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Hadislerde Geçen Hastalık 
Adları 

Veli ATMACA, Yard. Doç. Dr: 
"N ames of the Sicknesses Men

tioned in hadiths" 

Abstract: The diseases mentioned in the dictionary of Prophet Muhaınmad' medicine have 
been narrated with their local names and descriptions in hadiths. However, all the diseases in 
th_at region are not limited with the ones mentioned in the hadiths. Prophet Muhammad rec
ommended the doctors and earthly means rather than the traditional belief that diseases were 
due to some mysterious creatures. He offered people to take personal precautions instead of 
consulting to wizards, magicians, and augurs. The Prophet did not cure all the patients who 
appealed to him or advice them a cure, he directed them to doctors. With this behavior, he 
implied that the treatment was not a part of his mission. 

Citation: Veli Atmaca, "Hadislerde Geçen Hastalık Adlan" (in Turkish), Hadis Tetkikleri 
Dergisi (HTD), VIII/2, 2010, pp. 25-67. 

Key word: Medicine of the prophet Mohammed, sicknesses, fever, zatu'l cenb, ta un, plaugue. 

I. Giriş 

Tasnif devrinden itibaren musannef eserlerde yer alan 'Kitabu't-Tıbb' ba
hisleri, ilk devir musanniflerince tıbbi değerde görülen rivayetleri içermektedir. 
Hz. Peygamber'in bu alanla ilgili söz, uygulama, tavsiye ve takrirlerini, 
sahabilerin bizzat şehadeti ve rivayetiyle tespit eden muhaddisler, en temel baş
lıklada hadisleri vermişlerdir. 

Tasnif devrini takip eden ve bu devir eserlerini hem içerik hem de tertibi 
açısından esas alarak vücut bulmuş olan ikinci el ve ikinci kategori eserleri de, 
muhteva, amaç ve tasnif özellikleri itibariyle 'şerh ve derlemecilik devri' ürün
leri olarak adlandırmak mümkündür. 

Her iki dönemin kaynaklarında Hz. Peygamberin tıbba dair hadislerini, ay
rı başlıklar altında müşahede etmekteyiz. Fakat içerdikleri hadis miktarı itiba
riyle farklılık göstermektedir. Yani Tasnif Devri'nin konularına göre tasnifli 
hadis kaynaklarındaki 'Kitabü't-Tıb'lardaki hadisler sayıca az iken şerh ve der-
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lemecilik devri literatüründe yer alan Kitabu't-Tıbb bölümlerinde hem anlam
ca değişik hem de sayıca çok rivayete rastlanır. Kaynaklarda yer alan bu hadis
lerin anianı zenginliğine dair farklılığı, başlangıçta tasnif devri musannifleri
nin, eserlerini oluştururken bütün rivayetleri deriemek veya bütün salıili hadis
leri toplamak gibi bir gayret ya da iddianın içinde olmamalarına bağlamak 
mümkündür. Hal böyle olunca her muhaddis, derlediği yüz binlerce isnad ve 
metin içerisinden kendi sıhhat şartlarına uygun olarak, insanların her zaman 
karşılaştıkları veya ihtiyaç duydukları konularda ana ve ara başlıklar düzenle
miş ve bunlar içerisinde ihtiyaca cevap verecek miktarda hadis zikretmişlerdir. 
Bundan dolayı, aynı konudaki bütün hadisler ilk devir eserlerinde görülmeye
bilir. Ancak muhaddislerin hadis bilgisinin ve birikinlinin tamamı, eserindeki
lerden ibarettir gibi basit bir hükme varmak da mümkün değildir. Zira aynı 
muhaddisin diğer eserlerinde serdettiği hadis miktarı da az değildir. 

Tıbb-ı Nebevi hadislerinin en eski ve sonraki dönem kaynaklarında yer al
ması, miktarlarındaki ve muhtevalarındaki farklılık önemli boyuttayken, bir de 
kaşımıza "Bütün hadis kaynaklarında büyük ölçüde müşterek hadisler ne ka
dardır? Bunlardaki hadislerde tıbbi anlamda zikredilen kelime ve kavrarnlar 
aynı mı yoksa farklı mı? soruları çıkmaktadır. 

V arsayımırnızı iki ihtimal üzerine bina edecek olursak, eğer bu hadislerde 
kaynak farkı kadar, içerdiği tıbbi kelime ve terimler de farklılık arz ediyorsa, bu 
durumda bazı hadis araştırmacılarının iddia ettikleri gibi mahalli ağız, dil ve 
lehçe farkları hadisiere büyük oranda etki etmiştir. Buna ek olarak hadislerin 
şifahi nakledilmesi ve ravi tasarrufları (mana ile rivayet genel başlığı altında 
ortaya atılan argünıanlar) neticesinde, hadislerin orijinal lafzından oldukça 
uzaklaştıkları iddiası kuvvet kazanmış olacaktır. Bunun sonucunda da lafız 
değişince anlamın değişeceği varsayımı haklılık kazanacak ve hadislerin "ilk 
maksadın, söyleniş amacının dışına çıktığı" görüşüne zemin hazırlamış olacak
tır. 

İkinci ve bizim savunduğumuz belki de doğrulanmasını arzu ettiğimiz so
nuç ortaya çıkarsa ki, o da "kaynakların yazıldığı zamanı, muhtevası ve mu
sannifin kendine has hadis kabul şartları ne kadar farklı olursa olsun, konumuz 
özelinde tıbb-ı Nebevi hadislerinde geçen tıpla veya sağlıkla ilgili kelime ve 
kavrarnların değişmediği; aynen muhafaza edildiği" tahminidir. Şayet çalış
mamız neticesinde kelime ve kavram tespitleri, bu tahmini doğrularsa bu tak
dirde diğer iddialar büyük ölçüde mesnetsiz kalacaktır. Yani hadislerin gerek 
uzun zaman şifahen nakledildiği; unutulma ve yanılma ihtimalinin kaçınılmaz 
olacağı gerekse bir nevi ravi disiplinsizliği şeklinde abartılan 'mana ile rivayet' e 
bağlı olarak hadislerin lafız değişikliğine, dolayısıyla a,nlam kaymasına uğradığı 
görüşü ciddi anlamda eleştiriye maruz kalacaktır. 

Bu çalışma ile ulaşılması düşünülen sonuçlardan birisi, yukarıda kısaca 
bahsedildiği üzere, hadisin tarih ve usUl gibi bazı teknik alanlarına dair prob-
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lernlerinde argüman geliştirmek, ikinci maksqt ise birçok alimin ciddi emekler
le derlediği tıbbi hadislerin, kaynaklar arasındaki dağınıklıktan kurtulması, 
ihtiva ettikleri sağlıkla ilgili kelime ve terimierin bir araya toplanmasıdır. Bir 
tür tıbb-ı Nebevi sözlüğü oluşturmak amacıyla başlanılan ve devam ettirilmesi 
düşünülen bir dizi çalışma, şimdilik konunun ana hatlarıyla tespiti ile sınırlı 
tutulacaktır. Bu sınırlılığın, malzemenin oldukça çok ve dağınık olmasından 
kaynaklandığı takdir edilecektir. Bununla bağlantılı olarak ilk safhada başvura
cağımız kaynaklar, tasnif devri kaynakları, bilhassa Kütüb-i Sitte'den ibaret 
olacaktır. 

Sözlük tarzı kavramsal çalışmanın, konuya ilgi duyan veya ilgilenen fakat 
hem Arapça hem de hadis kaynaklarını kullanma konusunda uzman olmayan 
tıp tarihi uzmanları, bilim, medeniyet ve düşünce tarihçisi, eczacı, antropolog 
ve halk bilimeisi gibi araştırmacılara faydalı olacağı umulmaktadır. Yukarıdaki 
disiplinlerin de göz önüne alınarak sıralayacak kelime ve kavramların hem 
Türkçe yazım şeklini aslına en yakın ve yanlışsız şekliyle kaydetmeye hem de 
uzmanların tetkikine yardımcı olmak için parantez içinde Arapçasını vermeye 
özen göste~eceğiz. 

ligili kelime ve kavramların altında o lafzın yer aldığı hadisi aynen tercüme 
ederek tırnak içerisinde verilecektir. Aynı kelimenin yer aldığı ancak diğer ha
dislere nazaran ilave ve eksikliği bulunan ya da lafzında farklılık görülen 
rivayetler de, hangi bağlamlar içinde kaynaklarda yer aldığını görmek ve izle
yebilmek için 'tekrar edildiği' intibaını uyandırsa da, zikretmekten kaçınıl
mayacaktır. Zira, asıl olan, tıbbi kelime ve kavramları içeren hadislerin, hem 
ibare bütürılüğü içerisinde; bağlarm dıiliilirıde hem de farklı kaynaklardaki yeri · 
itibariyle tespit edilmesidir. 

Bir makale çerçevesinde ele alınan bu çalışmanın; hastalık adlandırmasında 
kullanılan kelime ve kavramlardan hareketle, o devirde özellikle Arap toplu
munun ne gibi hastalıklara maruz kaldıkları, hastalık algılaması ile ona verilen 
isim arasında bir bağlantının bulunup bulunmadığı, maddi (bedeni veya biyo
lojik) hastalıklar yanında manevi (ruhsal, psikolojik) hastalıkları nasıl tanımla
dıkları ve o devirde sebebi bilinmeyen hastalıkları nasıl yorumladıkları gibi 
muhtemel sorulara cevap bulmayı kolaylaştırması düşünülebilir. 

Arapların, Cahiliyye devrinden itibaren sebebi bilinerneyen hastalıkları cin 
ve şeytana nispet ettikleri düşünülebilir. Hatta, bazı hastalıklara verilen isim
lerden bu yaklaşımın doğru veya yanlış olduğunu tespit etmek de mümkün
dür. Şayet bu yaklaşımlar doğrulanırsa, İslam öncesine dayanan ve Hz. Pey
gamber tarafından yasaklanan veya izin verilen düşünce, inanç, tedavi şekli ve 
aracı gibi konularda bilinmeyenlerin izinin takibi mümkün olabilir. 
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II. Hastalık Adlan 

Ayn (Nazar) (ı:ı:-Jı): Enes b. Malik'ten: "Resıllüllah, Ensar'dan bir hane hal
kına haşerat zehirlernesi (Hume) ve kulak ağrısı (üzün) için rukye yaptırmala
rına izin ve'rdi. Enes dedi ki, Resıllüllah sağ iken kendime zatu'l-cenbten dolayı 
dağlama (key) yaptırmıştım. Bunu Ebıl Talha ve Enes b. Nadr ile Zeyd b. Sabit 
de görmüşlerdi, bana dağlamayı Ebıl Talha yapmıştı". 1 

"Resıllüllah cinlerin nazarından (aynu'l-d.nn) ve insanların nazariarından 
(a'yuni'l-ins'ten) te'avvuz (sığınma duası) ederdi. Mu'avvizatan (Felak ve Nas 
Sılreleri) nazil olunca sadece bunları okudu; önceki dualarını terk etti."2 

Enes b. Malik'ten: Resıllüllah, ayn (nazar), hume (haşerat sokması) ile nem
le (çıban, sivilce) için rukyeye izin verdP 

"Humeyd b. Kays el-Mekki'den: Ca'fer b. Ebi Tilib'in iki oğlu Resıllüllah'ın 
(s.a.v.) huzuruna getirildiğinde onların bakıcılarına: "Bunları zayıf görüyorum, 
neden?" diye sordu. O da: Ya Resıllellah, onlara göz değiyor. "Uygun görüp 
görmeyeceğini bilmediğimiz için onlara okutmadık" deyince, Resıllüllah 
(s.a.v.): "Onlara okutunuz, çünkü eğer kaderin önüne bir şey geçecek olsaydı bu, 
nazar olurdu", buyurdu4

• İbnü'l-Esir'in şerh kısmında açıklandığına göre ta'n, 
mızrakla öldürme anlamına geldiği gibi, cininnazar etmesine de denilir.5 

Abdullah b. Abbas'tan, Nebi (s.a.v.); "Ayn (nazar, göz değmesi) haktır.6 Ka
deri geçecek bir şey olsaydı o ayn olurdu? Yıkanınanızı isterlerse yıkanın".8 

"Ey Allah'ın Resıllü! Okumak şeklinde yaptığımız şeylerin, tedavi için kul
landığımız ilaçların ve her türlü korunma tedbirlerinin Allah'ın kaderini önle-

' 

Ebıl Abdilialı Muhammed b. İsma'il el-Buhari, el-Cami'u's-sahih,I-VIII, Beyrut: Daru'l-Fikr 
1991, "Tıb", 26, nr. 5719-5721. Ebıl's-Se'adat Mübarek b. Muhammed İbnü'l-Esir, Cami'u'l
usulfi ehadisi'r-Resul, I-XII, Mektebetü Hulvan 1971, VII, nr. 5697. 

Ebıl Abdilialı Muhammed b. Yezid İbn Mace el-Kazvini, Sünen, I-II, Beyrut 1987, "Tıb", 33, 
nr. 3511. 
Ebıl Hüseyn Müslim b. Haccac el-Kuşeyri, Sahih, I-V, Beyrut Tarihu't-Türasi'l-Arabi, ts., "Selam", 
V, 45, nr. 54-55,43, nr. 49; Ebiı İsa Muhammed b. İsa et-Tirmizi, Sünen, I-V, Beyrut: Daru'l-Fikr 
ts., "Tıb", 15, nr. 2056-2057; İbn Mace, "Tıb", 34, nr. 3513, 3516; Buhtlri, "Tıb", 37, nr. 5741; 
İbnü'l-Esir, Cami'u'l-usul, VII, nr. 5698. Buhari'nin rivayeti, Müslim, "Selam", V, 43, nr. 49'da 
olduğu gibi mana üzere "Resıllüllalı bütün haşerat zehiriemelerine karşı izin verdi" verilmiş 
olduğundan kaynaklara atıf sıralamasında Buhari'yi sonra vermek durumunda kaldık. 

Malik b. Enes, Muvatta', Beyrut 1994, el-Ayn, 2, nr. 1703; Tirmizi, "Tıb", 17, nr. 2059; İbn 
Mace, "Tıb", 33, nr. 3510. 

İbnü'l-Esir, Cami'u'l-usul, VII, nr. 5735. 

Miislim, "Selam", V, 31, nr. 39. 

Tirmizi, "Tıb", 17, nr. 2059. 

Ebıl Davıld Süleyman b. Eş'as es-Sicistaru, Sünen, I-IV, Kalıire 1988, "Selam", V, 32, nr. 40; 
Tirmizi, "Tıb", 19, nr. 2062; İbnü'l-Esir, Cami'u'l-usul, VII, nr. 5737. 
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yeceği kanaatinde misiniz? Resıllüllah da (s.a.v.); "Onların hepsi Allah'ın kade
rindendir" buyurdu9

• 

İbnü'l-Esir'deki şerh kısmında "Yıkanmanızı istediklerinde yıkanın" ibaresi 
için, "Bu onların (Cahiliyye Araplarının) adetlerindendi" denilmektedir. Çün
kü nazar değmiş olan kişi nazarı değene gelir. Ain (nazarı değmiş olan) şahıs 
soyunup bedenini, peştamal mahallini,_ yüzünü ve yanlarını yıkar ve bu suyu 
nazara gelmiş (mu'in) olana verir. O da bunu üzerine döker. Böylece inşaallah 
iyileşir, denilmektedir. "Ayn haktır. 10 Dövme yasaklanmıştır"Y Burada geçen 
dövme (veşm) Araplarda cilt delinerek bu delikiere iğneyle sürme v.s. bazı şey
ler doldurulur. Ciltteki bu renk nihai olarak kalır. 12 

Aişe'den gelen rivayete göre Resıllüllah; 'am (nazarı değen)'e abdest alması 
emredilir. O abdest alır, sonrama'in (nazara gelmiş olan da bu su ile yıkanır", 
buyurduY "Ayn haktır. Şayet kaderi geçecek bir şey olsaydı bu nazar olurdu. 
Y ıkanmanız istendiğinde yıkanın" .14 

Sehl b. Huneyfin oğlu Muhammed b. Ebi Ümame, babasının küçük su çağ
layaninda yıkanırken üzerinden elbisesinin sıyrılıp düştüğünü ve onu Amir b. 
Rebi'a'nın gördüğünü nakleder. Sehl bembeyaz, güzel bir cilde sahipmiş. Amir 
onu görünce, şimdiye kadar böylesini görmedim. Lekesiz cilde sahip bekar 
cariyellin cildi değil! Sehl olduğu yerde titremeye başladı. Titrernesi arttı. Bu 
durum Resıllüllah'a bildirildi. Başını kaldıramıyordu. Kendisine orduda yazı 
yazması öğretiliyordu. Ya Resıllellah! Seninden çekiniyor, başını kaldırmıyor, 
dediler. Resıllüllah, "Birinden şüpheleniyor musunuz?" dedi. Halk, Amir b. 
Rebi'a var dediler. Peygamberimiz onu çağırdı ve fena kızdı, "Biriniz kardeşini 
niçin öldürüyor! Tebrik etseydin (mtışaallah deseydin)" dedi. "Sehl için vücudu-

. nu yıka" dedi. Amir de yüzünü, ellerini, dirseklerini, dizlerini, ayaklarının yan
larını, izarının içini yıkayıp suyunu bir kaba doldurdu. Bu su Sehl'in arkasın
dan üzerine sepildi. Aynı saatte Sehl iyileşti (1;.). 15 Başka tarikierden gelen bazı 
lafız farkları da vardır. Bir rivayette, hadisin. baş tarafında anlatılan vakı'a aynı 
olmakla beraber, Peygamberimiz, Amir' e "biriniz kardeşini niye öldürüyor ki, 
tebrik etseydin. Göz (ayn) hakhr. Abdest al" dedi. Amir de abdest aldı. Sehl'in 

Tirmizi, "Tıb", 21, nr. 2065. 
10 Müslim, "Selam", V, 31, nr. 39; EbU Dtivud, "Tıb", 15, nr. 3879; İbn Mace, "Tıb", 32, nr. 3506-

3508. 
11 Buhtiri, "Tıb", 36, nr. 5740, Libas, 86, nr. 5944. 
12 ibnü'l-Esir, Cami'u'l-usul, VU, nr. 5737 
13 Ebu Davud, "Tıb", 15, nr. 3880; ibnü'l-Esir, Cami'u'l-usul, vıı, nr. 5739. 
14 Müslim, "Selam", V, 32, nr. 40. Bu rivayette görüldüğü gibi Müslim birkaç ayrı rivayeti cem 

veya tellik etmiştir. 
15 İbn Mtice, "Tıb", 32, nr. 3509. Rivayet muhtasar şekilde; Ebu Davud, "Tıb", 18, nr. 3888'de 

nakledilmektedir. 
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arkasından bu su serpildi. Sehl, Reslilüllili'ın henüz yanındayken rahatladı, hiç 
bir sıkıntısı kalmadı. 16 

Ayn-ı Lamme (~)ll .r.JI): Göz değmesi tabiri de tıbbi anlamda değişik şekil
lerde kullanılmaktadır. Gerçek anlamı dışında hem fayda verme hem de zarar 
verme veya faydanın ve zararın ifadesi olarak kullanıldığı görülmektedir. 'na
zar etmek' tabirinden hem fayda hem de zarar kastedilmektedir. Şeytan veya 
cin tabirlerinin tıp konusunda kullaniliş biçimi, göz (ayn) için de söz konusu
dur. 

Günümüzde göz değmesi tabiri daha ziyade hastalık, hasta eden veya hasta
lığa sebep olan anlamında kullanılmaktadır. Bunlardan birisi de 'gözü değmek' 
şeklinde tanımlanan şeklidir. Bunun mahiyeti ayrıca inceleme ve tartışma ko
nusudur. Hadislerdeki 'ayn' ifadesi duruma göre "göz değmesi haktır yani ger
çektir". Bundan dolayı her gözün (nazarın) hasta edici olarak algılanmadığı 
bilinmektedir. Zaten tabirin tamlama şeklinde kullanılmasından da bu anla
şılmaktadır: burada kastedilen biyolojik gözün veya masum;lne bakışın hastalık 
sebebi olmadığı; bir tür bakışın veya bazı gözlerin zarar verici olduğu belirtil
mektedir. 

A yn kelimesinin bazen maddi bir sebebi olmayan hastalık anlamına genel 
olarak kullanıldığını zannediyoruz. Yeri gelmişken bu hususta kullanılan tabir
lerden birisi de 'nazar'dır. Ayn ile nazar arasında da farklılık olduğuna dair 
görüşler nakledilmektedir. 

Ayn-ı lfu:nme tabiri, nazara karşı okunacak dua hadislerinde geçmektedir. 
"Peygamber (s.a.v.) (torunları) Hasan ve Hüseyin' e korunmaları için; h'er türlü 
şeytan dan, zehir li haşerattan ve dokunan her kötü gözden Allili'ın ·eksiksiz 
kelimelerine (yani Kur'an ayetlerine veya Allili'ın isim ve sıfatlarına) sığınırırn, 
duasını okurdu. Peygamber (s.a.v.): Babamız İbriliim, İsma'il ve İshak'a ettiği 
bu dua ile Allili'a sığınırdı, buyurdu veya Babamız İbrahim, İsma'il ve 
Ya'kılb'a ettiği bu dua ile Allili'a sığınırdı, buyurdu."17 

Balğaın (~1): Bu tabirin yer aldığı rivayetlerden biri şöyledir: "Kuru üzüm 
ne güzel yiyecek, siniri kuvvetlendirir, devamlı ağrıları dindirir, ağız kokusunu 
güzelleştirir, balgamı yok eder ve rengi berraklaştırır" .18 

Baras (..r' _;:ll): "Size ense çukurundan (gamahduvet) hacarnatı öneririm. O 
yetmiş iki hastalığa (dau) devtıdır. Delilik (cünun), cüzzam, baras (abraş, alaca, 

16 İbnü'l-Esir, Ciimi'u'l-usıll, VII, nr. 5702, 5740. 
17 İbn Mace, "Tıb", 36, nr. 3525; Ali b. Ebi Bekr el-Heysemi, Mecme'u'z-zevaid ve nıenbe'u'l

fevaid, Beyrut 1987, V, 113; Ali el-Müttaki el-Hindi, Kenzii'l-'ummiilfi siiııeni'l-akval ve'l-efal, 
Beyrut 1989, Mevsıl'iitu'ş-Şamile, 1. 41 X, nr. 28390. 

18 Keıızü'l- 'um mal, X, 28266. 
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ciltteki beyaz benekler) ve diş ağrıları gibi beş hastalık bunlardandır" .19 

Basur (;.,..tJı): "İncir yiyin. Cenetten bir meyve indi diye haber verecek olsay
dım bunu söylerdim. Çünkü cennet meyvesi çekirdeksiz olur. Onu yiyin çünkü 
hasuru keser topuk v.s. eklem ağrılarına iyi gelir".20 

Bazı Gün ve Saatler: Bazı hadislerde belli günler veya gün içerisinde muay
yen vakitlerde hastalığın zuhur ettiği belirtiliyor. Öyle ki, sair gün ve saatlerde 
şifili olduğu bildirilen bir uygulama veya nesnenin o gün veya saatlerde zararlı 
olduğu belirtilmektedir. Bu durum oldukça ilginçtir. Burada olduğu gibi sadece 
ilacın faydalı olduğu veya bir uygulamanın mutlak olarak faydalı veya şifalı 
olduğu söylenemez. Şifa için muayyen gün ve saatierin olduğu telkin edilınek
tedir. Misal olarak ve en çok hadmat için bahsedilen belirli gün ve saatierin 
tesiri, şifili gün ve saatierin var olduğu haberi doğru olarak ve lafzen ele alına
cak olursa, bir uygulama veya şifili unsurun faydası izafi olup, kişiye, za.ınana 
ve mekana bağlı olarak şifili veya zararlı olmaktadır. 

"Çarşamba veya cumartesi günü hacamat olan kişi cildinde abraşlık (beras) 
görürse-kendisini kusurlu bulsun".21 

"Aç karna hıcamat daha faydalıdır. Onda şifa ve bereket vardır. Aklı ve hafı
zayı güçlendirir. Çarşamba, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hıcamat olmayın. 
Araştırın pazartesi, Salı günü olun. Allah, Eyyub a.s. 'ı o gün beladan kurtardı. 
Çarşamba günü belaya maruz kaldı. Cüzam ve baras ancak Çarşamba gündü
zünde veya gecesinde zuhur eder"Y 

"Kim perşembe günü hacamat olur da hasta olursa o gün ölür".Z3 

"Salı günü, kan günüdür. O günde bir saat vardır ki onda kesilip durmaz 
(azar, hırçınlaşır )''_24 

Bu başlık altında temas etmemiz gereken husus, bazı gün ve !laatlerin de 
hastalık sebebi olınasıdır. 

Cünfm (.:ı_,:.:Jı): "Size ense çukurundan (gamahduvet) hactımatı öneririm. O 
yetmiş iki hastalığa (dau) devadır. Delilik (cünun), cüzzam, baras (abraş, ciltteki 
beyaz benekler) ve diş ağrıları gibi beş hastalık bunlardandır".25 

19 Heysemi, Mecme'u'z-zevii'id, V, 94; Keıızii'l- 'umnıiil, X, nr. 28133_ 
2° Keıızii'l-'unınıiil, X, nr. 28280,28307. 
21 Ebıl Abdiliili Muhammed b. Abdullah el-Hakim en-Nisabılri, Miistedrek ale's-Sahllıayıı, I-

V +Fihrist, Beyrut 1998, V, 585, nr. 8306; Keıızii'l- 'umnıa/, X, nr. 281 Üi. 
22 İbıı Mace, "Tıb", 22, nr. 3487-3488. 
23 Keıızii'l-'unınıiil, X, nr. 28117. 
24 Keıızii'l- 'ımımiil, X, nr. 28132. 
25 Ali b. Ebi Bekr el-Heysemi, Mecnıe'u'z-zevii'id ve meııbe'u'l-feviiid, I-X, Beyrut 1987 V, 94; 

Keıızii'l-'unınıiil, X, nr. 28133. 
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"Kafa ortasından olunan hadımat, cinnete, cüzama, uyku/ uyuşukluğa ve diş 
ağrılarına karşı yapılır".26 

Cüzam (rlfi<ll): Muhammed b. Lebid, kendisini Yahya b. Hakem'in Cüraş 
beldesine (Ürdün/ Şam tarafında bir yer veya Yemen konaklarından birisidir) 
görevlendirdiğini söylemektedir. Cüraş'a vardığımda insanlar: bize Abdullah b. 
Ca'fer, Resfrlüllah'tan bir hadis nakletti dediler. Hadis şöyle imiş: Cüzamlı bir 
hasta için Peygamberimiz, yırtıcı hayvandan korkar gibi bundan korkunuz. Bu 
bir vadiye girerse siz başka vadiye gidin, buyurmuş. Ben (Muhammed b. 
Lebid) de dedim ki, eğer bunu Abdullah b. Ca'fer nakletmişse size yalan söy
lememiştir. Ben Cüraş görevinden alındığımda Medine'ye geldim ve Abdullah 
b. Ca'fer'e, Cüraş halkının kendisinden böyle bir hadis duyduklarını ve naklet
tiklerini sordum. Abdullah, yalan söylüyorlar. Valiahi bu hadisi ben onlara 
nakletmedim. Ömer (b. Hattab)'ı görmüştüm bir ara. İçinde su dolu bir kap 
istedi, getirdiler. Yanındaki cüzamlı hastaya verdi. Hasta ondan içti Ömer de 
onun elinden kabı aldı ve aynen onun ağzını değdirdiği yerden su içti. Öğren
diğim kadarıyla Ömer bunu bulaşıcı bir şeyin kendisine geçmesinden korkarak 
yapmış. Abdullah anlatmaya devam ederek, Ömer bu adam için faydalı bir şey 
duyan var mı diye tıp (ilaç) soruşturuyordu. Yemenli iki adam çıkageldi. Ömer 
onlara, şu salih adam için iyi gelecek bir tıp (ilaç) biliyor musunuz? Bu adam 
çabuk cüzama tutuluyor dedi. Onu iyileştirecek(~~) bir şey yok, ona bizim 
gücümüz yetmez ancak onu durduracak, ıstırabını artırmayan bir deva ile te
davi edebiliriz, dediler. Ömer, durdurmak ve artmasına engel olmak büyük 
fayda (~ ~Le>) dedi. Yemenliler, memleketinizde Hanzal yetişir' mi, diye 
sordular. Ömer ve yanındakiler, evet dedi. Yemenliler, ondan toplayıp bize 
getirin dediler. Enıredildi ve iki büyük miktel (onbeş avuçluk bir ölçü) 
topladılar. Adarnlar her hanzalı dikti/ dövdü, her birini ikiye ayırdılar. Hastayı 
uzatıp, her adam birer hacağını aldı ve bununla ayağının tabanını hanzal 
bitene kadar ovuşturmaya başladılar. Hanzal her bittiğinde yenisini alıp masaja 
devam ettiler. Hastadan yeşil balgam/ sümük gelmeye başladı. Sonra adarnlar 
hastayı bıraktılar ve Ömer' e, artık bundan sonra e bediyen ıstırabı artmaz. 
Abdullah b. Ca'fer dedi ki, valiahi ondan sonra hastanın durumu ölene kadar 
sabit, stabil oldu (ağrısı artmadı).27 

Enes'ten şöyle demiştir: "Size ense çukurundan (gamahduvet) hacarnatı öne
ririm. O yetmiş iki hastalığa (dau) devadır. Delilik (cünCm), cüzzam, baras (ab
raş, ciltteki beyaz benekler) ve diş ağrıları gibi beş hastalık bunlardandır".28 

Nafi' b. Kasım, nenesi Fatıma'dan nakletmektedir: "Aişe'nin yanına gittim 
ve Resfrlüllah'ın meczfunlar hakkında, "Onlardan, aslandan kaçar gibi kaçın" 

26 Hakim, Müstedrek, V, 297, nr. 7553. 
27 Kenzü'l- 'ummal, X, nr. 28500. 
28 Heysemi, Mecme'u'z-zeva'id, V, 94; Kenzü'l- 'ummal, X, nr. 28133. 
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dedi mi', diye sordum. Aişe de, hayır. Ancak "Bulaşıcılık inancı yoktur. İlk bu
laştıran kim ola ki" diye söylediğini bildirdi.29 

Burada bahsedilen bulaşıcılık, Arap inancına göre günümüzdeki anlayıştan 
farklı olarak bir inanç meselesiydi. Elbette günümüzdeki gibi hastalıkların bu
laşmasını, mikrobik hastalıkların insandan insana veya hayvandan insana geçi-

. şindeki (epidemi veya pandemi (bulaşma ve yayılma)) durumunu reddetme 
yoktur. Buradaki durum bir inanç meselesi olarak, bulaşma işinin bizatihi ol
duğu, ne tedbir alınırsa alınsın, hiçbir şeyin engel olamayacağı; mutlaka bu
laşması gerekiyorsa bulaşacağı yolundaki bir inançtır. İlgili hadisler ise bu 
inanca yer olmadığını bildirmekte olup tedbir alınmasını önermektedir. Bun
lardan birisi de hadislerde görüldüğü üzere, bulaşıcı hastalık olan yere girme
rnek; bir beldede bulaşıcı hastalık varsa oradan dışarıya çıkıp gitmemek şeklin
dedir. Cahiliyye inancına rağmen rasyonel bir çözüm önerilmektedir. Misal 
olarak da develere bulaşan uyuz hastalığı zikredilmektedir. 

D'ar (,-..ı.ıı): Çocuğun boğaz veya bademcik ağrılarını, iltihabıru tedavi için 
kadın çocuğun genzine parmağını sokar ve şiddetiice orayı sıkar. Bazen par
mağını bumuna sokar ve orayı yaralar. Buradan siyah bir kan çıkar. Bazen bu 
bölgeyi ciddi şekilde yaraladığı olur buna 'ed-de'ru' denilir. 

Dari'a (~JWJI): Peygamberimiz, Esma hint Umeys'e hitaben: "Ne oluyor 
kardeşimin oğullarının bedenlerini 'dari'a' (cılız, solgun) görüyorum, bir sıkıntı
ları mı var?" diye sordu. Esma da: "Hayır. Fakat onlara çabuk nazar (ayn) deği
yor", diye cevap verdi. Resıllüllah da: "Onlara rukye yapın" buyurdu. Esma: 
"Elimdeki rukyeyi gösterdim", Resıllüllah gördü ve·"Tamam, yapın!" dedi.30 

Dümmel (j.:lli): Çıban anlamındadır. Bir rivayette şöyle nakledilir: "Bir gün 
Şam'a hicret edecek ve orayı fethedeceksiniz. Orada size dümmel veya Huzze 
gibi hastalık (dau) arız olacak. Bu hastalık adarnın karın bölgesinin yumuşak 
yerlerinde olur. Ona tutulup da ölenleri Allah şehit olarak kabul eder" .31 

Ebu Mürre (•.r Y.l): (Bu tabir, şeytanın künyesidir) hadiste "Ebu Murre'nin 
şerrinden sığınmak"32 ifadesi geçmektedir. 

Erakk (J)): Uykusuzluk anlamına gelir. İbn Sabit'in aniartığına göre Halid 
b. Velid, uykusuzluk hastalığına tutulmuş ve durumunu Resıllüllah'a arz etmiş. 
O da Halid' e: "Sana bazı kelimeler tavsiye edeyim de o dutıyı oku ... " dernişfu.33 

Galebetü'd-dem (r.ı.ll ~): Kanın hareketlenip vücuda galebe çalması 
anlamına gelen bu tabirle ifade edilen hastalığın günümüzdeki karşılığııiın, 
nabzın yükselmesi veya yüksek tansiyon, kan basıncının artması olması 
29 Kenzü'l-'ummal, X, nr. 28507. 
30 Müslim, "Selam", V, 46, nr. 57. 
31 Kenzü'l- 'ummal, X, nr. 28441. 
32 Kenzü'l- 'ummal, X, nr. 28397. 
33 Beyhaki, Kitabu'd-De'avati'l-Kebir, s. 268, nr. 574, Elazığ, 2009. 
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yükselmesi veya yüksek tansiyon, kan basıncının artması olması muhtemel
dir.34 

H3.ınıpe (:ı...lf}ı): Zehirli hayvan demektir. Bu tabirle birlikte 'Ayn-1 lame' 
tabiri de, nazara karşı okunaciı.k dua hadislerinde geçmektedir. "Peygamber 
(s.a.v.) (torunları) Hasan ve Hüseyin'e korunmaları için; Her şeytandan, zehirli 
haşerattan ve dokunan her kötü gözden Allah 'ın eksiksiz kelimelerine (yani 
Kur'an ayetlerine veya Allah'ın isim ve sıfatlarına) sığınırım, duasını okurdu. 
Peygamber (s.a.v.): Babamız İbrahim, İsma'tl ve İshtik'a ettiği bu dua ile Allah'a 
sığınırdı, buyurdu veya Babamız İbrahim; İsmail ve Ya'kub'a ettiği bu dua ile 
Allah'a sığınırdı, buyurdu".35 

Herarn <r-*1): bu hastalık ifadesinin zikredildiği rivayetlerden birisi: "Allah, 
her ne hastalık (dau) yaratmışsa, ölüm (sam) ve yaşlılık (heram) hariç devasını 
da yaratmıştır. Size inek sütü öneririm. Çünkü o her ağaçtan yaprak yer"36 şek
linde gelmektedir. 

Muhakkikin dipnotunda Sam, mevt (ölüm) demektir şeklinde açıklama yer 
almaktadır. Bu itibarla ayet ve hadislerde mevt (ölüm) bazen hastalık ve musi
bet anlamlannda kullanıldığı görülmektedir. Aynı şekilde ihtiyarlığın (heram) 
da bir tür musibet ve hastalık olarak nitelendirildiği aşikardır. Ancak ölüm 
anlamına gelen kelimelerin birlikte incelenmesi uygun olacaktır. Misal olarak 
mevt ile sam her ikisi de ölüm anlamına gelmekle birlikte arada fark var mı, 
bölgesel kullanım farkından mı kaynaklanıyor tetkik edilebilir. Bunlariçerisin
de Arapça olan ve-olmayan kelimeler de söz konusu olabilir. ihtiyarlık aniarnı
na gelen kelimeler de böyle, yaş olarak genç ama biyolojik olarak, zihinsel ve 
duygusal v.s. yönlerden ihtiyar sayılma, mecaz kullanım söz konusu' mu araştı
rılabilir. Yıl olarak genç olup biyolojik, psikolojik veya zihinsel olarak fonksi
yon kaybı, yıkım, yılgınlık v.s. ilitiyarlık olarak değerlendiriliyor olabilir mi? 
Allah'ın takdiri ve ecel tayini itibariyle ömrünün sonundaki zayıflık, kader ge
reği olmalıdır. Bu durumda bu tür ihtiyarlık insanın elinde olmayan bir durum 
olup musibet, hastalık, bir nevi ceza v.s. olarak sunulmuş olamaz. Ancak 
anormal bir yaşlılık, hastalık türünden bir ceza sayılabilir. Zannımızca musibet 
ve hastalık olarak bildirilen ölüm ve ihtiyarlıkta kastedilen, diğer takdir-i ilahi 
gereği olan ölüri:ı ve ihtiyarlık olmayıp; kişinin kendi iradesiyle ve kendine ver
diği zararla maruz.kaldığı bir tür ölüm, bir nevi yaşlılık olmalıdır. 

Hırac, Hurac <cft.ll): Çıban anlamında olup bazı rivayetlerde 'karha' ile eş 
anlamda kullanılmaktadır. 

Hume (w.JI): (Haşerat zehirlemesi): Hume, adına sümm denilen akrebin, 

34 Kenzü'l-'ummal, X, nr. 28ll9'un şerhilldeki açıklama. 
35 İbn Mace, "Tıb", 36, nr. 3525; Heysemi, Mecme'u'z-zeva'id, V, 113; Kenzü'l-'ummal, X, nr. 

28390. 
36 Hakim, Müstedrek, V, 276-277, nr. 7500, 7502; Kenzü'l-'ummal, X, nr. 28217. 
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zübılr ·(eşek arısı) v.d. haşenltın zehrine verilen addır. Enes b. Mcilik'ten bildi
rildiğine göre: Resıllüllah, Ensar' dan bir hane halkına haşerat zehirlernesi 
(Hume) ve kulak ağrısı (Üzün) için rukye yaptırmalarına izin verdi. Enes dedi 
ki, Resıllüllili sağ iken kendime zatu'l-cenbten dolayı dağlama (key) yaptırmış
tım. Bunu da Ebıl Talha ve Enes b. Nadr ile Zeyd b. Sabit de görmüşlerdi, bana 
dağlamayı Ebıl Talha yapmıştı.37 · 

Enes b. Mcilik'ten gelen bir hadise göre: "Resıllüllah, ayn (nazar), hume (ha
şerat so~ası) ile nenıle (siğil veya bir tür sivilce) için rukyeye izin verdi"38 

denilmektedir. Yine Resıllüllili: "Ruk:ye sadece nazar (ayn), haşerat zehirlernesi 
(Hume) ve kanama Ce.r.. r~) için yapılır" buyurdu.39 

· 

Sehl b. Huneyfin başından geçen bir vaka şöyledir: "Biz bir defasında yürü
yorduk, bir akarsuya rastladık. Ona girdim yıkandım ama hummaya tutuldum. 
Bu Peygamberimize söylenmiş. O da dedi ki: Ebıl Sabit (Sehl)'e gidin de ken
dine okusun (Te'avvuz etsin)! Osman b. Hakim'in nenesi Rabab daSehl'e_sor
muş: "Efendim bu rukye-i sclliha mı?"40 (Rukye yaptırmak doğru mu?) O da 
dedi ki: Rukye sadece kem göz (nefes) veya hume ya da böcek ısırması (ledğa) 
için yapılıİ". Ebıl Davıld es-Sicistani de "Hume,yılanlardan ve diğer sokanlar
dan oluşan zehirlenın edir, dedi"41 • 

Huınma (._....,.Jı): Abdullah b. Abbas'tan nakledildiği üzere: Resı1İüllili'ın 
kendilerine humma ve diğer. bütün acı ve ağrılar için rukye öğretmiştir. O 
rukye şöyledir: ";I.:JI .r- _r. ..,.._, .rü J.r JS .:r ~ı ...u~~_,..,.! .ı::$.11 .uılr-··V Büyük Allili'ın 
adı ile coşan kanın her türlüsünden ve ateş hararetinin şerrinden yüce Allili'a 
sığınırım".42 

"Resulüllah, humma veya sıtma (ve'ak) hastası olan birir;.i ziyaret ettiğinde 
ona: sana müjde olsun, Allah buyuruyor ki, ve'ak yani humma veya $ıtmayı ben 
günahkar kuluma, ahiret ateşinden cezasına karşılık (keffaret) olsun diye 111usal-

37 Buhari, "Tıb", 26, nr. 5719-5721; İbnü'l-Esir, Cami'u'l-usul, VII, nr. 5697. 
38 Müslim, "Selam", V, 45, nr. 54-55, 43, nr. 49; Tinnizi, "Tıb", 15, nr. 2056-2057; İb1z Mace, 

"Tıb", 34, nr. 3513, 3516; Buhari, "Tıb", 37, nr. 5741; İbnü'l-Esir, Cami'u'l-usul; VII, nr. 5698. 
Buhari'nin rivayeti, Müslim, "Selam", V, 43, nr. 49'da olduğu gibi mana üzere "Reşf:ılüllfıh bü
tün haşerfıt zehiriemelerine karşı izin verdi" denildiğinden kaynaklara atıf sıralamasında 

Buhari'yi sonra vermek durumunda kaldık. · · 
39 Ebu Davud, "Tıb", 18, nr. 3889; İbnü'l-Esir, Cami'u'l-usul, VII, nr. 5698. 
40 Çalışmamızda bazı örneklerine rastlanacak olan ifadelerden birisi de "Rukye-i Saliha veya 

Sahiha"dır. Bu terkipten anlaşılması gereken hususun ne olduğu meriık edilirse, Cfıhiliyye 
rukyesinin şiddetle yasaklandığı, Peygamber'e arz edilenlerin titizlikle kontrol edildiği göz 
önüne alınırsa, sözü edilen ibareden "Rukye-i Şer'iyye" yani Resf:ılüllfıh'ın izin verdiği türden 
bir uygulamanın kastedildiğini zannediyoruz. 

41 Ebu Davud, "Tıb", 18, nr. 3888; ibnü'l-Esir, Cami'u'l-usul, VII, nr. 5702. 
42 Tinnizi, "Tıb", 26, nr. 2075; ibnü'l-Esir, Cami'u'l-usul, VII, nr. 5707. 
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lat ederim", derdi.43 

Hişfun b. Hassan, Hasan radiyallahü anh'in, günahlarımızın eksilmesine va
sile (keffaret) olsun diye bir gece humma hastası olmayı umardık, dediğini 
nakletmektedir. 44 

Humra (•~ı): Muhammed b. Abdurrahman, kardeşi İsa'dan naklediyor: 
bir gün Abdullah b. Ukeym Ebu Ma'bed el-Cüheni'yi ziyarete gittim. Onda 
'humma' vardı. Kendisine, bu hastalığa karşı bir şey taksaydın! Dedik de o da: 
ölüm bana bundan daha yakın (ölürüm de takmam). Peygamber (a.s.) buyur-
du ki: "Kim bir şey takarsa akibeti ona havale edilir", dedi.45 

. 

Huzze (öj>JI): bu rahatsızlıkla ilgili bir rivayet şöyledir: "Bir gün Şam'a hic
ret edecek ve orayı fethedeceksiniz. Orada size dümmel veya Huzze gibi hasta
lık (dau) arız olacak. Bu hastalık adamın karın bölgesinin yumuşak yerlerinde 
olur. Ona tutulup da ölenleri Allah şehid olarak kabul eder".46 

Irku'n-ne'ar Gı...:.ıı J_r-): Ne'ar kelimesi (ne'ara) yükselmek, artmak, yüce 
olmak, kan fışkırmak, asi olmak v.s. anlamlarına gelmektedir. Buradan kanın 
coşması, basıncının artması kastedilmiş olabilir. Belki nabız yükselmesi anlaşı
labilir. Abdullah b. Abbas'tan: Reslllüllah'ın kendilerine humma ve diğer bütün 
acı ve ağrılar için rukye öğrettiği" nakledilmiştir. Yukarıda da geçtiği üzere o 
rukye şöyledir: ";t.:Jı .r- _r. <.r'.J _rü Jr- JS""' ~ı .ııı~ ~_,.,! ~~ .ıııı ı-~/ Büyük Allah'ın 
adı ile coşan kanın her tiirlüsünden ve ateş hararetinin şerrinden yüce Allah'a 
sığıiıırım" Y 

İrku'n-nesa (L..:.ll J_r-): günümüze siyatik diyebileceğimiz bu hastalığın adı
nın geçtiği hadislerden birisi şöyledir: "Irku'n-Nesa'nın şifası Arap koyununun 
yağıdır. Bu yağ eritilir, üç kısma ayrılır ve her gün bir kısmı olmak üzere üç 
gün sabah aç karna içilir".48 

İshal (.:ı~ı c.AJI ..;~1): (İstidlaku'l-batn, istidlak veya mebtfrn): Bu 
konuda meşhur tek hadis vardır, o da Ebu Sa'id el-Hudri'nin naklettiği üzere 
Peygamberimize birisi geldi ve kardeşinin istidlaku'l-batn (ishal) olduğunu ve 
ne yapması gerektiğini sordu. Reslllüllah da ona "Bal (şerbeti) içir" dedi. Adam 
içirmiş ve geri geldi, bal içirdim ama ishali daha da arttı, dedi. ResUlüllah tek
rar bal içirmesini söyledi. Bu üç defa tekrar etti. Dördüncü defasında adam 
geldi ve Reslllüllah yine aynı şeyi tavsiye etti. Adam, tamam içirdim ama sade
ce ishalini artırdı, dedi. Reslllüllah: "Allah doğru buyurdu, kardeşinin midesi 

43 Tirmizi, "Tıb", 35, nr. 2088. 
44 Tirmizi, "Tıb", 35, nr. 2089. 
45 Tirmizi, "Tıb", 24, nr. 2072. 
46 Kenzü'l- 'ummiil, X, nr. 28441. 
47 Tirmizi, "Tıb", 26, nr. 2075; İbnü'l-Esir, Ciimi'u'l-usul, VII, nr. 5707. 
48 İbn Miice, "Tıb", 14, nr. 3463; H3.kiı:n, Müstedrek, V, 290, nr. 7535. 
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bunu yalanladı", dedi. Adam bunun üzerine yme bal içirdi ve kardeşi iyileşti 
(t_r.). Başka bir rivayette ".ci.ı ~.r" tabiri kullanılmaktadır.49 

"Karın ağrısından (mebtun) ölen kişi şehittir. Mebtunun devası bal'dır".so İbn 
Esir, bu ·hadisin açıklaması kısmında şöyle demektedir: Mebtıln, karnından, 
midesinden şikayet eden kişiye denir. Bu benzetmeyle su verilme/istiska hasta
lığına tutulan kastedilmektedir. İstiska hastalığı, vücudun bir yerinde çok su 
toplanması olup çeşitleri vardır. 

Karha, Cerh (ı,.. _,.aıı .J ~ı): (Yara, yaralanma): Hz. Aişe'den nakledilen bir 
hadise göre: "Bir insan ResıUüllah'a bir rahatsızlığını veya yarasını bildirdiğin
de O, parmağını şöyle yapardı deyip Süfyan da şehadet parmağını yere dokun
durur sonra kaldırarak: "Bismillah, yerimizin toprağı, birimizin tükürüğü ile 
hastamız (sakim) şifa bulur, Rabbimizin izniyle", diye dua ederdi.sı Sabit b. 
Kays b. Şemmas'ın tedavisi için Peygamberimizin, Medine'de bir vadi olan 
Buthan toprağını bir bardak suya koyup nefes edip, sonra da o suyu Sabit'e 
serpmiş olmasıyla ilgili rivayette dikkate değer detay bu toprağın 'Buthan'a ait 
oluşudur._ · 

Cabir b. Abdiilah'tan gelen rivayete göre "Sa'd b. Mu'az'ın koldaki hayat 
damarına (J>.S!) ok isabet etmişti. ResıUüllah da o yarayı okun demiriyle bizzat 
dağladı. Sonra burası şişti. İkinci defa dağladı".sı 

Peygamberimize (hanırnlarından birine) hizmet eden Ümmü Rafi' Sel
ma'nın anlatlığına göre, Peygamberimize yara veya bir musibet (nekbet) (veya 
diken) arız olursa o yere hınna (kına) koymaını emrederdi".s3 

Kelef (....as:ıı): Ümmü cemile'nin anlatlığına göre kendisi Hz. Aişe'nin 
yanına gitmiş ve ona sormuş; ben yüzdeki çil ve benekieri (.....;15) iyileştiren bir 
kadınım. Artık bu günahtan el çekmek, bunu bırakmak istiyorum ne dersin? 
Aişe ona dedi ki, ResıUüllah hayattayken (biz kadınlardan) birisi için iki 
gözünden biri kendi kendine daha güzel görürise ona; "onu oradan çek 

49 Buhiiri, "Tıb", 4, nr. 5684, 24, nr. 5716; Müslim, "Selam", V, 62-63, nr. 90; Tirmizi, "Tıb", 31, 
nr. 2082; İbnü'l-Esir, Ciimi'u'l-usul, VII, nr. 5635, 5660. Buhari ve Tirmizi rivayetinde yer alan 
ifade dalıa açıklayıcı görülmektedir. Nitekim "Allah doğru söyledi; kardeşinin karnı yalanla
dı" denilmektedir. Buna göre ilgili ayete atıfla Allah'ın ilmi ezelisine sığınan Hz. Peygamber 
bu sözüyle bir bakıma dua etmiş durumdadır. Nitekim bu sözden sonraki denemede hastanın 
iyileştiği bildirilmektedir. 

so İbnü'l-Esir, Ciimi'u'l-usul, VII, nr. 5638. 

sı Buhiiri, "Tıb", 38, nr. 5745-5746; Müslim, "Selam", V, 44, nr. 51; Ebu Diivud, "Tıb", 18, nr. 
3885, 19, nr. 3895; İbnü'l-Esir, Ciimi'u'l-usul, VII, 562, nr. 5708-5713. 

sı Müslim, "Selam", V, 54, nr. 72; Ebu Diivud, "Tıb", 7, nr. 3866; İbn Miice, "Tıb", 24, nr. 3494; 
İbnü'l-Esir, Ciimi'u'l-usul, VII, nr. 5684. Resıllüllah Ahzab (Hendek) Gazvesi'nde yaralanma
sından dolayı Übey'i de dağlarnıştı: Müslim, "Selam", V, 55, nr. 7~; İbn Miice, "Tıb", 24, nr. 
3493. 

s3 Tirmizi, "Tıb", 13, nr. 2054; İbn Miice, "Tıb", 29, nr. 3502; İbnü'l-Esir, Ciimi'u'l-usul, VII, nr. 
5645. 
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biri kendi kendine daha güzel görünse ona; "onu oradan çek öbürünün yerine 
koy diğerini de onun yerine koy (yerlerini değiştir) denilirdi. Ben de zannettim 
ki, yapılması kolay ve caiz olan bir şey. Bunda bir mahzur görmedik, bu işi ya
pacaksan namaz k:ılrnıyorken (kadının mazeret günlerinde) yap", dedi.54 

Kelm (~1): Yara, kanayan yara demek olup cerahatle aynı anlaıİ1dadır. 
Sehl b. Sa'd es-Sa'idi'nin anlattığı vakada Hz. Peygamber'in Uhud'ta dişinin 
kırılmasıyla akan kanı durdurmak için Hz. Fatıma'nın yaraya (rlS) eski hasır 
yakıp külünü c~ı...;) bastırdığını ve yaranın kanının durduğurlu bildirir.55 

Lakve (•yilll): (Yüz felci): Bir rivayete göre: "İbn Ömer yüz felci (öyilll) iÇin 
key yaptırdı, akrep (sokmasından) dolayı da rukye yaptırdı"56 denilmektedir. 

Lediğ (~.illi): Ebıl Sa'id el-Hudri'den naklen haber verdi ki: Resıllüllah 
(s.a.v.) in ashabından bazı kimseler bir seferde idiler ve Arac.. mahallelerinden 
bir yere uğrayarak onlardan kendilerini misafir etmelerini istediler. Fakat onlar 
misafir etmediler. Ama Bedeviler: İçinizde rukyeci var mı? Çünkü mahallenin 
ağasını zehirli böcek soktu ('-:'t..a.. _,T 6.ı.l) deyince, içlerinden bir adam: Evet! 
cevabını verdi ve hastaya vararak ona Fatiha ile rukye yaptı. Akabinde adam 
iyileşti. Bu zata bir sürü koyun verdiler. Fakat o koyunları kabul etmek isteme
di ve: Bu meseleyi Peygamber' e (s.a.v.) anlatayım da, ondan sonra bakarız, de
di. Müteakiben Peygamber'e (s.a.v.) gelerek bunu anlattılar: Ya Resıllellah! 
V allahi Fatiha'dan başka bir şeyle rukye yapmadım, dedi. Bunun üzerine Pey
gamber gülümseyerek: "Onun rukye olduğu'nu nereden bildin? dedi ve ekledi: 
"Koyunları alın, bana da sizinle beraber bir hisse ayırın", buyurmuşlat-57 

Lernem (~1) İnsana elem, ıstırap veren ve deliliğe (cünıln) yakın bir 
hastalıktır. Ya tek başına '...:'Y' veya sıfat tamlaması olarak 'ayn-ı lfunme' 
şeklinde geçer. Ayn-ılamme tabiri, nazara karşı okunacak dua hadislerinde 
geçmektedir. "Peygamber (s.a.v.) (torunları) Hasan ve Hüs~yin'e koruirmaları 
için; Her şeytandan, zehirli haşerattan ve dokunan her kötü gözden Allah'ıİı 
eksiksiz kelimelerine (yani Kur'an ayetlerine veya Allah'ın isim ve sıfatlarına) 
sığmırıın,. duasını okurdu. Peygamber (s.a.v.): "Babamız İbrahim, İsma'fl ve 
İshak'a ettiği bu dua ile Allah'a sığınırdı, buyurdu veya Babamız İbrahim, İsmail 
ve Ya'kub'aettiği bu dua ile Allah'a sığınırdı, buyurdu".58 

54 Kenzü'l- 'ummiil, X, nr. 28463. 
55 İbn Miice, "Tıb", ıs, nr. 346S. 
56 Muvatıa, Ayn, 674, nr. 1714; İbnü'l-Esir, Ciimi'u'l-usul, VII, nr. 5688. 
57 Bulıiiri, "Tıb", 39, nr. S749, "Tıb", 33, nr. S736; Müslim, "Selam", V, 48, nr. 62; Tirmizi, "Tıb", 

20, nr. 2063; Ebu Diivıid, "Tıb", 19, nr. 3900; Ebu Abdilialı Ahmed b. Muhammed İbn 
Hanbel, Müsned, I-X, Beyrut: Daru'l-Fikr 1991, IV, S, nr. 1098S, IV, 22, nr. 11070, IV, 88-89, 
nr, 11399; İbnü'l-Esir, Ciinıi'u'l-usul, VII, nr. S720. Bazı rivayetlerde aynı kelimenin meçhul 
sigası; "lüdiğa" tabiri kullanılmak-tadır. 

58 İbn Miice, "Tıb", 36, nr. 3S2S; Heysemi, Zevii'id, V, 113; Kenzü'l- 'ummiil, X, nr. 28390. 
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Ma'tiıh (._,::...Jı): Uaka hadisinin bazı rivayetlerinde 'mecnıln' tabiri geçiyorsa 
da, bunun hadislerin şifah.i naklinden kaynaklanan bir durum olduğunu düşü
nüyoruz. Kavramsal olarak CaJıiliyye'de mecnıln, gaybtan haber veren, cinler
den bilgi alan ve cin taliesiyle haşir neşir olan kişiye denildiği malumdur. 
CaJıiliyye inancı ve kültürü daJıilinde bilgisine itibar edilen mecnıln, bir nevi 
bilgin kişidir. Bu yüzden Araplarda k:llıine, mecnuna, müneccime v.s. danış
mak; hükmü onlara bırakmak, onların verdiği hükmü aynen uygulamak yay
gın bir gelenek iken demire, zincire bağlanan tipiere bunak; günümüzdeki an
lam itibariyle deli denilebilir. Bu durumda olanların bilgisine itibar diye bir şey 
söz konusu değildir. Yani Araplar da bunları bir nevi hasta olarak kabul edip 
tedavisine bakarlardı. Bu rivayetin orijinallafızlarında (en eski ifade biçiminde 
kullanılan tabir olarak) 'ma'tı1h'un kullanıldığını zannediyoruz. Aynı kavram
sal karıştırmayı, İbn Esir'in mezklır eserine ta'lik ve garip kelimelerine şerh 
yazan muhakkikte de görmekteyiz. Muhakkik buradaki ma'tlıh kelimesini 
'mecnıln' diye açıklamıştır. 

fl.arice b. Salt et-Temimi, amcası Ilaka b. Suhar'dan: Reslılüll:llı'ın yanından 
ayrıldık giderken bir bedevi mıntıkasına uğradık. Bize dediler ki, sizin şu ada
mın (Hz. Muhammed) yanından hayır (iyi şeyler) getiİdiğiniz söyleniyor. Ya
nınızda deva veya rukye var mı? Bizim bağlı tuttuğumuz bir delimiz (ma'tı1h) 
var. Biz de (İlaka) dedik ki, evet. Ma'tlıhu bağlı bir şekilde getirdiler. Ben ona 
Fatihatu'l-Kitab'ı sabah akşam üç gün okudum. F~tiha'yı her bitirişimdetükü
rüğümü biriktirip deliye tükürüyordum. Sonunda bağlarından boşanmış gibi 
(JLAP <r ..b..!.;!) oldu. Bana ücret verdiler. Ben; hayır, Reslılüll:llı'a satmadan bunu 
alarnam dedlın. O (Reslılüll:llı) bana, "Ye. Ömrüme yemin olsun ki, bazıları 
bô.tıl rukyenin ücretini yer. Sen ise gerçek rukyeniiı ·karşılığını yemiş· olursun", 
dedi. Bazı rivayetlerde Harice, amcası Ilaka'nın tek başına Peygamberimize 
geldiğini ve Müslüman olduğunu sonra Peygamber'in yanından ayrıldığını da 
zikretnıektedir. Buna göre Ilaka geri dönerken içlerinde demirle bağlı deli 
(mecnıln) bir adamın olduğu topluluğa rastlar. Bedeviler ona der ki, sizin şu 
arkadaşınızın (Muhammed'in) size hayır getirdiğini duyduk. Senin yanında 
onu tedavi edecek bir şey var mı? Ben de ona Fatilıatu'l-Kitab'la rukye yaptım, 
adam iyileşti (t.ı!). Bana yüz koyun verdiler. Reslılüll:llı'a gelip söyledim. 
"Sadece bu mu", diye sordu. Başka rivayette, "Bundan başka bir şey okudun 
mu", dedi. Ben de hayır, dedim. "Peki, onu al! Ömrüme yemin olsun ki, bazıları 
bô.tıl rukyenin ücretini yer. Sen ise gerçek rukyenin karşılığını yemiş olursun", 

de~ rivayette dikkate sunınak istediğimiz bir ayrıntı, Hz; Peygamber'in "sa
dece bunu mu okudun" sorusu, C:llıiliyye'de de geleneksel bir türrukyenin 
varlığını gösteriyor olmasıdır. Buna ilaveten Cahiliyye rukyesinin sakıncalı 
olduğunu; Reslılüll:llı'ın buna müsaade etmediğini, Kur'an'ın bazı ayet ve slıre-

59 Ebu Davud, "Tıb", 19, nr. 3896; İbnü'l-Esir, Cami'u'l-usul, VII, nr. 5722; Kenzü'l-'ummal, X, 
"Tıb", nr. 28410-28412. 
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lerinin şifa maksadıyla okunabileceğini sahabilerin en erken vakitte nasıl ve ne 
ihtiyaç vesilesiyle öğrendiklerini, okurken tükürmenin yani tefl ve nefh yap
manın C;llıiliyye'de bilindiği için İlaka'nın böyle yaptığını ancak Allah 
Resı1lü'nün emrettiği veya tavsiye ettiği rukye şeklinde hastaya tükürmenin 
olmadığını da bu rivayetten öğrenmekteyiz. · 

Biz her ne kadar burada hadislerde geçen hastalık adlarını derliyor olsak da 
meselenin bir ayağını daima Cahiliyye'den beri insanların tanıyıp bildiği hasta
lık adları oluşturmaktadır. Biyolojik rahatsızlıkları bilmek ve bulmak, akıl v,e 
ruh hastalıklarına nispetle daha kolay sayılabilir. Fakat İslamiyet öncesi Arap
ların sistemli ve bilinçli bir hekimlik geleneğine sahip olmamaları, ruhsal ve 
zihinsel hastalıkları ayrıntılarına göre tasnif edip ayrı ayrı isimlendirrnek bir 
yana biyolojik hastalıklarda veya sebebi ve sonucu maddi olan hastalıklarda 
bile çoğunlukla ayrıntılı bir hastalık listesi bulmamıza yetmemektedir. 

Matbub (":".r.J:ı...ll): 't.b.b.' Kökünden gelen bu kelime esasen ve çoğunlukla 
şifa veya ilaç anlamına gelmektedir. Tetkik neticesinde tek rivayette "Hasta 
veya hasta edildi" anlamında kullanıldığı görülmektedir. O rivayet de Hz. Pey
gamber'e sihir yapıldığına dair bilgi veren haberdir. Adına Lebid b. A'sam de
nilen ve Yahu di Züreyk kabilesine mensup kişi tarafından Resı1lüllah' a sihir 
yapıldığı bildirilen Hz. Aişe rivayetidir. Buradaki ifadeye göre Resı1lüllah dua 
ve niyazda bulunmuş ve Allah onun duasını kabul edip müşkül durumdan 
kurtarmıştır. Bu dgiumda iki adam (kılığında melek) gelerek biri ayakucuna 
diğeri de başucuna oturmuşlar ve kendi aralarında konuşmaya başlamışlardır. 
Biri diğerine so rm uştur: "Bu adamın acısının veya ağrısının sebebi nedir? Diye 
sordu. Diğeri de, "Matbub (sihir yapılmış)" diye cevap verdi. öb{irü tekrar 

d "M bb '?" kim. • ihi. '? " 6o · sor u: en ta e. , s r yapmış ..... 

Mebtftn (.:ı~ı): Bu tabirin kökü 'batn' olup, karın anlamına gelmektedir. 
Karın ağrıları ve hastalıklarına verilen genel isimdir. "MebtCm (karın ağrısın
dan) ölen şehit, tti'undan ölen şehittir".61 

İstidlaku'l-batn, istidlak veya mebtUn diye tabir edilen hastalık: Bu tabirler
den hareketle diğer bazı ilaçlarda ve hastalık adlandırmalarında görüldüğü gi
bi, Araplarda tıbbın tam anlamıyla gelişınediği görülmektedir. Çünkü isimlen
dirmeler tek kelime ile ve kavramsal olarak değil adeta hastalığı tarif eder şe
kilde birkaç kelime, izafet veya tamlama olarak ifade edilmektedir. Bu konuda 
meşhur tek hadis vardır o da Ebu Sa'id el-Hudri'nin naklettiği üzere Peygam
berimize birisi geldi ve kardeşinin istidlaku'l-batn (ishal) olduğunu ne yapması 
gerektiğini sordu. Resı1lüllah da ona "Bal (şerbeti) içir" dedi. Adam içirmiş ve 
geri geldi, bal içirdim ama ishali daha da arttı, dedi. Resı11üllah tekrar bal içir
mesini söyledi. Bu üç defa tekrar etti. Dördüncü defasında adam geldi ve 

60 Buhari, "Tıb", 47, nr. 5763, 50, nr. 5766; Müslim, "Selam", V, 35-37, nr. 41. 
61 Buhari, "Tıb", 30, nr. S733. 
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ResUlüllah yine aynı şeyi tavsiye etti. Adam, tarilam içirdim ama sadece ishalini 
artırdı, dedi. ResUlüllah: "Allah doğru buyurdu, kardeşinin midesi bunu yalan
ladı", dedi. Adam bunun üzerine yine bal içirdi ve kardeşi iyileşti (l_r.). Başka 
bir rivayette '.ı.:..ı., ~r' tabiri kullanılmaktadır.62 Bu da Araplarda bazı 
hastalıkların veya tıbbi terimierin tam olarak yerleşmediğini göstermektedir. 

"Karın ağrısından (mebtun) ölen kişi şehittir. Mebtunun devası bal'dır".63 İbn 
Esir, bu hadisin açıklaması kısmında şöyle demektedir: Mebtfuı, karnından, 
midesinden şikayet eden kişiye denir. Bu benzetmeyle su verilmesi kastedil
mektedir/istiska hastalığına tutıılan kastedilmektedir. İstiska hastalığı, vücudun 
bir yerinde çok su toplanması olup çeşitleri vardır. 

Buhari de Kitabu't-Tıp, 24. Babın tercemesini 'babu devai'l-mebtfuı' şeklin
de koymuştur. 25. Bab'ın başlığı da "~ı .i>~ .b .Y'J .}-.o ~/Safer diye bir şey 
yoktur. O karında olan bir hastalıktır" demek suretiyle hem 'mebtıln' tabirini 
karın hastalıklarının geneli için kullandığı görülınekte hem de 'safer' inancının 
aslında karın hastalığı veya karın hastalığı ile ilgili bir inanç biçimi olduğunu 

·beyan etmiş bulunmaktadır. 

Mecnô.n (.:ı_,;::...JI): Mecnfuı tabiriyle ilgili rivayetin değişik lanzlarında ve 
günümüzde kullanılan şekliyle, akıl hastalarına verilen genel bir isim olduğunu 
biliyoruz. Bunların bilgisine ve verdiği haberlere itibar olunmaz. Ancak keli
menin asıl anlamıyla da bağlantılı olarak 'mecmln' tanımlamasının, 
Cahiliyye'de ifade ettiği gibi daha farklı olduğunu '.:ıa'tılh' maddesinde açıkla
dık. Zira o devirde 'mecnfuı' olarak addedilen o kadar çok kişiden söz etmek 
mümkün olabilir ki, herkesin salıip olamadığı bilgiye salıip kişilerden şairler, 
kıssacılar, arraf, milleecim ve kahinler bir nevi bilgisini cin dostlarından almış 
olmak itibariyle mecnıln kişilerdir. Bilgi kaynağı olan gök cisimlerille ulaşmak 
da cirılerin işidir. Gök cisimleri hakikatte göze hitabeden vasıflarından öte, 
müteal bilginin bir nevi pınarları olmak bakınırndan kutsal ve gizemli bilginin 
menbaıdır. Onlarla insanlar arasındaki bilgi iletişimi cin ve şeytan grubu temin 
etmektedir. Belki sembolik olarak da onlara bu özellik verilebilir çünkü gök 
cisimleri yeryüzünü ve yer küredeki olup biten her. şeyi en yukarıdan görme 
inikanına ve konumuna sahiptir. · 

Harice b. Salt et-Temimi, amcası Ilaka b. Suhar'dan: ResUlüllah'ın yanından 
ayrıldık giderken bir bedevi mıntıkasına uğradık. Bize dediler ki, sizin şu ada
mın (Hz. Muhammed) yanından hayır (iyi şeyler) getirdiğiniz söyleniyor. Ya
nınızda deva veya rukye var mı? Bizim bağlı tuttuğumuz bir delimiz (ma'tılh) 
var. Biz de (İlaka) dedik ki, evet. Ma'tılhu bağlı bir şekilde getirdiler. Ben ona 
Fatihatu'l-Kitab'ı sabah akşam üç gün okudum. Fatiha'yı her bitirişimde tükü-

62 Buhilri, "Tıb", 4, nr. 5684, 24, nr. 5716; Müslim, "Selam", V, 62-63, nr. 90; Tirmizi, "Tıb", 31, 
nr. 2082; İbnü'l-Esir, Cilmi'u'l-usul, VII, nr. 5635, 5660. 

63 İbnü'l-Esir, Cilmi'u'l-usul, VII, nr. 5638. 
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rüğümü biriktirip deliye tükürüyordum. Sonunda bağlarından boşanmış gibi 
(Jllı- ı:.r ..b..!.i\) oldu. Bana ücret verdiler. Ben; hayır, Resfılüllah'a sormadan bunu 
alarnam dedim. O (Resfılüllah) bana, "Onu ye! Ömrüme yemin olsun ki; bazıları 
batıl rukyenin ücretini yer. Sen ise gerçek rukyenin karşılığını yemiş olursun", 
dedi. Bazı rivayetlerde Harice, amcası llaka'nın tek başına Peygamberimize 
geldiğini ve Müslüman olduğunu sonra Peygamber'in yanından ayrıldığını da 
zikretmektedir. Buna göre Ilaka geri dönerken içlerinde demirle bağlı deli 
(mecnıln) bir adamın olduğu topluluğa rastlar. Bedeviler ona der ki, sizin şu 
arkadaşınızın (Muhaınmed'in) size hayır getirdiğini duyduk. Senin yanında 
onu tedavi edecek bir şey var mı? Ben de ona Fatihatu'l-Kitab'la rukye yaptım, 
adam iyileşti. Bana yüz koyun verdiler. Resfılüllah'a gelip söyledim. "Sadece bu 
mu", diye sordu. Başka rivayette, "Bundan başka bir şey okudun mu", dedi. Ben 
de hayır, dedim. Allah Resfılü de: "Peki, onu al! Ömrüme yemin olsun ki, bazı
ları batıl rukyenin ücretini yer. Sen ise gerçek rukyenin karşılığını yemiş olur
sun", dedi.64 

Mefıld (~J.Wı): Sa'd (b. Ebi Vakkas) diyor ki, "hastalanmıştım da Resıllüllah 
beni ziyarete geldi, elini göğsüme koydu; serinliğini ta kalbirnde hissettim: Ba
na "Sen kalp hastasısın (mefud)" dedi. Sakif kabllesinin kardeşi Haris b. KeZe
de'ye git, o hekimdir. ·Medine'nin kuru acve (temru'l-acve) hurmasından yedi 
tane alsın çekirdekleriyle birlikte ezsin. Sonra da ağzına ilaç olarak damlatsın" 
buyurdu.65 

Yukarıdaki ikr rivayette öneınli farklar var. En öneınlisi Resfılüİlah Sa'd'ı 
kendisi tedavi etmeyip H aris' e gönderiyor olması. İkincisi tedavi urisuruniı ve 
hazırlanış şeklini ve kullanım vaktini bizzat tarif etmesidir. Resfılillıah buiıun 
çaresini biliyor ama niye Haris' e gönderdi ve ne yapması gerektiğini de bizatihi 
söyledi? Bu ve bçmzeri sorular incelemeye değer hususlardır. 

Meşiy (._r...ll): Bu kelime bazı rivayetlerde ilaç adı olarak da geçmektedir 
fakat İbn Mace, aşağıda atıfta bulunduğumuz hadisin bab başlığını 'Meşiy'in 
devası' olarak vermekle aynı kelimenin hastalık adı olarak da kullaruldığını 
göstermektedir. Bazı hastalıkların tedavisinde çare olarak · hastanın· ishal 
edilmesi sağlanırken, diğer taraftan ishal mutlak olarak tedavi edilmesi gereken 
hastalık olduğu için her iki şekilde kullanıldığı kanaatindeyiz. Meşiy'in yer 
aldığı rivayetlerden bazıları şunlardır; Resfılüllah, Esma hint Umeys'e:. "İshal 
için ne içtin?'' diye sordu. Esma da, Şübrüm içtim dedi. Resfılullah: 'Harrun 
carrun' dedi. Esma; sonra sena içtim. Peygamberimiz de bunun üzerine; "Bir 
şeyde ölüm için şifa olsaydı Sena'da olurdu" buyurdu.66 

64 Ebu Davud, "Tıb", 19, nr. 3901; İbnü'l-Esir, Cami'u'l-usul, VII, nr. 5722. 
65 Ebu Davud, "Tıb", 12, nr. 3875; İbnü'l-Esir, Cami'u'l-usul, VII, nr. 5641; Kenzü'l-'ummal, X, 

28199,28468. 
66 Tirmizi, "Tıb", 30, nr. 2081; İbn Mace, "Tıb", 12, nr. 3461; Hakim, Müstedrek, V, 283-284; nr. 

421 
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Ömer b. Hattab, Esma hint Umeys'ten dinlemiş, buna göre bir gün 
Resfı.lüllah eve gelmiş Esma da şübrüm öğütüyormuş. Resfı.lüllah, "Bunu ·ne 
yapacaksın?" diye sormuş. Kadın da, "Filan kimse içecek", demiş. Bunun üze
rine Hz. Peygamber, "Ölümü def edecek veya ölüme faydalı bir şey olsaydı sena 
faydalı olurdu" demiştir.67 

Midde (;.ı....Jt): İrin, iltihap, yaradan akan su anlamına gelir. Ali (r.a.) anlatı
yor, Resfı.lüllah'la birlikte sırtında verem olan Ensar'dan birini ziyarete gittik. 
Resfılüllah; "Bu irindir (Midde, iltihaptır) çıkarın gitsin" deyince o da onu deşti 
ve Resfılüllah da bunu gördü.68 

İbn Rafi', bir gün Ömer elim veya ayağım sarılıyken beni gördü, alıp eve 
götürdü. Bana "Bunu deşele çünkü irin/apse kemikle et arasında bırakıldığında 
onu yer, bitirir", dedi.69 

Nefes (.,..<:Jt): Aslen Arapça olan bu kelime ile ifade edilen hastalık sebebi 
'cin ve şeytana dayandırılan' bir tür ilişme, cinlerin nazarı veya şeytamn do
kunması şeklinde anlam taşıyan bir nevi hastalık olup Arapçada keskin 's' yani 
'sin' ile yaz~ır. Rukyı:;nin yapılabileceğille dair hadislerde geçen hastalık türle
rinden birisi de 'nefes'tir. 

Gerek lügavi olarak gerekse hadislerde göz değmesi anlamında kullanılan 
farklı kelimeler vardır. Nazar, nazra, ayn gibi nefes de bunlardan biridir. 
"Nefesu'ş-Şeytan, tabiri şiiriere ve gazellere ıtlak olunur. Şarih der ki, "Şiirler 
kazib kısmından olmakla şeytana izafe edilir: Lakin Münacat ve Na't-ı Şerifeler 
dua kısmından sayılır. Bu yüzden nefesi'ş-şeytandari Allah'a sığınırırn dersin. 
Bundan kastedilen şey şiirdir. Neffasati fi'l-'ukad tabiri ise, iyi/sıkı düğümleyip 
ona efsunla üfledikleri için sihircilere ıtlak olunur. Müellife göre bu üflemele
rin tefsiri kadına/müennese mebnidir. Zira ekseri cadılar kadındır".70 

Bazı şifa hadislerinde kendisinden korunulan ve korkulan şeyin 
'hemezatu'ş-şeytan' olduğu belirtilmektedir.71 

Resfı.lüllah bir defasında hasta iken Cibril gelerek, "Ya Muhammed! Hasta 
mısın (Y~I)?" diye sordu. O de, evet, dedi. Cibril, "~~~ •.,? JS <r 4!) ..ııt ı-4 
4!) ..ııt ı-4 ~ ..ııl J....o\.,.. ~.J ~ f. <r/Seni üzene, nefesin şerrine ve hasetçinin 
nazarına karşı sana Bismillah (Allah'ın ismi) ile rukye yapıyorum. Allah sana 
şifa versin, Bismillah'la sana rukye yapıyorum) diyerek rukye yaptı.72 Burada 

7518, V, 578, nr. 8283. 
67 Hakim, Müstedrek, V, 283, nr. 7517. 
68 Kenzü'l- 'ummıil, X, nr. 28470. 
69 Kenzü'l- 'ummal, X, nr. 28496. 
70 Mütercim Asım, Kamus, "n.f.s." mad., I, 691. 
71 Ebu Daviıd, "Tıb", 19, nr. 3893. 
72 Müslim, "Selam", V, 31, nr. 38. 
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görüldüğü üzere 'nefes' tabiri yer almaktadır. · "Rukye sadece nefes, hume 
(haşerat zehiri) ve ledğa (akrep, yılan sokması) için yapılır".73 

Sehl b. Huneyf: "Biz bir defasında yürüyorduk, bir akarsuya rastladık. Ona 
girdim yıkandım ama hummaya tutuldum. Bu Peygamberirnize söylenmiş. O 
da dedi ki: "Ebu Sabit (Sehl)'e gidin de kendine okusun (te'avvuz etsin)!" dedi. 
Osman b. Hakim'in nenesi Rabab da Sehl'e: "Efendim bu rukye-i salfha mı? 
(Rukye yaptırmak doğru mu) 74 diye sordu. O da cevaben: "Rukye sadece kem 
göz (nefes) veyahumeya da böcek ısırması c~.ı.ı) için yapılır"75 dedi. 

Nazra ise cinin nazarı için kullanılır. Bazen da insandan insana değen göz 
için kullanılır. 

Ümmü Selerne'den bildirildiğine göre, Reslilüllah odasına girmişti, cariye
nin (kız çocuğun un) benzinde göz değmesi (nazra) gördü. Yani kızın yüzü sol
gundu. Hz. Peygamber: "Bunda nazar (nazra) var. Efsun (rukye) yaptırsaydı
nız" dedU6 

Cami'u'l-usufdeki şerh kısmında açıklandığına göre nazarın kaynağı insan 
olduğu gibi cin de olabilir. Mesela ta'n, mızrakla öldürme anlamına geldiği 
gibi, cininnazar etmesine de denilir.77 İbn Esir'in ta'likinde: nefes, insana isabet 
eden ayn (nazar) anlamındadır. Filana göz isabet etti demek nefesi isabet etti 
anlamına gelir. 

Buradaki kavramlardan anladığımız üzere, 'ayn' insan nazarımn değmesi, 
'nefes' cin ve şeytıiiıın nazarı ve münhasıran 'nazra' ve 'ta'n' da cinin riazarının 
değmesi anlamına gelmektedir. 

Nekbet (:t$;l1): Peygamberirnize (hanırnlarından birine) hizmet eden Ümmü 
Rafi' Selma'nın anlatlığına göre, Peygamberimize yara veya bir musibet (nek-
bet, diken) arız olursa o mahalle hınna (kına) koymaını ernrederdi".78 

· 

Nemle (~ı): (Siğil veya bir tür sivilce): Enes b. Malik'ten: "Resulüllah, ayn 
(nazar), hume (haşerat sokması) ile nemle (siğil) için rukyeye izin verdi"/9 dediği 

73 Ebıl Dıivıld, ~Tıb", 18, nr. 3888. 
74 Rukye ile ilgili zikredilen ifadelerden birisi de "Rukye-i Sıiliha veya Sahfha" dır. Bu terkipten 

anlaşılması gereken hususun ne olduğu merak edilirse, Cahiliyye rukyesinin şiddetle yasak
landığı, Peygamber'e arz edilenlerin titizlikle kontrol edildiği göz önüne alınırsa, sözü edilen 
ibareden "Rukye-i Şer'iyye" yani Resıllüllah'ın izin verdiği türden bir uygulamanın kastedildi
ği anlaşılır. 

75 Ebıl Dıivıid, "Tıb", 18, nr. 3888; ibnü'l-Esir, Cıinıi'u'l-usul, VII, nr. 5702. 
76 Buhıiri, "Tıb", 35, nr. 5739; Müslinı, "Selam", V, 46, nr. 56; İbnü'l-Esir, Cıinıi'u'l-usul, VII, nr. 

5703. 
77 İbnü'l-Esir, Cıinıi'u'l-usul, VII, nr. 5735. 
78 Tirmizi, "Tıb", 13, nr. 2054; İbn Mıice, "Tıb", 29, nr. 3502; İbnü'l-Esir, Cıinıi'u'l-usul, VII, nr. 

5645. 
79 Müslinı, "Selam", V, 45, nr. 54-55, 43, nr. 49; Tirmizi, "Tıb", ıs, nr. 2056-2057; İbn Mıice, 
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rivayet edilmiştir. Başka bir hadiste Hz. Peygamber: "Rukye sadece nazar (ayn), 
haşerat zehirlernesi (Hume) ve kanama (f:!.r. r~J için yapılır" buyurdu.80 

Burada rukye, ayn ve hume hastalıklanna tahsis edilmiş olmakla, bunlardan 
başkasına rukye yapılmaz anlamında gelmemektedir; öncelikli olarak bunlara 
yapılır manasındadır. Yani "En faydalı ve evla olan rukye, nazar ve haşerat ze
hirlemelerine karşı olandır" şeklinde anlamak gerekmektedir. Tıpkı la feta illa 
Ali ve la Seyfe illa zülfikar ifadesinde olduğu gibi. Çünkü ashabın da bunlardan 
başka hastalıklara rukye yaptığı bilinmektedir. 

Nigris (..,.. _;A.:JI): Bu hastalık tabirinin geçtiği rivayetlerden birisi şudur: "İncir 
yiyin. Cennetten bir meyve indi diye haber verecek olsaydım bunu söylerdim. 
Çünkü cennet meyvesi çekirdeksiz olur. Onu yiyin çünkü basfrru keser topuk 
v.s. eklem ağrılarına (L_;A.:JI) iyi gelir".81 

Ramed (.ı.. )1): Suheyb, Bir gün Reslliüllah'ı ziyaret etmiştim önünde ekmek 
ve kuru hurma (temr) vardı. Bana, "Yaklaş sen de ye!" dedi. Hurmadan yemeye 
başlamıştım ki bana, "Sende göz iltihabı (..ı..)ı) olduğu halde kuru hurma (temr) 
yiyorsun" dedi. Ben de, 'Diğer tarafımla yiyorum' deyince güldü", demektedir.82 

Sam (ruı): Ölüm anlamına gelen bu kelimenin zikredildiği birçok hadis 
mevcuttur. Onlardan biri de şudur: "Allah, her ne hastalık (dau) yaratmışsa, 
ölüm (sam) ve yaşlılık (heram) hariç devasını da yaratmıştır. Size inek sütü öne
ririm. Çünkü o her ağaçtan yaprak yer".83 Muhakkikin dipnotunda Sam, mevt 
(ölüm) demektir şeklinde açıklama yer almaktadır. Bu itibarla ayet ve hadisler
de mevtin (ölümün) bazen hastalık ve musibet anlarnlarında kullanıldığı gö
rülmektedir. 

"Habbetu's-Sevda'da, sam hariç her hastalığa karşı şifa vardır. Sam ise ölüm 
demektir".84 "İbn Şihab dedi ki: sam ölüm demektir".85"Size sena ve Senut'u tav-

"Tıb", 34, nr. 3513, 3516; Buhar!, "Tıb", 37, nr. 5741; İbnü'l-Esir, Cami'ıı'l-usiıl, VII, nr. 5698. 
Buhari'nin rivayeti, Müslim, "Selam", V, 43, nr. 49'da olduğu gibi mana üzere "Resıllüllah bü
tün haşerat zehiriemelerine karşı izin verdi" verilmiş olduğundan kaynaklara atıf sıralama
sırıda Buhan'yi sonra vermek durumunda kaldık. 

80 Ebu Daviıd, "Tıb", 18, nr. 3889; İbnü'l-Esir, Cami'ıı'l-usiıl, Vll, nr. 5698. 
81 Müttaki el-Hindi, Kenzü'l- 'ummal, X, nr. 28280, 28307. 
82 İbn Mace, "Tıb", 3, nr. 3443. 
83 Hakim, Müstedrek, V, 276-277, nr. 7500, 7502; Kenzü'l-'unımal, X, nr. 28217. 
84 Buhar!, "Tıb", 7, nr. 5687-5688; Müslinı, "Selam", V, 61, nr. 87; Tirmizi, "Tıb", 5, nr. 2041; 

Ahmed, Müsned, IX, 466, nr. 25121; İbnü'l-Esir, Cami'u'l-usiıl, Vll, nr. 5639. Bu hadisin so
nundaki "sam, mevt (ölüm) demektir" şeklindeki açıklama hem Buhan hem de Müslim'de 
Merfıi rivayetin devamı olarak verilirken Müsned ve Tirmizideki rivayette ise musanniflere 
ait açıklama şeklinde ayrıca verilmektedir. Ayrıca Müslim'de Habbetu's-Sevda'nırı diğer adı
nın "Şüniz" olduğu da merfıi ifadeye dahil görünmektedir. İbnü'l-Esir'de yer alan "Tirmizi 
bunu mevkuf olarak nakletti" şeklindeki bilginin yanlış olduğu kanaatindeyiz. Zira 
Tirmizi'deki rivayete baktığımızda isnadırı muttasıl, metnin de merffı olduğunu görüyoruz. 
İbnü'l-Esir'deki "sam, ölüm" ve "Habbetu's-Sevda, şüniz demektir", şeklindeld açıklamalar da 

J4s 
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siye ediyorum. o ikisinde, sam -ki ölüm demektir-hariç bütün hastalıklar (dau) 
için şifa vardır".86 "üç şey vardır, sam (ölüm) haric her hastalık (dau) için şifa 
vardır. Bunlar sena ve Senut'tur".87 "Size sena ve Senut'u tavsiye ediyorum. O 
ikisinde, sam (ölüm) hariç bütün hastalıklar (dau) için şifa vardır. Oradakiler 
sordu Ya Resulellah! Sam nedir? O da: ölümdür dedi".88 "Şunfz, sam (ölüm) hariç 
her derde (dau) devadır". 89 

Sfunme (4.-WI): Zehirli hayvan ve ölüm anlamına gelir. "Zehirli (samme) 
nin, elem verici (lamme) nin, acı veren gözün (ayn-ı lamme), haset ettiğinde 
hasetçinin şerrinden, ebi murre (şeytanın künyesi) ve doğurduğunun şerrin
den Allili'ın tam kelimeleri, genel olarak bütün isimleriyle sığınırım. Otuz üç 
melek gelir ve "Yerinizin toprağından alın onunla Muhanımed'in rukyesi ola
rak mesh edin dediler. Kim ondan bir bağ alıp kurtularnazsa (felah bulmazsa) 
Allili'ın izniyle cümln, cüzam, abraşlık (baras), humma, nefes (cin ve şeytan 
taifesinin nazarı) ve ayn (nazar)a karşı fayda bulur".90 Ebu Nasr es-Siczi, el
İbane'de Ebu Ümame'den nakletmiştir. 

Sefa (4....4.-lı): Hz. Peygamber bir gün eşi Ümmü Selerne'nin odasına girdi 
oradaki kız çocuğunun yüzünde 'sefa' gördü ve: "Bunda nazar (nazra) var ona 
rukye yaptırın" dedi. Bu türlü hastalığa veya hastalık belirtisine (semptom) 
Safa yani 'Sufra' da denilir.91 

Selim (~ı): Akrep veya yılan sokması manasında kullanılır: Ebi Sa'id el
Hudri şöyle dedi: Biz, bir yolculuğa çıkmıştık. Nihayet bir yerde konakladık. 
Derken bir cariye (kiz çocuğu) geldi ve: "Kabilenin büyüğünü bir haşerat soktu 
(selim). Herillerimiz de burada değil. Binaenaleyh sizlerde bir rukyeci ~ar mı?" 

İbn Şihab'a nisbet edilmektedir. Nitekim Buhari, "Tıb", 7, nr. 5688'de bu açıklamalan İbn 
Şihab'ın sözü olarak ayrıca nakledilmektedir. Müslirn' deki rivayetin ilkinde verilmesine rağ
men devarnındaki talıvil (H) yoluyla verilen isnadla Şılniz açıklamasının rivayetin aslından 
olmadığı bilgisi yer almaktadır. Müslirn, adeta rivayeti tashih edercesine V, 62, nr. 88'de 
mücerred metni vermektedir. Müsned'deki rivayette hadisin bitiminden sonra açıklama 
sigasıyla 'ya'ni' diyerek ayrıca verilmiştir. 

85 Buhiiri, "Tıb", 7, nr. 5688; Müslim, "Selam", V, 61-62, nr. 87-88; Tirmizi, "Tıb", 5, nr. 2041; 
İbnü'l-Esir, Ciimi'u'l-usul, VII, nr. 5639. 

86 Kenzü'l- 'ummiil, X, nr. 28267. 
87 Kenzü'l- 'umnıiil, X, nr. 28269, 28274'de ise, ravi Muhanırned; üçüncüsünü unuttum, demiştir. 
88 İbn Miice, "Tıb", 9, nr. 3457; Hakim, Müstedrek, V, 284, nr. 7519; Kenzü'l-'unımiil, X, nr. 

28271. İbn Mace'nin verdiği bilgiye göre Hadisin Tabiin ravisi olan İbralıirn b. Ebi Able, 
"Senut, şibittir" diye açıklarken diğerleri Senut'un yağ tulumunda oluşan bal olduğıınu söy
lemişlerdir. Aynı açıklama Müstedrek'te de tekrarlanrnaktadır. 

89 Müslinı, "Selam", V, 62, nr. 88; Tirmizi, "Tıb", 22, nr. 2070; İbnü'l-Esir, Ciimi'u'l-usul, VII, nr. 
5639. İbnü'l-Esir'de ve Müslirn'de nakledilen "Habbetu's-Sevda, şılniz demektir", ilavesi İbn 
Şihab' a nisbet edilmektedir. 

9° Kenzü'l- 'unınıiil, X, nr. 28397. 
91 Buhiiri, "Tıb", 35, nr. 5739; Müslim, "Selam", V, 46, nr. 56. 
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dedi. O cariye ile bizden bir adam kalktı. Biz onu rukye yapan birisi olarak 
bilmiyorduk. O arkadaşımız, zehirlenmiş olan adama rukye yaptı. Şahıs derhal 
iyileşti. İyileşen adam, Rukye yapana otuz koyun verilmesini emretti. Bize de 
süt içirdiler. Arkadaşımız gelince ona: "Sen rukyeyi güzel yapar mıydın veya 
sen rukye yapar mıydın?" dedik. 0: "Hayır yapmazdıin. Ben ona Ümmü'l
Kitab'ı okumaktan başka bir rukye yapmadım", dedi. Biz kendi kendimize; 

. "Biz Peygamber' e varıncaya veya durumu O'na soroneaya kadar kafarnıza göre 
hüküm vermeyelim", dedik. Nihayet Medine'ye geldiğimizde bunu Allah 
Resıllü'ne (s.a.v.) zikrettik. "Fatiha Suresi'nin rukye olduğunu o nerden bilmiş? 
Şimdi sürüyü taksim edin, benim için de bir pay ayırın", buyurdu.92 İbnü'l
Esir'in eserinin ta'likinde 'selim' kelimesinin eş anlamlısı olarak, lediğ veril
mekte ve aynı yerde, kişi selamet bulsun diye selametten tefaül olarak bu isim 
verilmektedir şeklinde bir açıklama da yer almaktadır. 

Sihir (.r-Jı): Bu hastalık sebebi uygularnanın tarihçesi kadar manası da tam 
olarak anlaşılarnamaktadır. Kadim medeniyetlerin tıbbi geleneklerinden bah
sedenler, hastaları manevi tedaviye tabi tutan hekimleri "Sihirciler ve büyücü
ler" iye tanımlarken okuyucular bunları günümüzdeki şarlatanlarla karıştır
maktadır. Tarihsel hekimlikte manevi usı111erle tedavi edenlerin yöntemlerini 
ve kullandıkları malzemeleri billnemediği için bunlara başka bir isim bulmak 
daha isabetli olacaktır. En azından günümüzdekilerle farkını beyan etıneliyiz. 
Sihir ve sihirbazlığın tarihçesi ve mahiyeti tartışmalarını bir tarafa bırakarak 
hadislerde geçen 'sihir' kelimesinin ve müştaklarının bir hayli yekun tuttuğunu 
bilinmektedir. Ancak biz sihrin de bir tür hastalık olduğunu veya hastalığa se
bep olduğunu yani insan sağlığına zarar verdiğini belirtmek için bir tane örnek 
vermekle yetineceğiz. Sa'd b. Ebi Vakkas'dan Resıllüllah'ın şöyle ediği nakle
dilmektedir: "Sabahleyin kim kuru acve hurmasından yedi tane yerse o gün ona 
zehir ve sihir zarar vermez'',93 buyurdu. 

Süının (ı----lı): Zehir anlamına gelen bir kelimedir. Sa'd b. Ebi Vakkas'dan 
nakledilınektedir: Hz. Peygamber "Sabahleyin kim kuru acve lımmasından 
yedi tane yerse o gün ona zehir ve sihir zarar vermez",94 buyurdu. "Her kim 
sabahleyin o iki kara taşlık tepe arasındaki hurmalardan yedi tane yerse akşa
ma kadar ona zehir (sümm) zarar vermez".95 

Şevket (~..,..:..ıı): (Yüzde Kızarıklık, Yılancık): Enes b. Malik bildiriyor: 

92 Şu rivayetlerde "selim" tabiri geçmektedir: Buhiiri, "Fezailu'l-Kur'an", 9, nr. 5007; Müslim, 
"Selam", V, 49, nr. 64; İbnü'l-Esir, Ciimi'u'l-usul, VII, nr. 5720; Kenzü'l- 'ummiil, X, "Tıb", nr. 
28364, 28409. 

93 Buhiiri, "Tıb", 52, nr. 5769, 56, nr. 5779, Et'ime, 43, nr. 5445; Müslim, Eşribe, IV, 739, nr. 165; 
Ebu Diivud, "Tıb", 12, nr. 3876; İbnü'l-Esir, Ciimi'u'l-usul, VII, nr. 5641. 

94 Buhiiri, "Tıb", 52, nr. 5769, 56, nr. 5779, "Et'ime", 43, nr. 5445; Miislim, "Eşribe", IV, 739, nr. 
165; Ebu Diivud, "Tıb", 12, nr. 3876; İbnü'l-Esir, Ciimi'u'l-usul, VII, nr. 5641. 

95 Müslim, "Eşribe", IV, 739, nr. 164. 
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"Resfı.lüllah, Es'ad b. Zürare'ye şevket (yılancık) hastalığından dolayı dağlama 
yaptı".96 

Şeytan (.:ılk:-!JI): Hastalıkların çeşitli adlarla anılmasında en önemli hususun, 
teşhis olduğu inkar edilemez. Bu meyanda hastalığın kaynağı, sebebi, belirti
leri, süreci ve seyri, etrafında inanç ve folklorun da geliştiği parametrelerdir. 
Tedayi geleneği ile iç içe girmiş olan inanç ve kültürü birbirinden ayırt etmek 
bazen oldukça güç olabilmektedir. 

Bir kültür ve medeniyet ortamında bu konularda yeterli bilgi ve tecrübe ge
lişmemişse orada hastalık isimlerinin detaylı listesinden söz etmek elbette im
kansızdır. Teşhis imkanı olmayan veya zor olan hastalık türlerinde genel isim
lerin verildiği bilinmektedir. Bu hemen hemen her kadim kültürde böyledir. 
Mesela bu durumun akıl ve ruh hastalıklarının sebepleri ve seyri kontrol altına 
alınamadığı için olsa gerek, genel olarak cin ve şeytanın musallat olması ile 
veya Tanrının gazabı ile temellendirilmeye gidildiği görülmektedir. Günümüz
de bile bu inancın devamı şeklinde ruhsal ve akli hastalıklar 'cin çarpması, 
erişme, dokunma, şeytan çarpması' gibi tanımlanırken bazen da uyarıcı nitelik
te nasihat olsun diye 'Allah çarpar' tabiri kullanılmaktadır. 

Şeytan hakkında gerek önceki ilahi kitaplarda gerek Kur'an ve hadislerde 
bol miktarda bilgi vardır. Günümüzde olduğu gibi kötü şeyler veya insana za
rar veren varlıklar ve insanlar için de şeytan kelimesinin lakap veya benzetme 
yoluyla isim olarak verildiği görülmektedir. Nitekim bazı insanlar için "O bir 
şeytandır, şeytana·-pabucunu ters giydirir. .. " dediğimiz gibi. Bu münasebetle 
bazı mikroplar, haşerat ve vahşi hayvanlar için de 'şeytan' tabirinin kullanıldı-
ğını düşünüyoruz. · 

Korunma ve sakınma anlamındaki dualarda şeytanın her zikredildiği yerde 
sadece ontolojik olarak bilinen soyut (manevi) varlığın değil; insana zararlı 
olan maddi varlıkların da kastedildiği düşünülebilir. Bununla ilgili · 
rivayetlerden bazıları şunlardır: Peygamber (s.a.v.) (torunları) Hasan ve Hüse
yin' e korunmaları için; "Her (türlü) şeytandan, zehirli haşerattan ve dokunan 
her kötü gözden Allah'ın eksiksiz kelimelerine (yani Kur'an ayetlerine veya 
Allah'ın isim ve sıfatlarına) sığınırım", duasını okurdu. Peygamber (s.a.v.): "Ba
bamız İbrahim, İsmail ve İshak'a ettiği bu dua ile Allah'a sığınırdı, buyurdu veya 
Babamız İbrahim, İsmail ve Ya'kub'a ettiği bu dua ile Allah'a sığınırdı, buyur
du".97 

Ta'iın (.:ı_,;u.ıı): Ne zamandan beri var olduğu henüz bilinerneyen bu hasta
lığın nice insanın veya toplulukların ölümüne sebep olan bulaşıcı bir hastalık 
türüdür. İslam'ın zuhılr ettiği yıllarda da var olduğunu ve tehlikesini en iyi 
şekilde hadislerden öğrendiğimiz bu hastalık hakkında çok rivayet bulunmak-

96 Tirmizi, "Tıb", ll, nr. 2050; İbnü'l-Esir, Ciirni'u'l-usul, VII, nr. 5687. 
97 İbn Miice, "Tıb", 36, nr. 3525; Heysemi, Zevii'id, V, 113; Kenzü'l- 'urnrniil, X, nr. 28390. 
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tadır. Böyle bir hastalığın insanlar tarafından nasıl algılandığı ve bunun etra
fında nasıl bir inanç şekli geliştirdikleri bir tarafa bırakılırsa Resfı.lüllah'ın bula
şıcı hastalıklara ve bilhassa ta'ılna karşı Cahiliyye insarıları tarafından alınan 
inançla kanşık majik (büyüsel) telillileri nasıl rasyonelleştirdiği görülecektir. 
Hz. Peygamber'in sadece şeri'at açısından değil dünyevi işler bakımından da 
akılcı ve tutarlı yönteniler sunduğu; insarıların tecrübesine bırakıldığı söylenen 
konuların başında zikredilen tıbbı da makul zemine oturttuğu gerçeği deonto
loji ve tıp tarihçileri tarafından da ifade edilmeye değer bir husustur. Hz. Aişe, 
Resfı.lüllah'a ta'ılnu sordum, dedi ki; "Allah'ın dilediğine (sizden öncekilere) 
gönderdiği bir azap, mürninler için de rahmettir. Ttı'unun bulunduğu bir beldede 
bir kul, kendisine bu hastalığın ancak Allah'ın takdiriyle kendisine bulacağını 
bilerek sabırla orada bekler ve o şahıs (ölürse) kendisine şehit sevabının misli 
verilir".98 "Medine'ye ne Mesih girer ne de ta'un".99 "Ta'un her müslümanın 
şehadetidir". 100 "Mebtun (karın ağrısından) ölen şehit, ttı'undan ölen şehittir". 101 

Amir bi Sa'd b. Ebi Vakkas, Üsame b. Zeyd'ten duyduğu bir hadisi naklet-
- me~edir: "Resıllüllah, ağrı yı <e--J) zikrederek dedi ki, ricz (günah) veya azaptır 
o. Onurıla bazı ümmetler azap gördü sonra ondan kalan kaldı. Bazen gider ve 
tekrar gelir. Sizler bir beldede o hastalığın olduğunu duyarsanız oraya girme
yin. Bulunduğunuz yerde zuhılr erse de kaçarak oradan çıkmayın (yani Ta'ıln 
bulunan yerden kaçarak çıkmayın)". 102 

Üsame (b. Zeyd), Sa'd b. Ebi Vakkas'a Hz. Peygamber'den bir hadis naklet
tL Hz. peygamber: "Bir beldede o hastalığın olduğunu duyarsanız oraya girme
yin. Bulunduğunuz terde olursa da kaçarak ardan çıkmayın (yani Ta'un)". 103 

Hadisin başka bir veçhinde Hubeyb b. Ebi Sabit der ki, biz Medine'deydik. 
Kılfe'de ta'ıln olduğunu duydum. Ata b. Yesar ve bazılan dediler ki: 
Resfılüllah; "Sen bir beldede olursan ve o hastalık zuhur ederse oradan çıkma. 
Bir memlekette olduğunu duyduğunda ise oraya girme!". Ravi sordu, bunu kim
den duydun? O da Amir b. Sa'd'tan duydum dedi; Sonra kalkıp Amir' e gittim, 
soruşturdum. Yok dediler. Kardeşi İbrahim b. Sa'd'la karşılaştım. O da 
Üsame'nirı Sa'd'a hadis naklettiğini teyit etti. Üsame'nin naklettiği hadis şöyle 
idi: Resfı.lüllah'ı; "Bu ağrı cezadır veya azaptır ya da öncekilerin azabından kal
madır. Sizden evvelki insanlar o hastalıkla cezalandırıldılar. Siz bir beldede olur
sanız ve o hastalık zuhur ederse oradan çıkmayın. Bir memlekette olduğunu duy
duğunuzda ise oraya girmeyin!" dediğini duydum. Hubeyb, İbrahim'e sordum, 

98 Buhar!, "Tıb", 31, nr. 5734; İbnü'l-Esir, Ccimi'u'l-usul, VII, nr. 5731. 
99 Buhcirf, "Tıb", 30, nr. 5731. 
100 Buhar!, "Tıb", 30, nr. 5732. 
101 Buhcirf, "Tıb", 30, nr. 5733. 
102 Buhar!, Hiyel, 13, nr. 6974; Müslim, "Selam", V, 65, nr. 95. 
103 Buhiiri, "Tıb", 30, nr. 5728, 5730, Hiyel, 13, nr. 6973; Ebu Diivud, Cenaiz, 10, nr. 3103. 

Buhari'nin 5728 numaralı rivayetinde "kaçarak" ilavesi yoktur. 
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"Sen, Üsame'nin Sa'd'a bu hadisi naklettiğini ve Sa'd'ın bunu inkar etmediğini 
duydun mu? O da "evet" dedi. Amir b. Sa'd'tan gelen rivayet de aynı anlamda
dır. 

Muhammed b. Münkedir'in Üsame'den rivayetinde ise Reslliüllah; "Ta'ıln, 
İsrail oğullarından bir tayfanın veya sizden öncekilerin üzerine gönderilmiş 
olan azaptır. Bir yerde Ta'ıln olduğunu duyduğunuzda oraya girmeyin. Siz 
oradayken meydana gelirse de oradan kaçma yın" buyurdu. 104 

"Allah'ım! Ümmetimin akibetini (ölümünü) kendi yolunda yaralama (ta'n) 
ve ta'Cınla eyle,".105 Aynı hadisin bir başka rivayetinde Üsame b. Şureyk: Beni 
Sa'lebe'de on küsur adamla Ebu Musa el-Eş'ari'ye rastladık, O da bize Peygam
berimizin, "Allah'ım! Ümmetimin helakini (jenau) ta'Cında eyle" dediğini nak
letti.106 Hz. Aişe'den gelen başka bir haise göre Reslliüllah: "ümmetimin helaki 
ancak ta'n ve ta'Cınla olacaktır"107 buyurmuştur. 

Enes b. Milik'e, Ta'ıln sorulduğunda dedi ki, "O (Reslliüllah) dedi ki, "0, 
Rabbinizin rahmeti, Nebinizin ümmetinden çok sayıda ölüm vak'asının (here) 
kaldırılmasını Rabbinden isternek üzere yaptığı duadır. Lakin kabul edilmedi. 
Ancak şöyle dua etti: "Allah'ım! Ta'ıln ve ölüm!" Veya "Allah'ım! Yaralama 
(ta'n) ve Ta'un!". Bu ibarelerin lafız olarak eksik olduğu görülmektedir; Sebebi 
ise yukarıdaki hadiste belirtildiği üzere, Reslliüllah'ın bu ümmette toplu ölüm
lere yol açacak olayların (here) kaldırılması için yapacağı duanın engellenmiş 
olmasıdır. Ama O, ümmetille olan şefkatiyle, sadece "Allah'ım! Ta'n ve·ta'ıln" 
diyerek, yine de tam metin olarak dua etmemekle birlikte Ta'un koı;ıusunda 
Allah'a yalvarmayı, muayyen kelimeleri zikrederek ima etmekten de kendini 
alaİnamış olmanın bir tezahürü olduğunu sanıyoruz. 108 · 

İlgili hadisin el-Cami'u'l-usiıl'de zikredildiği yerdeki açıklamaya göre ta'n, 
mızrakla öldürme anlamına geldiği gibi, cinin nazar etmesine de denilir. 109 

EbU Musa' dan bu hadisin daha dikkate değer açıklamalarla nakledildiğini 
de görüyoruz: Şu'be'nin anlatlığına göre: "Biz Osman'ın kapısında içeriye gir
mek için izin bekliyorduk, Ebu Musa'yı şöyle derken duydum: Reslliüllah, 
"ümmetimin helakı ta'n ve ta'Cınla olacaktır" buyurdu. Biz de, Ya Resıllellah! 
Ta'n ne demek bunu biliyoruz ama şu ta'ıln nedir? Diye sorduk. O da, "Ta'n, 
cin tayfasından düşmanlarınızdır. Her birinde şehitlik vardır", buyurdu. 
İsnadtaki Ziyad (b. Ilaka), bu hoşuma gitmedi ve onlarla birlikte olan kabile 

104 Miislim, "Selam", V, 63, m. 91, 65, m. 94, 66, m. 96; Tirmizi, Cenaiz, 67, m. 1065; Muvatta, 
Cami, 646, nr. 1613; İbnü'l-Esir, Cami'u'l-usul, VII, m. 5732. 

105 Ahmed, Miisned, V, 307, nr. 15608, 
106 Ahmed, Miisned, VII, 175, nr. 19765. 
107 Ahmed, Miisned, IX, 458, 25072. 
108 İbnü'l-Esir, Cami'u'l-usıll, VII, nr. 5735. 
109 İbnü'l-Esir, Canıi'u'l-usul, VII, m. 5735. 
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reisimize sordum. O da, "Doğru söylüyor; Ebıl Mılsa bize böyle bir hadis nak
letti" dedi.U0 "Ta'Cı.n, riczin (azabın, gunah ve kusurun) alametidir. Allah kulla
rından bazı insanları ona mübtela kılar. Bir yerde Tti'un olduğunu duyduğunuz
da oraya girmeyin! Siz oradayken meydana gelirse de oradan kaçmayın!" buyur
du.11ıResıllüllah (s.a.v.) buyuruyor ki, "Rüyamda saçı başı dağınık esmer bir 
kadının Medine'den çıkıp Mühey'a (Mehye'a)'ya indiğini gördüm. Bunu, Medi
ne'nin ve basının oraya gittiği şeklinde tevil ettim". ııı Kenzü'l-Ummafdeki açık
lamaya göre: Mühey'a (Mehye'a), Cuhfe'nin adıdır. Şamlıların mikat yeri olup 
Gadirihum oradadır. Burası havası kötü, bela yurdu gibi bir yerdir, denilmek
tedir. Bir rivayette şöyle aktarılmaktadır, "Onu (ta'un) kendi haline bırak, bu
laşma. O nüksedici (karaf, veba) olup helak (telej) demektir". 113 Ebıl Davıld ve 
Müsned'teki rivayetin vürıld sebebi olarak Ferve b. Musayk'ın Resıllüllah'a: Ya 
Resıllellah! Bizim aramızda 'ebyan' dediğimiz; sulak ve zahire yeri olan ama 
veba'lı veya vebası şiddetli bir beldemiz var? Şeklindeki bir nevi sorusu zikre
dilınektedir. Kenzü't-Ummafdeki dipnot açıklamasında 'karaf kelimesi ' ~~ 
._,.;. _rll ..::.ı\jl..ı..._, .ıJ.Jı/ telef ve helak olarak açıklanmaktadır. Ancak bu bulaşıcılar 
sınıfından değildir. Bu tıp bakımındandır. Havanın temizliği, insan sağlığının 
en önemli yardımcısıdır. Hava kirliliği ise hastalara en fazla tesir eden unsur
dur. 

Taha'u's-sadr C..ı....:Jı .l>...b): İç kararması, ümitsizlik, karamsarlık, ğamın, 
hüzün, keder anlamlarına gelen bir kelimedir. "Ayva yiyin. Çünkü o kalbi 
cilalandım ve göğüsteki hüznü, kederi giderir".ıı.i "Ebıl Muhamıned! O elindeki 
(ayva) kalbi güçlendirir, ağız kokusunu güzelleştirir ve göğüs kirini (hüznü) 
iyileştirir (...,.._...iJ)"115 şeklinde hadisin manasma uygun görüş beyan etmiştir. 

Teşa'üın, Tehayyür (~ı_, i _;.!.:ll): Uğursuz sayma ve hayırlı sayma şeklinde 
tercüme edebileceğimiz bu iki uygulama, Cahiliyye' de oldukça ilginç ve yaygın 
bir inanç biçimidir. Öyle ki, irade sahibi bir insanın iradesiz ve bilgisiz bir hay
vanın kendince yaptığı hareket ve uçuşuna göre ~yet ettiği işten vazgeçmesi 
veya ona teşebbüs etmesine tesir etmektedir. Bir nevi daha bilgili ve irade sahi
bi olanın, bilgisiz ve iradesiz bir hayvana veya onun hareketlerine kendini ve 

110 Ahmed, Müsııed, VII, 175, nr. 19764. 

ı ı ı Müslim, "Selam", 64, nr. 92; Kenzü'l- 'unımal, X, nr. 28428. 
112 Buhari, "Rü'ya", 41, nr. 7038, 42, nr. 7039, 43, nr. 7040; Tirmizi, "Rü'ya", ıo, nr. 2290; İbn 

Ma ce, "Rü'ya", ı o, nr. 3924; Kenzü '/- 'ummal, X, nr. 28440. · 

ıı3 Ebu Davud, "Tıb", 24, nr. 3923; Ahmed, Müsned, V, 339-340, nr. 15742; Kenzü'l-'ummal, X, 
nr. 28454. 

114 Kenzü'l- 'unınııil, X, nr. 28258. 
115 İbn Mace, Et'ime, 61, nr. 3369; Ebu Kasım Süleyman b. Ahmed et-Taberfıni, el-Mu'cemü'l-kebir, 

I-XXV, Kfıhire 1980, I, 117, nr. 219; Hfıkim, Müstedrek, V, "Tıb", 588, nr. 8315, Ma'rifetu's
Sahabe, lV, 451-452, nr. 5645. İbn Mace ve Hfıkim rivayetin sadece "o kalbi güçlendirir" kıs
mı nakledilmektedir. 
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iradesini malıkılın etmesi anlamına gelmektedir. 

Yaratıcı ve insanlar arasındaki ilişkiye başka bir açıdan bakılırsa belki 
Cahiliyye'de buna önem veren birisi, "Her şey yaratıcının elinde ve onun ira
desine göre oluşmuyor mu? Dağdan bir taşın yuvadanması gibi cansız varlıkla
rın hareketleri bile, ulu iradenin elinde değil mi? O halde neden bir canlı, bitki 
veya hayvanın hareketleri yaratıcının bilgi ve iradesinden müstağni (bağımsız) 
kalsın? diyebilir. Bu durumu anlamsız sayan bizlere, Cahiliyye aklı veya gele
neği de cevaben, "Külli iradenin yönlendirdiği bu kainat ve varlıkların hareket
leri O'nun bilgisini ve kudretini yansıtamaz mı? İşte ben aslında bu hayvaiıın 
hareketlerine değil; o hareketleri yönlendiren yüce irade ve bilgiye ulaşmak ve 
ona böylece danışmak istediğim için önem veriyorum" diyerek bize sorabilir. 

Kendi inancı ve geleneği içinde oldukça tutarlı görülen bu davranışa göre 
tanrı, yeryüzünde insanlarla kendisi arasında aracılar var etmiştir. Bunlar vası
tasıyla icraatta bulunup, tasarrufunun, bilgisinin, bir şeyi nasıl takdir ve tekvin 
edeceğinin ipuçlarını izhar eder. Tanrı'nın ileride olacak işler için önceden bazı 
işaret ve imalarda bulunması elbette beklenen bir lutuftur. Ancak burada İslam 
açısından garip olan ve reddedilen yaklaşım, bu işaret ve ima vasıtalarının ta
yininin, tanrı tarafından değil; insanın kendi tayini ve zannıyla belirlenmesidir. 
Yani insanın aniayıp yorumladığı bilgi, zanni bilgi olduğundan bunun bağlayı
cılığı yoktur. Kaldı ki, Cahiliyye mantığında kişisel bilgi, tespit ve kehanetlerin 
bağlayıcılığı yani pıutlak bilgi olarak kabul edildiğini görüyoruz. Oysa İslam'a 
göre de Allah, kullarına belli bilgi ve işaretleri verebilir. Bu rüya ile ~lduğu gibi 
belli ikaz, işaret, musibet gibi dış dünyamızdameydana gelen ibret vasıtaları ile 
ilham, keşf, fütllhat tabir edilen içe doğan bilgiler yoluyla da mümklindür. An
cak bunlar bile kat'i bilgi olmadığı için sadece şahsın kendini bağlar. Oysa İs
lam dini, temelde ilmin kat'i olmasına önem verir. Bunun için de açık bir şe
kilde kitap ve peygamber gönderip muradım da açıkça beyan· eder. Zanna ve 
tahmine yer bırakmamak için bilgisinin anlaşılına ve uygulanma imkanına şa
hit olsun diye de peygamberler göndererek bunu teyit eder. Tanrı'nın, insana 
inanç, ibadet ve güzel ahlak düsturlarını bildirmesine rağmen insan kendi ha
yatının her aşamasında tanrısal bilgi arayışına girmiş ve bu gerekçe ile kendin
ce o yüce bilgiye ulaşacağı vasıtalar tasavvur etıneye başlamıştır. Allah'ın gön
derdiği bilgilerin dışında kalan hayatını da kesin bilgiye dayandırma ihtiyacı, 
insanın bazen hurafe ve bid'at icat etınesine vasıta olmaktadır. Oysa Allah, in
sanlardan inanç, ibadet ve güzel ahiakın temelleri dışında kendi aklı ve tecrü
besine göre çözüm üretınesine müsaade etınişken ve ona bu konuda irade hür
riyeti vermişken, insan kendisini neden üstiin bilgi, yanılmaz teşhis ve kesin 
sonuç almaya mecbur hissediyor? Bu ihtiyaç, insanı bazı vasıta ve vesileler icat 
etınek suretiyle şirke götürmüyor mu? Nitekim tarihte bunun örneklerine rast
lamaktayız. Gerçi hiçbir devirde, hiçbir inançta ve kutsal kitapta insanın isteye
rek ve bilerek şirke girdiğini görmek mümkün değildir. Her zaman iyi niyetli 
ve Allah' ya da Tanrı'ya ortak koşmayı planiayarak vesile ve vasıta üretınem:iş-
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tir. Kendi ifadesiyle yüce kudrete her zaman yakın olmaya çalışmış, bu sebeple 
vasıta ve vesileler icat etmiştir. Ne var ki Tanrı, insanın kendisine yakın olma
yı, her zaman O'ndan yanılmaz ve kesin bilgi desteğine sahip olmayı dileyerek 
ürettiği yöntemleri sapkınlık saymış olup aracı vasıtalar kat etmesini ise şirk 
olarak beyan edip kabul etmemiştir. Konunun felsefi teolojik tartışmasına gir
meden şunu söylemek mümkündür: İnsan her halükarda hayatında daha güçlü 
olmak istiyor. Bu gücün yollarından birisi de doğru; kesin ve yanılmaz bilgidir. 
Bu nitelikteki bilgi ise ancak Tanrı'da vardır. Onu elde etmenin çarelerine baş
vurulmuş ve insanoğlu kendisine göre bazı vasıta ve yöntemler icat etmiştir. 

Cahiliyye Araplarında yerleşmiş geleneksel bilgi vasıtalarından biri de 
'uğurlu' ve 'uğursuz' sayılan, varlık, kişi, hal ve hareketlerdir. Bu işaretler yer
yüzü varlıkları üzerine bina edildiği gibi gökyüzü cisimlerinin hal ve hareketle
rine de dayandırılmaktadır. İşte böylece nücfun ilmi geliştirilmiştir. Bazı ra
kamlar, sayılar, harfler, kelimeler, bitkiler, mineral ve maderıler hakkında da 
bazı inançlar oluşturulmuştur, Belki en eski madencilik, hayvancılık, ziraat, 
simya, kimya ve eczaelliğın ilkel kökerılerirıi bu türlü inançlar oluşturmaktadır. 
Elbette diğer zanni bilgi vasıtaları tarihin her aşamasında ve bütün kültürlerde 
bir şekilde olagelmiştir. Her ne kadar bilgi vasıtaları çok olsa da, verdiği bilgi
nin kesinliği tartışılmaktadır. Unutulmaması gereken bir şey var ki, o da insa
nın kendi bilgisiyle yetinmediği; daha üstün olandan, başka birisinden hatta 
Tanrı'dan bilgi alma ihtiyacı içinde olmasıdır. İnsanın bu ihtiyacı, doğal veya 
fıtri olarak taşıması, kendi bilgisinin her şey için yeterli olmadığını; kendi dı
şında üstün bir akla ve bilgiye muhtaç olduğunu göstermesi, eski inançların 
değerlendirilmesi için önem arz etmektedir. 

Hz. Peygamber'in kesin olarak reddettiği; aksine bir rivayetin yani cevazına 
dair bir hadisin varid olmadığı konulardan birisi de uğursuzluk inancıdır. Ko
nu ile ilgili rivayetler, uğursuzluk yanında bulaşıcılık, ölünün ruhunu temsil 
etiğine inanılan bir tür kuş veya baykuş (hame), safer, nev' ve ğU1 inançlarını 
da birlikte batıl saymıştır. Bu yüzden hepsi aynı rivayette zikredilmiş ve aynı 
katiyette yasaklanmıştır. Buna dair rivayetlerin bir kaçını zikredip kaynaklarını 
vereceğiz. 

"Bulaşıcılık ve uğursuzluk (tıyara) inancı yoktur. Uğursuzluk (şu'rn) üç şeyde, kadın
da, evde ve hayvan dadır". ıı6 

"Tıyara yok. Onun en hayırlısı fe'ldir". Oradakiler, fal (Jlöıı) nedir? Dediler. 

Resulülltıh da, "Birinizin duyduğu salih (iyi) kelimedir", dedi.117 

"Fe'l rnürseldir, hapşırrna adil bir şahittir". ı ıs 

ıı 6 Buhtiri, "Tıb", 43, nr. 5753; Müslim, "Selam", V, 79, nr. 114. 
117 Buhtiri, "Tıb", 43, nr. 5754, Müslim, "Selam", V, 77, nr. 109. 

ı ıs Kenzü'l-'ummiil, X, nr. 28581. 
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Fe'l, bir adam hasta olup diğerinin de bunu duyunca: 'ya salim' diye ses
lenmesine, bir şey arayan bir adam var da başkası da bunu duymuşsa: 'ya vacid 
(bulan)' demesine fe'l denilir. Böyle bir durumda, şununla fe'l yaptı, denilir. 
Bir hadist-e Peygamberimizin fe'li (Türkçe ifadesiyle falı) sevdiği ama tıyarayı 
kötü gördüğü119 nakledilir. 

"Resulüllah birisinden hoşuna giden bir kelime duyarsa o kişiye, "Falını ağ
zından aldık", derdi. 120 "Bulaşıcılık, uğursuzluk, s afer ve ham e yoktur". 121 ''Bula
şıcılık yoktur, baykuş (hame) yoktur, yıldız batması-doğması (nev') yoktur, safer 
ayı inancı (safer) yoktur". 122 

"İmam Milik' e, hadiste geçen '_;... ~·nın ne demek olduğu soruldu. O da, 
"Cahiliyye insanları Safer (ayını) helal sayardı (haram aylardan değildi). Ama 
onlar bunu bir sene helru bir sene haram saymak yoluna gittiler. Bunun üzeri-
ne Resill.üllah da 'la Safera' buyurdu", dedi.123 

· 

"İbn Raşid Muhammed b. Musaffa'ya 'hame (:i..olg.ll)' nedir diye sorulmuş. O 
da, Cahiliyye' de insanlar, hiçbir insan, kabrinden ham e çıkmadan ne ölür ne 
de defnedilir" diye inanırdı, diye cevap vermiştir. Safer hakkında da, "Duydu
ğum kadarıyla Cahiliyye ehli Safer'i uğursuzluk olarak kabul ederdi. Şöyle der
lerdi: O (safer) karında olan bir tür ağrıdır. Bazıları bunun bulaşıcı olduğunu 
söyler, demiştir" 124. 

"İbn Cüreyc: Ata'ya, hame nedir diye sordum. O da, "Hame hakkında in
sanlar, insanların hamesine feryat eden, bağıran ham e' dir, derler. O insan 
hamesi değil; hayvaİıdır" .125 

Hame inanışının, baykuşun veya ötınesinin uğursuzluk olduğu gibi, bayku
şun uğradığı kablleden daha önce ölmüş olanın ruhunu taşıdığı şeklindeki bir 
itikat olduğuna dair anlatımlar da vardır. Ayrıca intikann alınmarınş ölünün 
ruhunun uçup giden ve kaybolan kuşuna da hame denilirdi. 

Nev' (. _,:11) ise Arap inancında batıda batınak üzere olan bir yıldızın doğuda 
mukabili doğar ve bu olay belli giin aralıklarında vuku bulur. Buna dayalı ola:
rak geliştirilen inanca da bu isim verilirdi. Safer terimi Arap aylarından birisi-

II 9 Buhari, "T1b", 43, 44, nr. 5754, 5756. 
120 EbU Diivud, "T1b", 24, nr. 3917. 
121 Müslim, "Selam", V, 72, nr. 101; İbn Miice, "T1b", 43, nr. 3539; Kenzü'l-'ummiil, X, nr. 28603. 

Bir yönüyle geleneksel Arap T1bbın1 da ilgilendiren ama inanç ve i'tikad şekline bürünmüş 
uygulamalarla ilgili aynı rivayetinfarklı tarikieri için bkz. Müslim, "Selam", V, 72-79, nr. 100-
112. 

122 Müslim, "Selam", V, 75, nr. 105; Ebu Diivud, "T1b", 24, nr. 3912; Kenzü'l-'ummiil, X, nr. 
28598, 28603. 

123 Ebu Diivud, "T1b", 24, nr. 3914. 
124 Ebu Diivud, "T1b", 24, nr. 3915, 3918. 
125 Ebu Diivud, "T1b", 24, nr. 3918. 
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nin adi. olmakla birlikte bu aya bağlı olarak geliştirilmiş itikat da vardır. 126 

En-Nihaye'de belirtildiğille göre, nev', çağulu enva.', 28 menzilesi olan bir 
şeydir. Ay her gün bu menzilelerden birine yerleşir. "Jjt:..o ~l3j.ti r.iJIJ"127 ayeti 
bunu ifade etmektedir. Batıda 13 gece menzilesi, fecrin doğuşuyla birlikte dü
şer. Diğeri bunun mukalıili olarak aynı vakitte doğuda doğar. Bu menzileler 
yani enva'ın deveraru, yıl bitince tamamlanmış olur. Araplara göre bir menzi
lenin inmesi ile mukalıili (rakibi)nin doğuşu sırasında yağmur olur. Yani yağ
murun yağmasını buna nispet ederek derlerdi ki, "Şu nev' vesilesiyle yağınura 
kavuştuk". Ancak Peygamberimiz bu en va' inancını, Araplar yağmuru ona 
dayandırdıkları için kerih görmüştür. Kaldı ki yağmurun yağması Allah'ın fiil
lerindendir. "Biz bu nev' sayesinde yağınura kavuştuk" denilmekle o vakit 
(zaman) kastedilirdi. O vakit de "Filanın nev'idir" denilirdi. Eğer bu caiz ol
saydı, Allah bu vakitlerde yağmur yağdırmak konusundaki kanununu mutlaka 
icra ederdi"128. 

Bu konu ile alakah birkaç rivayet şöyledir: "Hastalığın bulaşması (ıSJ.LJI), 
tıyara, ğfıl ve safer yoktur".129 "Gavl (ğfıl, JyJI) yoktur". 130 

Bu kelimelerden bazılarını sahabi ravi Cabir b. Abdullah açıklamış ve safer, 
batn (karın) demektir, buna da karındaki canlı (.:AJI '-:"ıJ~) derler, demiştir. Aynı 
sahabi ğfıl için bir açıklama getirmemiştir. Ancak hadisin tabi'in ravisi olan 
Ebfı'z-Zübeyr; "Gfıl, tağavvul edilen şeydir", şeklinde tefsir etmiştir.l3l 

"Gfıl, ğaylandan biridir. Bu da cin ve şeytan tayfasının bir türüdür. Araplar, 
ğfıl'ün çölde insaıılara göründüğünü renkten renge, şekilden şekle girip tanın
ması müşkül bir varlık olduğunu iddia eder. Yani ğfıl, çift sfıretlidir. Araplara 
göre ğfıl insam yolundan saptırıp helak eder132

• Bunu da Hz. Peygamber yasak-
ladı ve batıl ilan etti. · 

Cahiliyye'de uğursuz sayılıp insaııların başına sağlık problemleri dahil ol-

126 Bu inanç biçimi Türklere de sirayet etmiş gibidir. Mesela Elazığ yöresinde duyduğumuza göre 
her yıl Saferayının ikinci haftasında bütün varlıkların bir yıllık kaderinin yazılıp tayin edildi
ğine inaııılmaktadır. 

Yahya Mustafa Keskin'den duyduğumuza göre; Karadeniz bölgesinde yağmur duasına çıkıl
dığında veya sis kovma geleneğinde çocuk kafilesi evleri dolaş1r, kaymak v.s. de toplanır. Bir 
yere misafir olan çocuklara burada köyden toplanan malzeme ile tatlı yapılıp yedirilir. Bu es
nada çocukların her biri gelecek giinleri kendi adiarına payiaşıdar ve "Kimin gününde yağ
mur yağacak" veya "Kimin gününde sis dağılıp güneş çıkacak" diye gün tutarlardı, şeklindeki 
aniatınıla zamanları kişilere göre paylaşma veya payiaştırma geleneği benzerlik içermektedir. 

127 Yasin, 36/39. 
128 İbnü'l-Esir, en-Ni/ıaye, V, 122 
129 Müslim, "Selam", V, 75, nr. 106-107. 
130 Ebu Davud, "Tıb", 24, nr. 3913. 
131 Müslim, "Selam", V, 76, nr. 108. 
132 Müslim, "Selam", V, 75-76, nr. 106-108 ve Nevevi Şerhi. 
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mak üzere çeşitli belalar açtığına inanılan şeyler de aynı şekilde yasak edilmiş
tir. 

Tıyara (•.r.lJI): Ümmü Kürz'den nakledilen bir hadiste "Kuşu yuvasinda bı
rakın" denilmektedir. 133 Aşağıda Ebu Davı1d Sicistani'den aktaracağımız hadis
te vurgulanmak istenen, Cahiliyye adet ve inançlarilla göre bir kişi bir işe te
şebbüs edeceğinde, o işin kendisi için hayırlı uğurlu olup olmadığını önceden 
kestirrnek için gökyüzünde süzülen veya yuvasına girmiş bir kuş bulur ve onu 
ürkütürdü. Bu uygulamaya 'tıyara' denilirdi. Eğer kuş sağ tarafa doğru uçarsa 
kişi, düşündüğü işin hayırlı uğurlu netice vereceğine inanıp icraata koyulur, 
kuş sol tarafa doğru uçarsa vazgeçerdi. Bunun için Resıllüllah, bağırıp çağıra
rak hayvanları ürkütıneyin, Allah'ın takdir ettiği yerlerinde bırakın. Çünkü 
onların ne zararı ne de faydası vardır. Yani onların nereye konduğu ve ne tara
fa uçtuğu, kuşların bilinçli ve belli işaretleri vermek maksadıyla yaptıkları ha
reketler değildir, demek istemiştir. Kenzu'l-ummal'deki diğer birçok tabir hak
kındaki izahlarda olduğu gibi buradaki açıklamalar da en-Nihaye'den alınmış
tır134. 

Bu ve benzeri uygulamaların diğer adı da 'teşaüm' yani uğursuz sayma 
inancıdır. Mukabiline de 'tahayyur' denilir. Bu da hayırlı sayma inancı demek
tir. Burada kullanılan hayvan sadece kuş olmak zorunda değil; geyik, ceylan 
v.s. de olabilir. 

Hadislerde 'tıyara' kelimesinin yerine 'teşaüm' tabirinin de kullanıldığı gö
rülmektedir. "Tıyara şirktir", 135 hadisindeki 'tetayyur, tıyara', bir şeyi uğursuz 
saymak manasındadır. "Tehhayyur, hıyara" ise hayırlı saymak 'demektir. 
Tetayyur, kuş ve geyik gibi hayvanlardan uğurlu uğursuz neticeler çlkarmaktır. 
Bu inancın başka kelimelerle ifade edildiği de olur. Misal 'Sanih', uğurlu, 
'Barih' de uğursuz meş'ılm anlamına gelir. Böylece Cahiliyye Arapları amaçla
rından buna göre vazgeçerierdi ki, din bunu yasaklamıştır. Çünkü bu faydalı 
olanı elde etmede zararlı olanı uzaklaştırmada hiçbir tesire sahip değildir. Baş
ka bir rivayet, 'iyafe (ı.öi.,:.JI), tıyara ve tark (J)JI) şirk (cibt (~ı)) tendir",136 

şeklinde gelmektedir. 

Kenzu'l-ummal'deki açıklamaya göre iyafe, kuşun uzaklaştırılması, kova
lanması, ürkütülrnesi ve onların isimleriyle, sesleriyle veya gidiş güzergahıyla 
fal bakmaktır. Bu inanç şekli Arapların yaygın adetlerinden olup şürlerinde de 
çokça zikredilir. Bu kelime öngörme ve zannetıne anlamlarına da gelir. Cibt 
kelimesi ise put, kahin, sihirbaz v.s. için kullanılır" .137 · 

133 Kenzü'l-'ummal, X, nr. 28554. 
134 Bkz. İbnü'l-Esir, en-Nihaye, III, 152. 
135 Kenzü'l- 'ummal, X, nr. 28556. 
136 Ebu Davud, "T1b", 23, nr. 3907; Kenzü'l-'ummal, X, nr. 28562. 
137 Kenzü'l- 'ummal, X, nr. 28581. 



--------------------- Hadislerde Geçen HastalıkAd/an 

"Resıllüllili hiçbir şeyden uğurlu uğursuz neticesi çıkarmazdı. Bir memur 
görevlendirdiğinde adını sorardı. Görevlirün ismi hoşuna giderse bundan do
layı ferahlardı ve mutluluğu yüzünden belli olurdu .. Yok, eğer görevlirıin adın
dan hoşlanmamışsa o da mimiklerine yansırdı. Seyr u sefer hilinde bir yere 
varırsa o beldenin adını sorardı, hoşlandığı bir isimse bundan dolayı sevinirdi 
ve mutluluğu yüzüne yansırdı. Eğer o yerin adı hoşuna gitmemişse yüzü asılır
dı. Bs 

Fe'l (Jt.iıı), bir adam hasta olduğunda diğerinin de bunu duyup 'ya salim' 
diye seslenınesi veya kayıp bir şey arayan bir adamı gören bir başkasının 'ya 
vacid (bulan)' demesidir. Böyle bir durumda, şunun ile fe'l yaptı, denilir. Bir 
hadiste Peygamberimizin fe'li (Türkçe ifadesiyle falı) sevdiği ama tıyarayı kötü 
gördüğü şu ifadelerle nakledilir. "Kuraşi der ki, "Resıllüllili'a 'Tıyara'yı sor
dum. O da, "En güzeli, Müslüman'ı niyetinden (kararından) vazgeçirmeyen 
fe'ldir. Biriniz hoşlanmadığı bir şey görürse, "Allah'ım! İyilikleri ancak sen yara
tırsın. Kötülükleri de sadece sen uzaklaştırırsın. Güç ve kudret ancak seninle 
mümkündür", diye dua etsin",l39 buyurdular. 

Bir diğer hadiste Resıllüllili: "Iyafe, tark ve tıyara şirk (cibt) tendir".ı40 

'Tark', özellikle Arap kadınları tarafından çakıl taşlarıyla yapılan fe'lin bir türü 
veya şeklidir. Buna kurnda çizilen bir çizgidir diyen de olmuştur. 

Uğurlu veya uğursuz sayınakla ilgili temel rivayet, bazı tariklerinde ilave 
veya değişik lafızlarla birlikte şudur: "şu'm (uğursuzluk) evde, kadında ve atta
dır" . 14 ı İmam Malik' e, at ve evin uğursuzluğu nasıl olur diye soruldu. O da, 
bazı evler vardır ki onda oturanlar helak olur. Sonra diğerleri aynı evde oturur, 
onlar da helak olur. Ebıl Davıld da Hz. Ömer'den kadınla ilgili olarak, evdeki 
hasır, doğurmayan kadından daha hayırlıdır" şeklirıde bir söz nakleder.ı42 

Enes b. Malik'in duyduğuna göre bir adam gelip Resıllüllili'a, "Ya 
Resıllellili! Biz bir evde kaldık, orada aile fertlerimiz ve mallarırnız çoktu. Baş-

ı38 Ebu Davild, "Tıb", 24, nr. 3920. 
139 Ebu Dıivud, "Tıb", 24, nr. 3919. 

ı 4° Kenzü'l- 'um mal, X, nr. 28567. 
14 ı Müslim, "Selam", V, 79, nr. 113; Ebu Dıivud, "Tıb", 24, nr. 3922; Kenzü'l-'ummal, X, nr. 

28558-28559. Şu' m hakkındaki rivayetlerin muhtelif vecihleri için bkz. Müslim, "Selam", V, 
79-81, nr. 113-119. 

ı 42 Ebu Dıivud, "Tıb", 24, nr. 3922. Kanaatimizce Hz. Ömer, Allah tarafından doğurma imkanı 
verilmemiş, özürlü kadını kastetrnemiştir. Çürıkü o da biliyor ki, bir mazeret Allah'ın takdiri 
ile alakalıdır. ibareden de anlaşıldığı üzere dağıırma kabiliyeti ve imkanı olduğıı halde kendi 
iradesiyle ve kararıyla veya çeşitli bahanelerle doğıırmarnayı tercih eden kadını kastetmiş ol
duğıınu düşünüyoruz. Zira ibarede "doğurmayan" ifadesi yer almakta; "doğıırgan olmayan" 
denilrnemektedir. "Doğıırmayan" olma hali, kişinin şahsi kararı ve iradesiyle mukayyettir. 
Oysa "doğıırgan olmama durumu" ise kişinin kendi elinde olmayan bir mazeret (özür) hali-
dir. · 
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ka bir eve geçtik, orada aile fertlerimiz ve mallarımız azaldı?" dedi. Resıllüllcllı 
da, "Orayı kötülüğüyle (harap halde) terk edin", dedi. 143 Bu hadisin başka bir 
nakline ise "Bulaşıcılık ve uğursuzluk (tıyara) inancı yoktur. Uğursuzluk (şu'm) 
üç şeyde olup kadında, evde ve hayvandadır", 144 denilmektedir. 

Üç şeyde uğursuzluk olduğuna dair rivayetin maksadının, Ccllıiliyye veya o 
civarda yaşayan diğer din sahiplerinin inanç meselesi olduğu oysa bunun İs
lam'a göre batıl (saçma) olduğu şeklinde anlaşılması aşağıdaki rivayetle sübut 
bulmaktadır. Rivayete göre: "Hame, bulaşıcılık ve uğursuzluk yoktur. Şayet uğ
rusuzluk olsaydı atta, kadında ve evde olurdu"145 demek suretiyle Resıllüllcllı, 
böyle bir şeyin muhal olduğunu belirtmiştir. Nitekim üç kere tekrarlayarak 
"Tıyara (uğursuzluk) şirktir. Bizde de yok değildir. Fakat Allah onu tevekkülle 
iyileştirir", 146 buyurmuştur. 

Uğurlu ya da uğursuzluk inancının insani bir özellik olduğu şu rivayetle di
le getirilmektedir. "insanda üç özellik vardır: uğursuz sayma, zanda bulurıma 
ve haset etme. Tayrdan kurtulmak, çıkmak ona dönmemektir. Zandan kurtul
mak, zannını icra etmemektir. Hasetten çıkmak ise taşkınlık, azgınlık yapma
masıdır". 147 

Resıllüllcllı zamanında ve elbette ki öteden beri Araplarda var olduğunu bil
diğimiz uğurlu veya uğursuz sayma inancının en çok hangi hususlar etrafında 
oluştuğunu da yine hadislerden öğrenmekteyiz. İşte bu geleneği öğrendiğimiz 
rivayetlerden bir kaçını şöyle sıralayabiliriz: 

"Tıyara yapan vekendisiyle tıyara yapılan, kehfmette bulunan ve kendisiylekehtmette 
bulunulan, sihir yapan ve kendisiyle si h ir yapılan bizden değildir". 148 

' 

"Yola gitmek üzere niyet edip de bir kuştan dolayı geri dönen kişi Muhammed' e indi
riZeni inkar etmiştir". 149 

"Bulaşıcılık yoktur uğursuzluk yoktur. Salih (inanca uygun) fe'l benim hoşuma gider. 
Salih fe'l ise güzel sözdür". 150 

"Bulaşıcılık yoktur, uğursuzluk yoktur, hame yoktur. Denildi ki Ya Resuleliahi Uyuz 
bir deve var diğer bütün develeri uyuz ediyor, buna ne dersin? O da; bu gördüğünüz 

143 Ebu Davud, "Tıb", 24, nr. 3924. 
144 Buhdri, "Tıb", 43, nr. 5753; Müslim, "Selam", V, 79, nr. 114. 
145 Ebu Davud, "Tıb", 24, nr. 3921. 
146 Ebu Davud, "Tıb", 24, nr. 3910; İbn Mace, "Tıb", 43, nr. 3538. 
147 Kenzü'l- 'ummal, X, nr. 28563. 
148 Kenzü'l- 'ummal, X, nr. 28565. 
149 Kenzü'l- 'ummal, X, nr. 28570. 
150 Müslim, "Selam", V, 77-79, nr. 110-112; Tirmizi, Siyer, 47, nr. 1615; Ebu Davud, "Tıb", 24, 

nr. 3916; İbn Mace, "Tıb", 43, nr. 3537; Kenzü'l-'ummal, X, nr. 28597. İbn Mace, "Tıb", 43, nr. 
3536'da ise "Resıllüllah falı beğenirama tıyarayı kerih görürdü" denilmektedir. 
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kaderdir, ilk bulaştıran kim!". ısı 

"Hasta olana hastalık sağlıklı olduğu halde bulaştırılmamıştır. nısı 

"Bulaşıcılık yoktur, uğursuzluk yoktur, baykuş (hame) yoktur. Sahrada devenin göğüs 
veya karın altlarında uyuzdan bir nokta olduğunu görmediniz mi? Oysa daha önce 
yoktu; ilk defa oldu. İlk olanı kim bulaştırmıştır acaba!"153 

Ebu Hureyre'den menkUldür ki, bir bedevi Resı1lüllili'a geldi ve Ya 
Resı1lellili! İlk ortaya çıkan uyuz, devenin dudağında veya kuyruk sokumunda 
olur. Bu illet sonra devenin bütün vücuduna dağılır dedi. Resı1lü1İili da; "İlk 
bulaştıran nedir? Bulaşıcılık yoktur, baykuş (hô.me) yoktur, safer yoktur. Allah 
her caniıyı yaratıp hayatını, başına gelecekleri (musibetleri, hastalıkları, belaları) 
ve rızkını da takdir etmiştir", 154 buyurdu. 

Uzre (öJ.Wı): (bademcik): Boğaz ağrısı olup kandan oluşur. "Bu sülükle ço
cuklarınıza niye eziyet ediyorsunuz? Size ud-i hindi'yi öneririm. Onda yedi şeye 
şifa vardır. Zatu'l-cenb bunlardan biridir.155 Bademcik iltihiıbı (uzre) için buruna 
çekilir. Zatu'l-cenb için de ağıza damlatılır". 156 Zühri dedi ki; bu hastalıklardan 

- ikisini bize açıkladı ama beş tanesini beyan etmedi. Süfyan, Alak kelimesini, 
parmakla damağı oğmak (tahnik), parmakla üst damağı kaldırmak şeklinde 
açıklamıştır. Yı1nus da el-Üdu'l-Hincli ile Kust'un kastedildiğini söylemiştir. Bu 
kelime 'gaf veya 'kef harfiyle ifade edilebilir. Arapçacia bunun misilieri çok
tur. Başka bir rivayette "Size ud-i hincli'yi öneririm. Onda yedi şeye şifa vardır. 
Zatu'l-cenb bunlardan biridir.157 Bademcik iltihabı (uzre) için buruna çekilir. 

151 Bulıiiri, "Tıb", 54, nr. 5770; Müs/im, "Selam", V, 72-73, nr. 100-103; Ebu Diivud, "Tıb", 24, nr. 
3911; İbn Miice, "Tıb", 43, nr. 3540; Kenzü'l- 'ummiil, X, nr. 28599. Rivayetler arasında latiz ve 
hareke farkları mevcuttur. Buna göre tercümelerinde değişiklik söz konusu olabilir. 

152 Bulıiiri, "Tıb", 54, nr. 5771, 5774; Müslim, "Selam", V, 75, nr. 104; İbn Miice, "Tıb", 43, nr. 
3541; Ahmed, Müsned, III, 373, nr. 9274. 

153 Kenzü'l-'ummiil, X, nr. 28612. 
154 Tirmizi, Kader, 9, nr. 2143; Kenzü'l-'ummiil, X, nr. 28629. 
155 Bulıiiri, "Tıb", 23, nr. 5715 ve 26, nr. 5718 ve Müslim, "Selam", V, 60-61, nr. 86'daki 

rivayetler, Ümmü Kays' ın, Uzre (boğaz iltihabı) sebebiyle sıkıp ağzını yüzünü kanatt3ğı çocu
ğıınu Resıüüllil.h'a götürmesi şeklindeki vüriıd sebebiyle birlikte zikredilmektedir. Ancak 
rivayetin devarnı verilmemektedir. ilivayetin dışında bir açıklama ile el-Üdu'l-Hindi ile kas
tedilenin "Küst yani Gust" olduğu beyan edilmektedir. 

156 Bulıiiri, "Tıb", 21, nr. 5713; Müslim, "Selam", V, 59-60, nr. 85; Ebu Diivud, "Tıb", 13, nr. 3877; 
_İbnü'l-Esir, Ciimi'u'l-usul, VII, nr. 5647. Ebti Davıld'un açıklamasına göre "el-Üdu'l-Hindi', 
el-Üdu'l-Gust"tur. 

157 Bulıiiri, "Tıb", 23, nr. 5715 ve 26, nr. 5718 ve Müslim, "Selam", V, 60-61, nr. 86'daki 
rivayetler, Ümmü Kays' ın, Uzre (boğaz iltihabı) sebebiyle sıkıp ağzını yüzünü kanatuğı çocu
ğıınu, Resıüüllil.h'a götürmesi şeklindeki vüriıd sebebiyle birlikte zikredilmektedir. Ancak 
rivayetin devarnı verilmemektedir. ilivayetin dışında bir açıklama ile el-Üdu'l-Hindi ile kas
tedilenin "Küst yani Gust" olduğu beyan edilmektedir. 
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Zatu'l-cenb için de ağza damlatılır" 158 buyrulmaktadır. 

Ümınü Meldem (r..U.. ri): (bkz. sıtma):159 

Ümınü Sıbyan (.:ı~ ri): (bkz. sar'a):160 

Üsr, İhtisabü'l-bevl!İdrar zoru (Jr.Jı '":"'~..,a;:;..l '.r"\lı): Ebu'd-Derda'dan 
rivayete göre: kendisine babası üsr denilen idrar tutulması şeklindeki hastalığa 
maruz kalan birisi geldi. Ebu Derda da Resıllüllah'tan duyduğu bir rukyeyi ona 
öğretti. Buna göre Resıllüllah şöyle buyurmuştur: "Bir şeyden şikayeti olan şöyle 
desin: Ey semtıda olan Rabbimiz! İsmin yücedir. Yerde ve gökteki işler senin işin,
dir. Semaya rahmet ettiğin gibi yeryüzüne de rahmetini ver. Bizim günahlarımızı 
(hub) ve hatalarımızı bağışla. Sen temizlerin (tayyibfn) Rabbisin. Şifandan şifa, 
bu ağrıya rahmetinden rahmet inzal et, indir",161 derse kişi kurtulur. Ebu'd
Derda, gelen adama bununla rukye yapmasını emretti. Adam rukyeyi yaptı ve 
babası kurtuldu. Bazı rivayetlerde "Ebu'-Derda'ya bir adamın geldiği" bilgisi 
yer almamaktadır. 162 

Hub ('":"'_,.;..ll), Arapça 'ism' yani günah manasındadır. Hicazhlar zamme ile 
Temimliler ise fetha ile okurlar. 'Tekaddese' ism-i şerifinin manası ise 
'tetahhera' yani temiz oldu anlamındadır. Bu anlam ayrıntısının sağlıkla ilgili 
olması manidardır. Şifa dileği için Allah'ın 'Tekaddes' ismiyle dua ediliyor ol
ması yanında sağlığın esasının temizlik olduğuna işaret vardır. 

Genel manada temizlik ise hem maddi (necaset ve habaset) hem de manevi 
olarak günah ve kusurlardan arınmak anlamı taşımaktadır. Öyle anlaşılıyor ki, 
İslam tıp anlayışında günah ve hatalar da hastalık sebebi olup; bağışlanması 
için yani günahlardan dolayı hasta olmamak ve helak olmamak için<Allah'tan 
affının (rahmetinin) istenmesi hem ubudiyet (ibadet) hem ahlak hem de itikad 
açısından değer ifade etmektedir. Nitekim temizliğin imanla irtibatlandırıl
ması, birçok temizlik uygulamasının ibadet olarak farz kılınması ve bazı iba
detlerin de sağlık için en uygun hareket ve davranış biçiminden oluşması, İs
lam nassında (İlahi ve Nebevi kanunlarda) gereklilik (vücub) ifade ediyor ol~ 
ması, sağlık konusunun itikadi, arneli ve ahlaki derirıliğe sahip olduğunu gös
termektedir. 

Kur'an ve Sünnet'te tıp veya sağlık kadar çok detaylı olarak genişlemesine 

158 Buhari, "Tıb", 21, nr. 5713; Miislim, "Selam", V, 59-60, nr. 85; Ebu Davud, "Tıb", 13, nr. 3877; 
İbnü'l-Esir, Cami'u'l-usul, VII, nr. 5647; Kenzii'l-'ummal, X, nr. 28166; Ebfı Davfıd'un açıkla
masına göre "el-Üdu'l-Hindi', el-Üdu'l-Gust"tur. 

159 Sıtma hastalığına "Ümrnü Meldem" denlidiğine dair bir hadise ulaşamadık. Ama bir hastalık 
adı olarak geçmesinden olayı, belki geniş imkanlarda araştırılınca hakkında bir rivayete rast~ 
lanabilir düşüncesiyle buraya kaydettik. 

160 Bu isim Arapların sar'a hastalığına verdiği bir ad olup zikredildiği bir hadise rastlamadık 
161 EbU Davud, "Tıb", 19, nr. 3892; Hakim, Miistedrek, I, 663, nr. 1312, V, 308-309, nr. 7587. 
162 İbnü'l-Esir, Cami'u'l-usUl, VII, nr. 5717. 
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ve derinlemesine (yatay ve dikey) yer eden baŞka bir dünyevi mesele, şu anda 
aklıımza gelmemektedir. Ama ne yazık ki bu konu bile aşırılıklara feda edilmiş 
durumdadır. Ya tamamen vahiy ürünü sayılarak tartışmasız kutsallık kazandı
rılmış veya ilahi, nebevi tasarrufu ve tesiri yok sayıp; tamamen Arap Cahiliyye 
geleneklerine indirgenmiş bir halde bırakılmıştır. Böylece sağlık kuralları ile 
dinin taharet ve ibadet anlayışı ciddi olarak incelenememiştir. 

Diğer taraftan Allah'tan 'rahmet', günahların affı için dilenir. Oysa şifa 
ayetleri yanında birçok hadiste olduğu gibi şifa için rahmet dilenmesi ya da 
şifa, afiyet ile birlikte rahmet tabirinin zikredilmesi, rahmet kavramının hem 
günahtan hem de hastalıktan kurtulmak itibariyle geleneksel anlam ve yorum
dan daha derinlemesine incelenmesini gerektirmektedir. 

Üzün (.:ı;~ı) (Kulak ağrısı): Enes b. Malik'ten bildirilen bir hadise göre: 
Resıllüllah, ensardan bir hane halkına haşerat zehirlernesi (Hume) ve kulak 
ağrısı (Üzün) için rukye yaptırmalarına izin verdi. Enes dedi ki, Resıllüllah sağ 
iken kendime zatu'l-cenbten dolayı dağlama (key) yaptırmıştırn. Bunu da Ebu 

··Talha ve Enes b. Nadr ile Zeyd b. Sabit de görmüşlerdi, bana dağlamayı Ebu 
Talha yapmıştı". 163 

Va'k (&_,Jı): Resıllüllah'ın hane halkından birileri (va'k) sıtma olursa, ma
yalanmış hamurdan çorba yapılmasını emrederdi, yapılırdJ ve yemelerini em
rederdi. Onlar da çorbayı yudumlarlardı. Derdi ki, "Bu, hüzünlü kişinin kalbini 
kuvvetlendirir, sakim (hasta) kişinin kalbinden pası giderir. Aynen sizden birinin 
su ile yüzündeki kiri temizlernesi gibi" .164 

Diğer bir rivayette "Resıllüllah, kendisinde va'k olan birisini ziyarete gitıniş
ti. Ona: "Sana müjde vereyim mi? Allah buyuruyor ki, "O (va'k) benim ate
şimdir. Onu, günahkar kulumun cehennem azabından payına karşılık olsun 
diye musallat ederim", buyurdu.165 

Vadah (C:"""'_,JI): Baras hastalığı o!arak da bilinen ve ciltte meydana gelen 
beyaz leke hastalığı, abraşlıktır. Ilgili rivayet şöyledir: "Çarşamba veya 
cumartesi günü hacamat olan kişi cildinde abraşlık görürse, (başkasını değil) 
kendisini kusurlu bulsun". 166 

Vağrau's-sadr (;..ı....aJı .ı_i_,): Bu rahatsızlığın adının geçtiği hadis şöyledir: 
"Aç karna ayva yiyin. Çünkü o göğüsteki harareti (yanmayı) giderir". 167 

Veba (.Lı__,JI): Bu kelime ta'n anlamında olup yaralamak manasma gelir. 
Şam' da ve K ille' de veba hastalığının zuhurundan bahseden hadisiere göre bu 

163 Buhari, "Tıb", 26, nr. 5719-5721. ibnü'l-Esir, Cami'u'l-usul, VII, nr. 5697. 
164 Timıizi, "Tıb", 3, nr. 2039; İbnü'l-Esir, Cami'u'l-usul, VII, nr. 5657. 
165 Tirmizi, "Tıb", 35, nr. 2088. 
166 Kenzii'l-'unınıal, X, nr. 28ll6. 
167 Kenzii'l- 'unınıal, X, 28259. 
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hastalığın Ta.'ı1n'dan farklı olup olmadığı kesin olarak anlaşılamamaktadır.168 

Bazı hastalıklar, ruhani varlıklarla veya uğurlu uğursuz sayılan şeylerle ya 
da kişinin işlediği bir hatadan dolayı maruz kaldığı bir musibetle irtibatlandırı
lırken bazılan da maddi veya harici sebeplere bağlı olarak tanımlanmaktadır. 
Mesela, hume, nemle, ledğa, ayn, nefes v.s. harici bir sebebe veya varlığa da
yandırılan hastalık türlerindendir. Veba hakkındaki hadislerden bir tanesi, fii
len yaşanmış bir hadise ile birlikte nakledilenidir. Bu vaka İbn Abbas'tan gelen 
şekliyle Hz. Ömer'in Şam seferinde meydana gelıniştir. Ömer b. Hattab Şam 
yolculuğuna çıktı 'Serğ' 169 denilen yere geldiğinde oranın garnizon komutanı 
olan Ebu Ubeyde b. Cerrah ve kurmayları Hz. Ömer'i karşıladılar. Ömer'e 
Şam'da veba olduğunu bildirdiler. İbn Abbas'a göre Ömer: "bana ilk muhacir
leri çağır", dedi. Ben de çağırdım, onlarla istişare etti ve onlara Şam' da veba 
olduğunu söyledi. Onlar da çelişkili görüş bildirdiler. Bir kısmı Ömer'e, sen 
şayet bir maksatla yola çıkmışsan geri dönmeni tavsiye etmeyiz. Diğerleri ise, 
seninle birlikte azıcık insan ve aslıab-ı resUl kaldı. Bunları da kalkıp vebanın 
içine sokma, dediler. Ömer onlara, yanımdan gidin, dedi ve "bana Ensar'ı ça
ğır" dedi. Çağırdım. Onlarla da aynı şekilde mütalaalarda bulundu. Ensar da 
muhacirler gibi davrandı ve görüş beyanında ihtilafa düştüler. Onlara da, "gi
din yanımdan" dedi. Ömer, Fetih gürıü muhacirlerinden Kureyş ulularından 
burada yaşayanları çağır" dedi. Bu defa onları çağırdım. Onlarla da müzakere
de bulundu ama onlardan iki kişi bile birbirleriyle ihtilaf etmedi. Oybirliğiyle 
"insanları geri götürmeni tavsiye ederiz. Onları şu vebanın içine sokma" dedi
ler. Ömer insanlara seslendi; "bu tümsekte sabalılayacağım, siz de sabaha kadar 
bekleyin" dedi. Ebu Ubeyde b. Cerrah: Allah'ın takdirinden mi kaçiyorsun? 
Dedi. Ömer de ona: Ey Eba Ubeyde! Şu söylediğini başkası söyleseydi var ya? 
Yani Ebu Ubeyde'nin muhalefetini beğenmedi. Ömer (şimdi laf mı bu) "Evet, 
Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyorum. Yahu Eba Ubeyde! (İn
sanı bir tarafa bırak) senin bir deven olsa ve bir tarafı otlak diğer tarafı kurak 
iki vadinin tam ortasındasın. Otlak kısımda gütmüş olsan bu Allah'ın takdiriy
le değil mi veya kurak yerde otlatsan bu da Allah'ın takdiriyle değil mi? Dedi. 
O arada ihtiyaç gidermek için ayrılmış olan Abdurrahman b. Avf geldi ve: ba
kın bu konuda bende ilim (hadis) var, diyerek hadisi nakletti. Reswüllah'ı şöyle 
derken duydum: "O hastalığın bir yerde olduğunu duyarsanız oraya girmeyin! 
Eğer bulunduğunuz yerde zuhur ederse kaçmak için oradan çıkmayın!". Bunu 
duyunca Ömer, Allah'a hamd etti ve geri döndü. Rivayetin değişik tarikieri 
vardır.170 

168 Şam ve Kılfe'deki veba hastalıklan hakkında bkz. Buhiiri, "T1b", 30, nr. 5729-5730; Müslim, 
"Selam", V, 66-71, nr. 96-99. 

169 Şam diyan tarafında, Meğise ve Tebfrk arasında bir yer adı. 
170 Buhari, "T1b", 30, nr. 5729;Müslim, "Selam", V, 67-71, nr. 97, 99; Muvatta, Cami', 645-646, 

nr. 1612,647, nr. 1614-1616; İbnü'l-Esir, Cami'ü'l-'usul, VII, nr. 5730. 



--------------------- Hadislerde Geçen Hastalık Adları 

Verem CrJ)ı): Verem adının geçtiği bir rivayet Ali (r.a.) tarafından nakle
dilmektedir. Buna göre, Hz. Ali: "Resıllüllili'la birlikte sırtında verem olan 
Ensar' dan birini ziyarete gittik. Resıllüllili ona baktı ve şöyle buyurdu: "Bu 
irindir (Midde, iltihaptır) çıkarın gitsin" deyince o da onu deşti ve Resıllüllili 
da biınu gördü, 171 demektedir. 

Vesab ('-:-"_,ll): Devamlı ve ısrarlı ağrı veya ağrıların devamlı olanına verilen 
isimdir. Allah'ın Resıllü buyuruyor ki: "Kuru üzüm ne güzel yiyecek, siniri 
kuvvetlendirir, devamlı ağrıları (vesabı) dindirir, ağız kokusunu güzelleştirir, 
balgamı yok eder ve rengi berraklaştırır" .172 

Zatü'l-cenb (~ı d~): Buna Cünab da derıilir. Bu hastalık adının zikredil
diği birkaç rivayet şöyledir: Zeyd b. Erkarn anlatıyor, "Resıllüllah bize zatu'l
cenb tedavisi için el-kustu'l-balıri ve zeyt (zeytinyağı) önerdi".173 "Nebi (s.a.v.) 
bize zatu'l-cenb için zeytin (yağı) ve versi medhetti". 174 (vers, alaçehre veya 
yemen safranı denilen ve Yemen'de çok yetişen bir tür bitkidir). Katade de 
ağzının ağrıyan tarafından ludd yapınış. 175 Nebi (s.a.v.): "Ey kadınlar! size şu 
udu hindf'yi tavsiye ediyorum. Onda yedi şifa vardır. Uzre'den (boğaz, bademcik 
ağrısı) dolayı buruna çekilir (su'ut), zatu'l-cenb'ten dolayı da ağza damlatılır 
(Lüdd)", 176 şeklinde buyurmuştur. Başka bir hadis şöyledir: "Bu sülükle çocukla
rınıza niye eziyet ediyorsunuz? Size ud-i hindi'yi öneririm. Onda yedi şeye şifa 
vardır. Zatu'l-cenb bunlardan biridir. 177 Bademcik iltihabı (uzre) için buruna 
çekilir. Zatu'l-cenb için de ağza damlatılır". 178 Yukarıda da verildiği gibi Zühri 
dedi ki; bu hastalıklardan ikisirıi bize açıkladı ama beş tanesirıi beyan etmedi. 
Süfyan, alak kelimesirıi, parmalda damağı oğmak (tahnik), parmalda üst dama-

171 Kenzü'l- 'unınıa/, X, nr. 28470. 
172 Kenzü '/- 'unınıa/, X, 28266. · 
173 Tirmizi, "Tıb", 28, nr. 2079; İbn Mace, "Tıb", 17, nr. 3467; Taberfuıi, Kebir, V, 202, nr. 5090; 

Hakim, V, 284-285, nr. 7520-7523; İbnü'l-Esir, Canıi'u'l-usıll, VII, nr. 5662. Süyılti, Cenı'u'l
Cevami'de nakletmiştir. 

174 Tirmizi, "Tıb", 28, nr. 2078; Hakim, Müstedrek, V, 284, nr. 7520. Katade, ResUlililah kendisi 
de ledud yaptırdı ve bunu da şikayetçi olduğu tarafından yaptırdı, demektedir. 

175 Z8.tu'l-cenb için kullanılan ilaçlara dair bkz. Tirmizl, uTıb,, 27, nr. 2078-2079. 
176 Bulıfiri, "Tıb", 10, nr. 5692, 21, nr. 5713; Müslinı, "Selam", V, 59-60, nr. 85-86; Tirmizi, "Tıb", 

13, nr. 3877; Kenzü'l- 'ımımal, X, 28166. Buhari'nin rivayetinin devanıında İbn Şiliab'ın, "bize 
ikisini açıkladı ama beşini söylemedi ... " Şeklinde açıklama yaptığı ve Süfyan'la konuşması 
nakl edilmektedir. 

177 Buhari, "Tıb", 23, nr. 5715 ve 26, nr. 5718 ve Müslinı, "Selam", V, 60-61, nr. 86'daki 
rivayetler, Ürnrnü Kays' ın, Uzre (boğaz iltihabı) sebebiyle sıkıp ağzını yüzünü kanattığı çocu
ğunu Resfrlüllah'a götürmesi şeklindeki vürud sebebiyle birlikte zikredilrnektedir. Ancak 
rivayetin devarnı verilmemektedir. Rivayetin dışında bir açıklama ile el-Üdu'l-Hindi ile kas
tedilenin "Küst yani Gust" olduğu beyan edilmektedir. 

178 Bulıfiri, "Tıb", 21, nr. 5713; Müslinı, "Selam", V, 59-60, nr. 85; Ebıl Davıld, "Tıb", 13, nr. 3877; 
İbnü'l-Esir, Canıi'u'l-usıll, VII, nr. 5647. Ebu Davlıd'un açıklarnası~a göre 'el-udu'l-Hindi', 
'el-udu'l-gust'tur. 
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ğı kaldırmak şeklinde açıklamıştır. Yunus da el-Üdu'l-Hindi ile Kust'un kaste
dildiğini söylemiştir. Bu kelime 'gaf veya 'kef harfiyle (küst veya kust) şeklin-
de ifade ec!ilebilir. Arapçada bunun misalleri çoktur. -

Zeribe (~;jjl): Midede olan, gıdaların hazmedilememesi, bozulması ve gıda 
alarnama hastalığıdır. İlgili hadiste: "Develerin sütlerinde ve idrariarında sizin 
mide ağrımza (Zerab, zeribe, hazımsızlık için) deva vardır," 179 buyrulmaktadır. 

Zübha (~jjl): Anlatıldığına göre Es'ad b. Zürare'nin bağazı ağrımış. Ravi, 
buna 'zübha' denilir, demiştir. 180 Yahya b. Sa'id'in naklettiğine göre "Es'ad b. 
Zürare, Resıllüllah hayatta iken boğaz ağrısından/zübha dolayı dağlama (keyy) 
yaptırmıştı ve öldü".181 

III. Sonuç 

Bilimsel araştırmalarda ilgili bilim dalının terimlerini bilmenin ve bu terim
lerin nasıl teşekkül ettiğinin tespiti önem arz etmektedir. Hadis tarihinin ted
vin ve tasnif döneminden başlamak üzere hadis terimlerinin oluşmasına dair 
çalışmalar yekıln teşkil etmektedir. Fakat hadisler çerçevesinde değerlendirilen 
monogra:filerde ise müstakil terminoloji çalışmalarındaki eksiklik göze çarp
maktadır. Bunlardan birisi de Tıbb-ı Nebevi terimlerinin, orijinal hadis metin
lerinden tespiti ve ilgili hadislerin kaynaklardan tahrici konusunda müstakil 
çalışmaların bulunrnayışıdır. Bu konuda kullanılan eserler ise ansiklopedik 
karakterde olup, k~nuya dair kavrarnların yer aldığı hadislerden sadece bir 
veya birkaçma değindikten sonra, diğer alimierin ve uzmanların görüşleriyle 
zenginleşen karakterde olması, Tıbb-ı Nebevi kavrarnlarının hadis kaynakları 
zaviyesini gölgelemektedir. · 

Bu öneminden dolayı biz de, hakkında şimdiye kadar klasik ve modern ça
lışmalar yapılmış olan Tıbb-ı Nebevi'yi daha iyi tanımak ve tanıtmak maksa
dıyla terimlerini ve sağlığa dair rivayetlerde özel anlamda kullanılmış olan ke
limeleri tespit etme lüzumunu hissettik. 

Makalenin bütününde kullanılmış olan kelimelerin hepsinin, bilhassa ha
dislerin vürıld döneminde kavram olarak kullanılmış olduğu iddiasında deği
liz. Ancak ilgili rivayetlerde aynı şekilde kullanılması, gerek Cahiliyye gerekse 
Hz. Peygamber zariıanında genel kabul görmüş ve kendisiyle ne kastedildiği 
muhataplarının malumu olan kelimeleri 'kavram' olarak değerlendirmekte bir 

179 Kenzii'l-'uınındl, X, 28219, "Develerin sütlerinde ve idrariarında sizin mide ağrımza 'şifa' 
vardır" tabiri için bkz. Ahmed, Miisned, I, 629, nr. 2677; Kenzii'l- 'uınındl, X, 28286. 

180 İbn. Mdce, "Tıb", 24, nr. 3492. Rivayetin devamında Ebıl Ümame'yi Hz. Peygamber'in bizzat 
dağlama yaptığı ve hastanın öldüğü bildirilmektedir. 

181 Muvatta, Ayn, 674, nr. 1713; Ahmed, Miisned, VI, 106, nr. 17238; İbnü'l-Esir, Cdıni'u'l-usul, 
Vll, nr. 5686. Rivayet Munkatı'dır. Muttasıl vechi için bkz. İbn Mdce, "Tıb", 24, rır. 3492. Ri
vayetin devamında ayrıca ilave bilgiler vardır. 
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mahzur·yoktur. 

Ayrıca, yapmış olduğumuz tespitiere ek olarak Resıllüllah'ın ve ashabının 
dilinde sağlıkanlamında veya sağlık tavsiyelerinde yer almış olan, akşam öğü
nü, çorba, bulamaç, cinin bulaşması veya şeytanın şerri" gibi kelimeleri de arz 
etme gereği duyduk. Belki şimdilik önemli olmayabilir ancak ileride bu kelime
lerin niçin Tıbb-ı Nebevi hadisleri içerisinde geçtiğine dair anlamlı ve önemli 
yaklaşırnlara veya açılımlara vesile olunması muhtemeldir. 

Kelimelerin geneli müşterek kullanım durumunda iken bazı kelimelerin, 
farklı telaffuz ve eş anlamlısının nakledildiği de görülmektedir. Gerçi bunu da 
o devir tedavi yöntemleri ve tecrübesinin çok gelişmemişliği ile açıklamak 
mümkündür. 

Kütüb-i Sitte ve bunlara dayalı şerh ve derlemecilik devri eserlerinden 
Cami' ve Zevaid kitaplarının verdiği kavramsal çerçevenin, konuyla ilgili diğer 
hadislerin genelini temsil edebilecek miktarı oluşturduğu anlaşılmaktadır. 
Bunlar dışında elde edilecek veriler, kanaatimizce ya mevcudun tekran ya da 
genel durumu değiştirmeyecek ilaveler olmaktan öteye geçmeyecektir. Bahse
dilen kaynaklarda yer alan kelime ve kavramların taşındığı hadislerin büyük 
oranda sahlh rivayetler şeklinde bize intikal ettiği anlaşılmıştır. 

Hz. Peygamber'in genel manada sağlıkla ilgili emir ve tavsiyelerinin Tıbb-ı 
Nebevi adı altında özel isimle değerlendirilmesi, meselenin kelime ve kavram 
boyutunun münhasıran tespitini gerekli kılmaktadır. Eğer bu tespit yani ter
minolojik çerçeve ortaya çıkarılır; ilgili kavrarnların yer aldığı hadisler asli 
kaynaklada birlikte ikinci el eserlerdeki durumu incelenirse, Resıllüllah'ın na
zarında tıbbi bilgi, tecrübe ve tedavi meselelerine bakışı daha da vuzıllıa kavu
şabilir diye düşünüyoruz. Çünkü meselenin vahiy kaynaklı olduğunu iddia 
eden görüşlere karşı, Arapların geleneksel tecrübeleri olduğunu öne sürenler 
de vardır. Bu iddialardan herhangi birisi henüz genel kabul gören bir çerçeveye 
oturtulamamıştır. 

Kaynakları ve konusu itibariyle sınırlı ve mütevazı çalışma ile Tıbb-ı Nebe
vi'nin temel kavrarnlarının yanı sıra sağlıkla ilgili görülen hadislerde zikredilen 
sıradan yiyecek, içecek türünden maddelerin, yapılan yemeklerin, önerilen 
usUl ve yöntemlerin faydasına da işaretler vardır. Hadislerdeki önerllerin fay
dalarına dair bilgiler ya ôrgan sağlığı temelli veya hastalık adı verilerek ifadesi
ni bulmaktadır. Yani şu nesneyi yemek falanca uzva fayda sağlar veya falanca 
hastalığa iyi gelir... gibi izahlar yer almaktadır. Bazı hastalıkların kendine 
mahsus bir isminin olmadığı, "üzün (kulak hastalığı), mebtfın (mide hastası, iç 
hastalığı olan) ve mefud (kalp hastası) gibi kavrarnlaştırma şekline şahit olu
yoruz. 

Hz. Peygamber'in sağlığı koriımak (hıfzı's-sıhha) esasına dayanan, teorik 
tababette olduğu gibi nazari ve felsefi yaklaşımdan uzak ve oldukça pratik öne-
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riler bütünü, vahyi olmaktan ziyade tecrübi karakteriyle öne çıkmaktadır. 

Tespit edilen hastalıkların, o coğrafyada rastlanan ama bölgede ve o devirde 
insanların maruz kaldıldan hastalıkların hepsi olmadığı kesindir. Hadislerde 
zikri geçen biyolojik veya ruhsal hastalıkların, Resıllüllaha gelen veya daruşılan 
rahatsızlıklada sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Belki de bunlar insanların en 
çok elem duyduğu veya sık sık karşılaştıkları hastalıklar olması itibariyle ma
halli (Arapça) isimle zikredilmesille rağınen genelde herkesin her coğrafyada 
başına gelmesi mümkün hastalıklar olduğu görülecektir. 

Mahalli isimle anılan çoğu hastalıldarın tedavisi için Hz. Peygamber'in bir 
hekim gibi davranmadığı; tecrübi bilgiyle hareket ettiği kanaatindeyiz. O der
cin geleneksel ve kısmen majik (büyüsel) kısmen de teolojik (tanrı ile alakalı) 
da olsa hekimlerin bir şekilde hastalık tarifi ve algılaması var iken Resıllüllah'ın 
tıbbi tavsiyelerinde böyle bir durum görülmemektedir. 

Şahsi kanaatimize göre Tıbb-ı Nebevi içerisinde Hz. Peygamber'in risaJ.et ve 
nübüvvetinden bağımsız olarak ele alamayacağımız konu, hekim veya sağaltı
cilara nispetle Allah Resıllü'nün önerdiği ilaçların daha fazla tesir ettiği ve fay
da sağladığı tahminidir. Cahiliyye Araplarının genel veya mahalli hekimleri, 
geleneksel olarak ilaç (drog) ve onların kullanım amacını gayet iyi biliyor, ne 
işe yaradığı hususunda tecrübe sahibi olabilir. Ama aynı ilaç ve yöntemleri 
öneren Resıllüllah'in dilinde hadise dönüşen bir söz, bazı sahabilerin anlayışına 
göre uyulması zaruri bir sünnet boyutunu almalda muhatapların rahatsızlıkla
rını daha hızlı iyileŞtirmiş olabilir. Eğer bu metafizikdurumu ispatlamaimkanı 
olsaydı ashab bunu da bize. naldederdi. Fakat bizi böyle bir yoruma .sevk eden 
ipuçlarından biri, çalışmamız esansında belirttiğimiz gibi, 'key' ( dağlama) me
selesinde sahabinin "önceleri key yaptırır şifa bulurduk Ama Resıllüllah bunu 
kerih görünce sonra onu uygulamamıza rağmen ne şifa bulduk ne de iflah ol
duk, gibi bir beyanda bulunmasıdır. Demek oluyor ki yasaldanan geleneksel 
ilaçtan Allah şifa verme özelliğini kaldırmakta buna mukabil şifalı olduğu söy
lenen bir nesnenin veya yöntemin, gerçekten şifalı olması hatta diğer insanla
rın önerdiğinden daha etkili olması neden mümkün olmasın? Resıllüllah'ın 
ishal olan birisinin kardeşine ısrarla üç defa bal içirmesini önermesi gibi. Ha
tırlanacağı üzere hasta yalGlll dördüncü defa Resıllüllah'a gelmiş ve Peygambe
rimiz de ona "kardeşinin karnı yalarılıyor, Allah doğru söylüyor. Allah'ım! 
ResUlünü doğrula!''· şeklindeki duasından anlaşılacağı gibi, O'nun bir hekim 
tavrından ziyade çaresiz insanların yakanşlarına, dünyevi bir mesele olsa da, 
yardımcı olmak arzusud ur. Yoksa tıbbi konularda 'Sünnet' koymak maksadıy
la; alıkarnı tebliğ ve teşri' için Hz. Peygamber, hekimliği bir şeriat konusu 
yapmış değildir. Ama Allah'ın sevgili bir kulu olmaldığından kaynaldanan ve 
önerilerinin dünyevi bir mevzuda da olsa, insanlan şirk uygulamalarına mec
bur bırakacak şekilde yarılış karar vermesi ve tavsiyelerinin sonuçsuz kalması 
gibi bir durumun olmayacağı aşikardır. 
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"Hadisler de Geçen Hastalık Adlan" 

Özet: Tıbb-ı Nebevi'de adı geçen hastalıklar, yerel isimle ve tanımlama ile hadislerde nakledi
le gelmiştir. Ancak o bölgede ve o devirdeki hastalıkların tamamı hadislerde bildirilenden 
ibaret değildir. Resıllülltıh, hastalıkların birtakım gizemli varlıklardan kaynaklandığına dair 
geleneksel yaklaşıma karşı, maddi vasıtaları ve çareleri önermiştir. Sihirbaz, büyücü ve mü
neccim gibi kişilere gitmek yerine ferdi tedbir almalarının yolunu açmıştır. Kendine gelen bü
tün hastaları kendisi tedavi etmemiş veya tedavi önermemiş, onları hekimliği ile meşhur kişi
lere yönlendirmiştir. Bu tavrıyla da Hz. Peygamber, tedavi işlerinin peygamberlik görevinin 
dışında kaldığını insanlara öğretmiştir. 

Atıf: Veli Atmaca, "Hadislerde Geçen Hastalık Adları", Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD), 
Vlll/2, 2010, ss. 25-67. 

Anahtar Kelimeler: Tıbb-ı Nebevi, hastalık, Zatu'l-Cenb, humma, taun, veba. 


