

“Dikkat edin, insan vücudunda bir et parçası vardır. O, iyi ve sağlam olduğu 
zaman bütün vücut iyi ve sağlam olur, o bozulduğu zaman bütün vücut bozulur. 
Bu et parçası kalptir .”5

Görüldüğü gibi Kur’an-ı Kerim, insanın maddi ve manevi yönlerden merkezi, ida-
recisi ve can evi olan kalbine şifa vermek suretiyle meselenin hallini hedef almaktadır.

Hadislerde Hastalık ve Şifa

Peygamber Efendimiz’in (asm) hastalık ve şifayla ilgili hadislerinden üçü  
şunlardır:

• “Allah, verdiği her hastalığın şifasını da vermiştir.”6

• “Ey Allah’ın kulları, tedavi olun. Çünkü Allah yarattığı her hastalık için mutlaka 
bir şifa yaratmıştır. Ancak bir dert müstesna; o da ihtiyarlıktır.”7

• “Devanın en hayırlısı Kur’an’dır.”8

Bu hadislerden anlaşıldığına göre bedeni hastalıkların ilacı maddi, ruhi hastalıkla-
rın ilacı da manevidir.

Herhangi bir meselede –özellikle hastalığın tedavisinde– alınan tedbirler, yapılan 
girişimler acaba Allah’a güvenmemek, O’nun takdirinden kaçmak mıdır? Başka bir ifa-
de ile kadere inanmamak mıdır? Yoksa bunlar insanın bir kul olarak yapması gereken 
vazifeleri midir?

Bu suallerin cevaplarını aşağıdaki şu bilgi aydınlatmaktadır. Ya’mer Sa’di hazretle-
ri Peygamber Efendimiz’e (asm) “Ey Allah’ın Resulü yaptığımız rukiyyelerin, kullan-
dığımız ilaçların ve uyguladığımız perhizlerin Allah’ın kaderinden bir şeyi önleyeceği 
görüşünde misiniz?” diye sormuş. O (asm) da “Onlar da Allah’ın kaderindendir” ceva-
bını vermiştir .

Bir işin olması veya bir hastalığın tedavisinde hiçbir müdahalede bulunmamak, 
Allah’ın takdiri ne ise o olur deyip beklemek, kişiyi mesuliyet altına sokar.

5 Hadislerle İslâm 3 (Ankara: DİB Yayınları, 2013), 55.
6 Hadislerle İslâm 1 (Ankara: DİB Yayınları, 2013), 671.
7 Hadislerle İslâm 7 (Ankara: DİB Yayınları, 2013), 333.
8 Hadislerle İslâm 7 (Ankara: DİB Yayınları, 2013), 339.
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Peygamber Efendimiz’in (asm) tedavi usulleri, şifa ile ilgili hadisleri ve bu konu-
daki uygulamaları tıp tarihine “et-tıbbun nebevi” olarak geçmiştir. Ancak Peygamber 
Efendimiz (asm) hiçbir zaman doktorluk iddiasında bulunmamıştır. İslam dininde 
ayet ve hadislerle sağlığa bu denli emniyet verilmesinden dolayı İslam tarihi boyunca 
tıp ilmi ilgi görmüş, İmam Suyuti gibi âlimler tıbbı dini ilimlerden saymışlardır. Tıp 
alanında İslam tarihi boyunca çok âlimler, hekimler yetişmiştir. Bunların en meşhuru 
Avrupa’da Avicenna olarak bilinen İbni Sina’dır. El-Kanun fi’t-Tıb (Tıbbın Kanunu) adlı 
eseri Avrupa’da beş asır boyunca vazgeçilmez tıp kitabı olmuştur.

Sağlık ve Beslenme Ilişkisi

Bediüzzaman Said Nursi Lem’alar eserinde İbni Sina’dan yaptığı alıntıda beslenme 
ve sağlık ilişkisine dikkat çekmektedir. 

“I�slâm hükemasının Eflâtun’u ve hekimlerin şeyhi ve feylesofların üstadı, 

dâhi-i meşhur Ebu Ali ibni Sina, yalnız tıp noktasında, َواَل َواْشَرُبوا   ُكُلوا 
:ayetini şöyle tefsir etmiş. Demiş ُتْسِرُفوا

ّبَ ِفى بَْيَتْيِن َجْمًعا َوُحْسُن اْلَقْوِل ِفى َقْصِر اْلَكاَلِم َفَقِلّْل اِْن  َجَمْعُت الِطّ
اُء ِفى ْااِلْنِهَضاِم َولَْيَس َعلَى الّنُُفوِس اََشّدُ َفۤ  اََكْلَت َوبَْعَد اَْكٍل تََجّنَْب َوالِشّ

َحااًل ِمْن اِْدَخاِل الّطََعاِم َعلَى الّطََعاِم
Yani ilm-i tıbbı iki satırla topluyorum. Sözün güzelliği kısalığındadır. Yediğin 

vakit az ye. Yedikten sonra dört beş saat kadar daha yeme. Şifa hazımdadır. Yani 
kolayca hazmedeceğin miktarı ye, nefse ve mideye en ağır ve yorucu hal, taam 
taam üstüne yemektir.”9

Her insanın metabolizması kendine özeldir, siması ve parmak izi gibi. O kendine 
özel metabolizma sağlam devam ettiği müddetçe, kişi kilo almaz, immun sistem yani 
bağışıklık sistemi sağlamdır, hastalıklara geçit vermez.

Ancak insan, kendi suistimali ile dünyevi işler nedeniyle aşırı stres, psikolojik 
yorgunluk, toplantı yemekleri vs. ya da kuvve-i zaikayı tatmin babında gereksiz, lü-
zumsuz, suni market ürünleri, gazlı içecekler vb. şeyleri beslenmesine kattığında nor-
mal giden metabolizmasını bozmaktadır. Metabolizmanın bozulması sonunda kilo  

9 Nursi, Lem’alar, 250.
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almalar, vücutta, belde ve göbekte yağ toplanmaları sonucu metabolik hastalıklara da 
zemin hazırlanmaktadır; obezite, hipertansiyon, diyabet, kanser, kalp ve damar has-
talıkları gibi…

Modern dönemde doğal beslenmeden o kadar uzaklaşıldı ki ekmekten meyve ve 
sebzeye kadar her şeye sunilik ve genetiği değiştirilmiş ürünler girdi. Yeme ve içmeye 
dikkat edilmeyerek böyle gıdalar alınınca metabolizma altüst olmakta ve her türlü 
hastalığa da uygun hale gelmektedir. Çünkü metabolizmaya zarar verecek durumlara 
ve yabancı maddelere karşı savaş açacak olan bağışıklık (immun) sistem çökmektedir. 
Vücuttaki bağışıklık sisteminin ayakta kalması için ruhsal ve bedensel sağlığın birlikte 
sağlıklı olması gerekir.

“Yapılan araştırmalarda dini ritüeller, ibadetler, kelime tekrarları, tespih 
çekmek, hangi inançtan olursa olsun o inancın emrettiği orucu tutmak ve  
çeşitli pozitif enerji faaliyetleri yapmak;

• Ruhsal sağlığımızı korumakta,

• Bağışıklık sistemimizi güçlendirmekte,

• Yorgunluk, stres, unutkanlık ve hafıza zayıflığı, uyku bozuklukları gibi  
hastalıklara iyi gelmekte, 

• Antiaging denilen yaşlanmanın geciktirilmesine katkıda bulunmaktadır.”10

Kişilerin içe dönmeleri, manevi yönlerini keşfetmeleri, kendileri ile Yaradan ara-
sında bir pozitif enerji köprüsü kurmaları bağışıklık sisteminin daha iyi çalışması için 
önemlidir.

Kâinatta, sağlıklı yaşamak ve hasta olunduğunda şifa bulmak için her türlü imkân 
bolca sunulmaktadır. Düşünülmesi gereken şudur; kâinat nasıl oluyor da her mevsim 
ihtiyaç duyulan antioksidana uygun özellik ve renkteki meyveleri ve sebzeleri tam 
zamanında sunmaktadır. Yazın karpuz ve kavun, kışın da portakal ve mandalina gibi. 
Kuru topraktan çıkan, aynı su ile sulanan meyveler ve sebzeler inanılmaz bir çeşitliliğe 
sahiptir. Meyvelerin ve sebzelerin lezzetleri, kokuları, şekilleri ve tatları düşünüldü-
ğünde akla böyle bir çeşitliliğin nasıl ortaya çıktığı sorusu gelmektedir. Aynı toprak-
tan, aynı sudan, aynı minerallerden farklı kokuları, tatları yüzyıllardır hiç şaşırmadan, 
karıştırmadan yapan elbette ki karpuzun, kavunun ya da portakalın kendisi değildir.

Yasin suresinin 33-36. ayetlerinde Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır: 

10 Osman Müftüoğlu, Yaşasın Hayat (İstanbul: Doğan Kitap, 2003).
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“İşte onlara bir delil. Ölü yeri diriltir, oradan daneler çıkartırız da ondan 
yerler. Orada hurmalıklar ve üzüm bağları var ederiz, aralarından pınarlar fış-
kırtırız. Ta ki onların meyvelerinden ve elleriyle yaptıklarından yesinler. Hala 
şükretmezler mi? Yerin yetiştirdiklerinden ve daha bilmediklerinden çift çift 
yaratan Allah münezzehtir.” 

Bediüzzaman Said Nursi şu ifadesinde kâinatın büyük bir eczane olduğuna dikkat 
çeker:

“Meselâ müthiş bir hastalıktan şifa bulmak, eğer tevhid nazarıyla bakılsa, 
birden, zemin denilen hastahane-i kübrâda bulunan bütün dertlilere, âlem de-
nilen eczahane-i ekberden ilâçları ve dermanlarıyla şifa ihsan etmek yüzünde, 
Rahîm-i mutlakın cemâl-i şefkati ve mehasin-i rahîmiyeti küllî ve şâşaalı bir su-
rette görünür. Eğer tevhid nazarıyla bakılmazsa, o cüz’î fakat alîmâne, basîrâne, 
şuurkârâne olan şifa vermek dahi, câmid ilâçların hâsiyetlerine ve kör kuvvete 
ve şuursuz tabiata verilir, bütün bütün mahiyetini ve hikmetini ve kıymetini 
kaybeder.”11

Pek çok bitki ve meyve sağlıklı gıda ve şifa kaynağıdır. Kâinattaki her varlığın bir 
bütünü tamamlayıcı ya da bir yaratılış sebebi vardır. İnsanoğlunun çok gereksiz oldu-
ğunu zannettiği bir bitki zamanı geldiğinde önemli bir şifa kaynağı olabilir. Bu durum 
bir meyve, bir böcek, bir sürüngen için de geçerlidir. Günümüzde alternatif tıp ala-
nında yüzyıllardan beri uygulanan ve “fitoterapi” adıyla bilinen bitkisel tedavi artık 
modern tıbbın alternatifleri arasına girmiştir.

Hayvanların kendi kendilerine şaşırtıcı ve düşündürücü tedavi metotları vardır. 
Kediler ishal olduklarında et yemezler ve bazı otlara yönelirler. Maymunlar hamile 
kaldıklarında birçok yiyeceği keserler ve bazı meyvelere yönelirler. Arılar kovanın ve 
balın bozulmaması için propolisi kullanırlar ve onun antibiyotik gücünden faydalana-
rak yuvalarını mikroptan korurlar.

İnsana geldiğimizde de, ruh-beden iş birliğinin sağlıklı dengesinde, sağlığı koruyu-
cu ve tamir edici olağanüstü bir kapasite vardır. Bu sıra dışı ve fevkalade güç sürekli 
aktiftir, kullanılabilir ve geliştirilebilir haldedir. Madem böyle o zaman “Neden dok-
tora gideriz?” sorusu akla gelebilir. Bir ortopedik cerrah kırılan ve uçları ayrı düşen 
kemik uçlarını uç uca getirir, geri tamiri vücut halleder. İçinde bulunduğumuz şu ko-
ronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecinde hep söylenen “Bağışıklık sisteminizi güçlü 
tutun” tavsiyesidir. Aşı da bunu yapmaktadır.

11 Bediüzzaman Said Nursi, Şualar (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 26-27.
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Böylesi bir koruyucu sistemin, nizamın ve vücut ahenginin tesadüfen ortaya çık-
mış olması düşünülebilir mi! Bunu düşünmek aklı kullanmamak demektir. Çevremiz-
deki şifa kaynakları ve içimizdeki şifa gücünün en makul açıklaması Allah’ın varlığı ve 
sonsuz sevgisi, rahmeti ve şifa vericiliği ile ilgilidir ve şifanın Allah’tan olduğu Kur’an-ı 
Kerim’de açıkça beyan edilmektedir.

Yirmi Beşinci Lem’a: Hastalar Risalesi

Hipokrat yemininde “önce zarar verme” diye bir ifade vardır. Bediüzzaman Said 
Nursi’de “Malik-i Hakiki’nin daire-i emrinden hariç vücuda karıştığın zaman, ona za-
rar vermiş olursun ” der.

İçinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağında maneviyat büyük darbe almış, in-
sanlar ruhsal yönden çok zayıf bırakılmıştır. Bu asırla ilgili Bediüzzaman Said Nur-
si’nin şöyle bir cümlesi vardır: 

“Bu asırda hayat-ı insaniye, hususan hayat-ı içtimaiyesi öyle dehşetli fakat 
cazibeli ve elîm fakat meraklı bir vaziyet almış ki insanın ulvî latifelerini ve kalb 
ve aklını nefs-i emmaresinin arkasına düşürüp pervane gibi fitne ateşlerine dü-
şürttürüyor.”12

Yani elim, yanlış ve kötü şeyleri cazibeli ve meraklı hale getirip insanları onun 
peşinden sürükleyen bir asırdır. Allah’ı düşünmemeyi terakki olarak gören, insanla-
rı Allah’tan uzaklaştırmayı marifet sayan bir asırdır. Hatta herhangi bir konuda “Bu 
konudaki dinimizin görüşü şöyledir, Allah şöyle buyuruyor” dediğiniz zaman hemen 
hakkınızda ön yargının oluştuğu bir asırdır.

Hastalar Risalesi’nde dikkat çeken en büyük özellik hastanın hastalıkla barışık ol-
masını sağlamasıdır. Bu sayede kişinin bağışıklık sistemi güçlenmekte ve hastalıklara 
karşı vazgeçilmez ihtiyacı olan öz direncini kazanması sağlanmaktadır.

Ayrıca “farkındalık” olarak tarif edilen ve psikiyatride, hastanın hastalığının, hata-
larının ve eksiklerinin farkında olması anlamında kullanılan ve psikolojide öz bilinç 
olarak da bilinen kendini bilme ve farkındalık çalışmasını Hastalar Risalesi ustaca 
yapmaktadır.

 Hastalar Risalesi’nde şöyle bir ifade vardır: 

“Hem hastalık, insandaki aczini, zaafını ihsas eder. O aczin lisanıyla ve za-
afın diliyle, hâlen ve kâlen bir dua ettirir. Cenâb-ı Hak insana hadsiz bir acz ve 

12 Bediüzzaman Said Nursi, Kastamonu Lahikası (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 133.

148

Hastalık ve Şifa / Hüseyin ÖZDEMİR



nihayetsiz bir zaaf vermiş, tâ ki daimî bir surette dergâh-ı İlâhiyeye iltica edip 
niyaz etsin, dua etsin. Yani ‘Eğer duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var?’ Ayetin 
sırrıyla, insanın hikmet-i hilkati ve sebeb-i kıymeti olan samimî dua ve niyazın 
bir sebebi hastalık olduğundan, bu nokta-i nazardan şekvâ değil, Allah’a şük-
retmek ve hastalığın açtığı dua musluğunu, âfiyeti kesb etmekle kapamamak 
gerektir.”13

Yani burada hastalığın insana, kalbini dünyadan Allah’a yöneltmek için bir fırsat 
sunduğu vurgulanıyor. Musibetle karşılaşıldığı zaman, meseleye imani noktadan ba-
kıldığında iki faydası var. Birisi insanı günahlarından arındırıyor, tasaffi ettiriyor. İkin-
cisi de o kişinin manevi makamını yükseltiyor. İşte insanı psikolojik olarak rahatlatan 
ve hastalıktan kolay kurtulmasını sağlayan bu duyguyu Hastalar Risalesi çok vurgulu-
yor. Yani dua ve tevekkül kapılarını açarak meseleye yaklaşılmasını sağlıyor.

Kişinin kendini tanıması, analiz etmesi bir ölçüde gerekir. Yani insan sahip olduğu 
organizmasının, vücudunun nasıl çalıştığını bilirse sağlıklı yaşamla ve onunla direkt 
ilgili beslenmesiyle alakalı kararları o denli isabetli alır. Çünkü her organın beyinde 
biyokimyasal bir temsil yeri, bir markeri vardır. Psikosomatik hastalıklar, hastalık-
ların önemli bir bölümünü teşkil eder. Önemli bir kısmı da bağışıklık sisteminin iyi 
çalışmaması sonucu ortaya çıkar. Stres, baskılama (immun supress) yapıyor diye bilin-
mektedir. Yani bir kişi stres altında olduğunda bağışıklık sistemi baskılanır. Bu durum 
vücudun savunma gücünü zayıflatır ve kanserden birçok mikrobik hastalığa kadar 
zemin hazırlar.

Bazen bir kişinin çok sevdiği bir yakınını kaybettiği ve altı ay sonra kanser oldu-
ğu hadiselerine rastlanır. Çünkü insan çeşitli sebeplerle üzüldüğü veya korktuğu za-
man öfke, nefret, kıskançlık gibi yani hangi duygu varsa onunla ilgili özel bir kimyasal 
karışımı beyin kana verir. O madde de gidip hedef organlardaki reseptörleri etkiler. 
Damar direnci artar, tansiyon yükselir veya ciltteki reseptörler etkilenerek alerjik du-
rumlar ortaya çıkar. Ya da bağışıklık sistemi etkilenir, immun sistem hücrelerinin üre-
timini engelleyerek bağışıklık sistemini çökertir. Bunların hepsi insanın ruh ve beden 
durumları arasındaki sebep-sonuç ilişkisidir. 

Şimdi daha iyi anlaşılıyor ki insanın beynindeki programını düzeltmek hastalıkları 
düzeltmekten çok daha önde gelmektedir. Yani insan inanarak bir şeye karar verdi-
ği zaman beynini programlamış oluyor. Sabah erken saatte uçağı varsa saat kurma-
dan kalkar yahut sabah namazına mutlaka kalkacağını planlayarak yatan bir insan  
namaza kalkar.

13 Nursi, Lem’alar, 339.
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Hastalığın temel ayaklarından birini merak duygusu oluşturmaktadır. “Acaba nasıl 
olacağım, iyileşecek miyim yoksa giderek daha mı kötü olacağım” gibi merak ve kaygı-
lar hastalığı daha da ağırlaştıran bir faktördür.

İşte Hastalar Risalesi’nin Birinci Deva’sında ömrün bir sermaye olduğu, hastalı-
ğın ise onun bir meyvesi olduğu ve o meyvelerin ebedi âlemde ona verileceği, takdim 
edileceği hatırlatılarak sabredilmesi gerektiği vurgulanır ve böylece o hastalığa karşı 
müthiş bir bağışıklık sistem güçlenmesi sağlanır. Hastalar Risalesi’nde insanın hasta-
lıkla ilgili yanlış inanışlarını, düşünce hatalarını düzelten bir özellik var. En önemlisi 
ise bu eserin insanın gafletini ortadan kaldırmasını ve hastalığına ibadet nazarıyla 
bakmasını sağlıyor olmasıdır. 

İkinci Deva’da ibadetlerin müspet ve menfi ibadetler olarak ikiye ayrıldığı, içinde 
bulunulan hastalığın ve ondan dolayı çekilen acı ve ıztırapların menfi ibadet mahi-
yetinde olup insana büyük sevaplar kazandırdığı hatırlatılır. Yeter ki sabır ve şükür 
içinde olunsun. Bu iki sihirli kelime hastalığı ibadet hükmüne geçirip hem hastalığa 
direnci artırır hem de ümidi ayakta tutmayı sağlar.

Yeni yapılan araştırmalarda hastaların ümitvar olması ve iyileşme beklentisinin 
yüksek tutulması, onların bağışıklık sistemini güçlendirmekte ve hastalıktan kolayca 
kurtulmalarını sağlamaktadır. Bazen “Filanca geldi, bir dua okudu, hastalığım geçti” 
diye duyulur. Aslında bu yüksek iyileşme beklentisi ile ümit duygusunun kişinin bey-
ninde iç eczaneyi harekete geçirmesi sonucu bağışıklık sisteminin güçlenip hastalığı 
yenmesi olayıdır. Buna tıpta şimdi “dokulara saygılı hekimlik” deniyor. Yani ne cerrahi 
bir müdahale ne de kimyasal bir tedavi verilmeden iyileşme sağlanmaktadır. 

Önceki bölümde anlatıldığı gibi, hasta bireyin hastalığının farkındalığı ve manevi 
açıdan da olaya bakıp immun sistemini ayakta ve canlı tutmasının yanında, o has-
tanın tedavisini üstlenen hekimin de birçok açıdan eğitimli ve donanımlı olması ge-
rektiği aşikârdır. Hekimin, hastalığının krizi içindeki hastasının stres yönetimini çok 
iyi yapması ve hastasına hastalığı ile ilgili bilgilendirmeyi yaparken hem psikiyatristi 
hem psikoloğu hem de pratisyeni olmakla beraber, yüzündeki gülümsemeden jest ve 
mimiklerine ve söylemlerine kadar her şeyin hastaya ümit vermesi gerekir. Hastayı 
ümitsizliğe ve dolayısıyla depresyona sokacak her türlü söz, söylem ve tavırdan ka-
çınması elzemdir. Yani hekimlerin öncelikle beden dillerini iyi ve olumlu kullanmaları 
lazımdır. Bediüzzaman “Ey kendi hastalığını teşhis edebilen bahtiyar doktor, samimi 
ve aziz dost!”14 diye hitap ettiği bu kapsamdaki hekimlerdir.

14 Bediüzzaman Said Nursi, Barla Lahikası (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 115.
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Hastalığından dolayı ümitsizliğe düşen kişilere de iyileşme ihtimalleri nazara ve-
rilmelidir. Bu şansı ona tanımak ve onun ümidini ayakta tutmak bahtiyar doktorların 
görevidir. “Senin bu hastalığın iyileşmez” tarzındaki bir yaklaşım olmamalı ve hiçbir 
hekimin de bilimsel olarak bunu söylemeye hakkı yoktur. 

Hekim öncelikle hastaya zarar vermemeli ve tedaviden de mahrum bırakmamalı-
dır. Yüksek bir sorumluluk duygusu içinde hastaya yaklaşım gerçekleştirmeli ve has-
tanın bütün vekâletini almış gibi hareket etmelidir. Bu tavır hastanın da hekimine kar-
şı güvenini artıracak ve hastayı motive eden bir “terapötik ittifak” ortaya çıkacaktır.

Hastalar Risalesi’nde hastalığından dolayı bireyin karamsarlığa düşmemesi vur-
gusu da ön plana çıkmaktadır.  Bununla birlikte “menfi ibadet” yaklaşımı psikolojik 
etkileri aşan manaları önümüze açmaktadır. Hastalığına sabredip şükürle karşılama-
sının onun bir dakikasını bir saat hatta bir gün ibadet hükmüne geçirdiği ve hastalığı-
nın onun için büyük bir manevi kazanç kapısı olduğu hatırlatılarak moralmen motive 
edilir ve hastalıktan şifası hızlandırılır.

Hastalar Risalesi’nde gençlerdeki hastalığın onları gafletten uyandırdığı ve haya-
tın hayvani hevesatından bir derece uzak tuttuğunu görüp hastalıktan şikâyet etme-
meleri ve sabretmelerinin, tevekkül ve teslimiyet içinde olmalarının, onlar için daha 
iyi sonuçlar vereceği ve onları kalben Allah’a daha yakın kılacağı yönünde ikazlarda 
da bulunulmuştur.

Hastalar Risalesi’nde öğretilen değerlerden biri de insanın kendi sınırlarını yani 
haddini bilmesidir. “Kendini bilen Rabbi’ni bilir” manası öğretilmektedir. Bu mucize 
organizma insanın kendi malı değil ona verilmiş bir emanettir. İnsan bu geminin sahi-
bi değil ondaki bir yolcudur. O geminin sahibi; her şeyi yoktan var eden, her şeyi bilen, 
her şeyi idare eden ve yöneten, her şeyin dizgini elinde olan Allah’tır. O güce teslim ol-
duğunda bir dua, bir teslimiyet kapısı açılır ve içinde bulunulan geminin idaresi O’na 
teslim edilir. Böylece kişinin üzerinden büyük bir yük kalkmış olur. Yani insanı kendi-
sinden daha iyi bilen, insanı her açıdan gören ve en mükemmel bir tarzda idare eden 
sonsuz bir güç fark edilerek O’na güvenilir ve O’na tevekkül edilerek tam anlamıyla 
rahatlanır. Çünkü insanda bağlanma, güvenme ve ayrışma duygusu yaratılıştan vardır.

Çocuk doğar doğmaz onun koruyucu meleği olan annesine güvenli bağlanmayı, 
büyüdükçe de güvenli ayrışmayı öğrenir. Annesine olan bağlılıktan –zamanı geldi-
ğinde– güvenli ayrışmayı gerçekleştiremeyen çocuklar hayata tutunmakta zorluklar 
yaşar. Hayata tutunamazlar ve bunun sıkıntıları bir ömür boyu sürer. Güvenli ay-
rışma sürecini kendisinin ve başta anne baba olmak üzere güvendiği yakınlarının  
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yardımıyla sağlıklı geçiren çocuklar ise güvenli bağlanma duygusunu en son Allah’a 
yöneltebilirlerse ruh sağlıklarını daha iyi koruyabilirler. Güvenli ayrışma döneminde 
ergen yaşa gelmiş bu çocuklara doğru hedefler gösterilmezse manevi boşlukta ka-
lırlar ve asrın felaketi olan uyuşturucu, alkol, sigara, fuhuş ve benzeri bataklıkların 
içerisine kolaylıkla düşerler. 

Hastalar Risalesi, hayatın faniliğini, vücudun ve sağlığın insana verilmiş çok kıy-
metli emanetler olduğunu, o emanetlere çok iyi bakması gerektiğini; bir musibet veya 
hastalık geldiğinde de sabretmesi gerektiğini öğretir. Bu vesileyle bu fani hayata bedel 
ebedi hayat kazanacağını öğreterek hayatla barışık yaşamayı sağlar. Hayatla barışık 
yaşamak ise ruh ve beden sağlığının temelini oluşturmaktadır.

Hastalar Risalesi’nin diğer bir özelliği de ölümle ilgili algıları değiştirmesidir. Can-
lılar içerisinde ölümü hatırlamakla ilgili genleri olan tek varlık, insandır. Bu genlere 
üst biliş (metakognisyon) genleri denir. İnsanda olduğu söylenen; kendi var oluşunun 
farkında olması, zamanı algılaması, ölümü düşünmesi gibi her şeyde bir anlamlılık 
arayışı ve daima yeniliği arama ile genleri vardır. Mesela yeniliği arama, daha mü-
kemmele ulaşma ile ilgili metakognisyon genleri olduğundan insan hep kendini ge-
liştiriyor. Bu kodlama nedeniyle ölümün farkında olan ve ölümü sorgulayan tek varlık 
insandır.

Ölüme açıklama getirildiğinde insanın yaşam felsefesi ve hayata bakış açısı değişir. 
Mesela bir kanser hastası birden bire ölüm gerçeğiyle yüzleşir. O zamana kadar ölü-
mü hiç aklına getirmemiş, hiç düşünmemiş, hiç algılamamıştır. Bu algılama başlayınca 
“Niye varım? Öldükten sonra ne olacağım? Bu dünyada işim neydi?” gibi suallere ce-
vap aramaya başlar. 

Ölüm hakikati insanın hayatı sorgulamasına vesile olmaktadır. İnsanın en büyük 
özelliği stratejik düşünmesidir. Yani uzun vadeli düşünür. Asrımızda insanların büyük 
bir kısmı ölüme kadar düşünürken ölüm sonrasını ise düşünmüyor. Bu akla uygun 
değil. Stratejik düşüncenin gereği ölümden sonrasına da bir açıklık getirmektir. Ölüm-
den sonrasını düşünmeyen insan aklını kullanamayan insandır. Ve bu anlayış insanın 
kendine karşı en büyük haksızlığıdır. Bu sebeple ölüme açıklama getiren bir yaklaşım 
hastalıklardan kolay kurtulmasını da sağlar. Şöyle ki hastalık içerisindeki insanın ego-
su sarsılır, birdenbire gururu, kibri yerlere düşer. Ne denli eli kolu bağlı olduğunu, 
sonsuz acz, fakr ve zaaf içinde bir yaratılışa sahip bulunduğunu fark eder. İşte Hasta-
lar Risalesi bu hakikati nazara vermekte ve insanın ne kadar zayıf ve aciz bir varlık 
olduğunu insana hatırlatmaktadır.
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Aczini, fakrını ve zayıflığını anlayan bir insan böyle durumlarda telkine açık hale 
gelmektedir. Yani bir insana durmadan su iç deseniz içiremezsiniz ama onu susatır-
sanız kendiliğinden su içer. İşte hastalık insanın Allah’ı hatırlaması ve bulması için 
manen susadığı bir dönemdir. Ona o suyun ulaştırılması gerekmektedir.

Sonuç

Hastalık ve şifa, iman ve ibadet ile yakından ilgili olduğu gibi insanın psikolojik 
ve sosyolojik yönlerine de bakan geniş bir alanla ilişkili kavramlar olarak karşımıza 
çıktığını görmüş olduk. İnsanlık tarihi boyunca hastalık ve şifa konusunda çalışmalar 
yapılmıştır. Bu çalışmaları yapanların bir kısmı tıp tarihinde yerlerini almışlardır.

Hastalık ve şifa kavramları Kur’an’da yer almışlar hem maddi yönü hem de manevi 
yönüne dikkat çekilmiştir. Peygamber Efendimiz (asm) hadislerinde hastalık ve şifa 
konusuna yer vermiş ve tavsiyelerde bulunmuştur. Kur’an ve Peygamberimiz’in (asm) 
teşvikleri ile İslam alimleri hastalık ve şifa merkezli tıp çalışmaları yapmışlardır. 

Günümüzde Bediüzzaman Said Nursi tarafından da hastalık ve şifa kavramı ele 
alınmış ve bu konuda Hastalar Risalesi gibi müstakil bir risale de telif edilmiştir. Be-
diüzzaman şifanın aynen hidayet ve rızık gibi Allahtan olduğunu nazara vermekte, 
şifa arayışlarının tesir sahibi olmadığı sadece sebep oldukları ifade edilmektedir. Son 
tahlilde Hastalar Risalesi merkezli şunu ifade edebiliriz, hastalık ve şifa kavramlarının 
biri nimet biri musibet olmayıp bakılan boyuta göre anlam kazanmaktadır.
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