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HZ. PEYGAMBER’İN HADİSLERİNDE TEDAVÎ VE KARANTİNA
Dr. Öğr. Üyesi Recep ERTUĞAY
Atatürk Üniversitesi
Özet
Hastalık, kişinin tahammül sınırlarını zorlayan bir olgu ve başarılması direnç
gerektiren önemli bir sınavdır. Bu durum, hastaya, hastanın yakın akrabalarına uzak
akrabalarına, komşularına, dostlarına ve tedavi sürecinde rol alan sağlık çalışanlarına
kadar yerine getirilmesi gereken çeşitli yükümlülükleri barındırmaktadır.
2019 Aralık ayında başlayıp bütün dünyaya yayılan Covid-19/Koronavirüs
salgın hastalığı nedeni ile çeşitli önlemler alınmaktadır. En önemli tedbir olarak
sosyal izolasyona başvurulmaktadır. Bu kapsamda ülkemizde ve birçok İslam
ülkesinde Cuma namazı dâhil camilerde cemaatle namaza dahası Kâbe’de tavafa ara
verilmiş, umre ziyaretleri sonlandırılmıştır. Muhtemelen 2020 yılı hac ibadeti de
yapılamayacaktır.
Sınırlamaların camiyi, cumayı, umreyi kapsaması hacc ibadetinin de bu
kapsama dâhil olma ihtimali hassasiyetleri artırmaktadır. Covid-19/Koronavirüs, başta
hastalık ve hastalar olmak üzere birçok konunun yeniden ele alınıp gözden geçirilmesi
ihtiyacını doğurmuştur. Bu nedenle hadisler ışığında hasta, hastalık, tedâvî ve
karantina uygulamalarının ele alınması faydalı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sünnet, Hadis, Hasta, Tedavi, Karantina
THERAPY AND QUARANTINE IN HADITHS OF THE HZ. PROPHET
Abstract
The disease is a phenomenon that pushes the person's tolerance limits and an
important test that requires resistance to be accomplished. This includes various
obligations that must be fulfilled to the patient, from the patient's close relatives to
distant relatives, neighbors, friends and healthcare professionals who take part in the
treatment process.
Various measures are taken due to Covid-19/Coronaepidemic disease, which
started in December 2019 and spread all over the world. Social isolation is used as the
most important measure. In this context, in our country and in many Islamic countries,
mosques including Friday prayers were interrupted with congregation, moreover,
circumambulation was included in the Kaaba and Umrah visits were stopped. It is
understood that if the virus epidemic continues its course, as of 2020, the pilgrimage
to the pilgrimage will not be possible.
The fact that the restrictions cover the mosque, the cum, the umrah, and the
possibility of the worship of the pilgrimage increase the sensitivity. Covid-19/Corona
has led to the need to reconsider and review many issues, particularly disease and
patients. For this reason, it will be useful to deal with patient, illness, treatment and
quarantine practices in the light of hadiths.
Keywords: Sunnah, Hadith, Patient, Disease, Quarantine
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May 8-10, 2020

www.iksadkiev.org

124

TARAS SHEVCHENKO 5th INTERNATIONAL CONGRESS ON
SOCIAL SCIENCES

Kiev,
UKRAINE

GİRİŞ
Hasta, sıhhati yerinde olmayan, bedenen rahatsız, zihnen kötü durumda olan,
vücut fonksiyonlarında bozukluk bulunan 1 ve tedâvi edilmesi gereken kimseleri 2 ifade
etmektedir.
Hastalık konusu, hastaya destek olma, hasta yakınlarına destek olma, hastanın
tedavisi, hasta ziyareti, duanın hastaya ve hastalığa etkisi, hastalıkla psikolojik başa
çıkma, hastanın izole edilmesi, bulaşıcı hastalıklarda hastaya düşen sorumluluklar ve
mükellefiyetlerde hastaya tanınan kolaylıklar gibi konunun çeşitli boyutları
bulunmaktadır.
Hastalığa yüklenen yorumlar, hâlihazırda yaşamakta olduğumuz Covid19/Koronavirüs salgınına yüklenen anlamlar, algıların doğru istikamete
yönlendirilmesine haliyle sağlıklı değerlendirmelerin inşasına katkı sunmayı zorunlu
kılmaktadır.
Covid-19/Koronavirüse karşı alınan tedbirler camilerde cemaatle ibadete ara
verilmesine, Cuma namazlarının, sa’yın, tavafın, umrenin muhtemelen haccın askıya
alınmasına kadar varması, karantina uygulamalarının yoğun bir gündemle
tartışılmasını da beraberinde getirmektedir.
Hastanın çevresine, çevrede olanların da hastaya karşı sorumluluklarının
hadisler ışığında ele alıp değerlendirilmesinde, nebevî öğretide yer alan tedavi öneri
ve önlemlerin bir tebliğ formunda yeniden ele alınmasında fayda mülahaza
etmekteyiz.
Hz.
Peygamber’in
tedavi
önerilerinin
fiziki/maddî/bedenî
ve
ruhî/manevi/psikolojik yönleri olan, hastalık gelmeden önce sağlığın korunmasını
esas alan farklı boyutları bulunmaktadır. Bu boyutların başında kanaatimizce
hastalıktan önce sağlığın korunmasını dile getiren koruyucu hekimlik kapsamında
değerlendirilebilecek olan öneriler gelmektedir.
1. KORUYUCU HEKİMLİK
Rasûlullâh’ın hastalıkla ilgili yaklaşımı ağırlıklı olarak koruyucu hekimlik
kapsamına girmektedir. Uyulduğu takdirde kişiyi hastalıktan uzaklaştıracak ve onu
sağlıklı, bereketli bir ömür sürmenin imkânına kavuşturacak bu önerilerin bir kısmı
şöyledir.
Bir eylemin kalpten/özden gelen bir saikle yapılır olması elzem olandır. Böyle
olursa istekle yapılmış olacağından faydalı olacak, nitelikli olacak ve sürekli olacaktır.
Bir davranışın sevgi ile yapılabilmesi için ehemmiyetinin kavranmış/kavratılmış
olması gerekmektedir. Hastalıklara karşı kişiyi koruyan en önemli tedbir
temizliktir./hijyendir. Hz. Peygamber sallahü aleyhi ve sellem “Temizlik imanın
yarısıdır.” 3 “Allah paktır paklığı sever, temizdir temizliği sever…” 4 vb. hadisleri ile
temizliği, doğrudan imanla ilişkilendirerek, Allah’a sevimli olmayı sağlayan bir
9F

Ahmet Fidan, vdğr., “Örnekleriyle Türkçe Sözlük” (Ankara: Milli Eğitim Basımevi Yayınları, 1979), II, 11071.
Türk Dil Kurumu, Erişim Tarihi: 25.10.2016, http://www.tdk.gov.tr,
3 "...َﻄﺮ اﻹﯾﻤﺎن
 ﱡ..." Müslim, Ebu’l-Hüseyin b. el- el-Haccâc el-Kuşeyrî en-Nisâbûrî. Sahîhu Müslim. Lübnan:
ُ اﻟﻄ ُﮭ
ِ َ ِ ُ ْ ﻮر ﺷ
Dârü’l-Mârife, 2005, Tahâret, 1
4 "... ان ﷲ طﯿﺐ ﯾﺤﺐ اﻟﻄﯿﺐ ﻧﻈﯿﻒ ﯾﺤﺐ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ..." Tirmizî, Edeb, 41.
1
2
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güzellik olarak tarif etmektedir. “İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları
değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş zaman.” 5 “Allah’tan, afiyet
istenmesinden daha çok hoşuna giden bir şey istenmemiştir.” 6 “Sizden kim huzuru
yerinde, bedeni sağlıklı ve günlük yiyeceği de yanında olarak güne başlarsa, sanki
dünya nimetleri ona verilmiş gibidir.” 7 buyurmakta ve ümmetine temizliğin hayati
öneme haiz olduğunu öğretmektedir.
Hz. Peygamber sallahü aleyhi ve sellem tarafından temizliğin önemi
vurgulandıktan mahiyeti kavratıldıktan sonra beden temizliğinden elbise temizliğine,
yiyecek içeceklerdeki temizlikten çevre temizliğine kadar yapılması/kaçınılması
gereken mükellefiyetler birbiri ardınca sıralanmaktadır.
Din dilinde büyük abdestten sonra taharetlenmeye “istincâ”, küçük abdestten
sonra temizlenmeye ise “istibrâ” denir. Tuvalet temizliğinde esas olan, temizliğin su
ile yapılmasıdır. 8 Temizliğin su ile yapılması ayet 9 ve hadislerde övülmekte 10 ve Hz.
Peygamber’in temizliğini su ile yaptığı belirtilmektedir. 11 Hadislerde temiz suyun
insanlara ulaştırılması teşvik edilmekte, 12 tuvalet temizliğine dikkat edilmemesi kabir
azabının sebeplerinden sayılmaktadır. 13 Temizlik için sol elin yeme içme için de sağ
elin kullanılması özellikle belirtilmektedir. 14 Def-i hacet sonrası ellerin yıkanması
emredilmekte, 15 su kaynaklarının, yolların mesire alanlarının/gölgeliklerin kirletilmesi
lanete sebep olacak büyük hatalar olarak zikredilmektedir. 16
Allah Rasûlü, “Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı ise abdesttir.”
buyurmaktadır. İslam dininde günde beş vakit namaz ve her namaz için abdestli
olmak farzdır. 17 Hadislerde namaz kılacak kişinin bedeni, elbisesi ve namaz kıldığı
mekânın temizliği şart koşulmaktadır. Her mümin günde en az beş defa temizlik
şartlarını sağlamış olup olmadığını yeniden gözden geçirmek maddi manevi
temizliğini yeniden güncellemek durumundadır. Abdestte dış dünyayla en çok temas
eden azaların yıkanması ve bu eylemin de en az üç defa 18 tekrarlanacak olması tam
bir arınma sağlaması açısından dikkat çekmektedir. Su olmadığı durumlarda da
temizlik ihmal edilemez olup abdest şartı su bulununcaya kadar toprakla yerine
getirilmektedir. 19
"...ُﺼ ﱠﺤﺔُ َو ْاﻟﻔ ََﺮاغ
ّ ِ  اﻟ:ﺎس
ٌ َﺎن َﻣ ْﻐﺒُﻮنٌ ﻓِﯿ ِﮭ َﻤﺎ َﻛﺜ
ِ ِﯿﺮ ﻣِ ﻦَ اﻟﻨﱠ
ِ  ﻧِ ْﻌ َﻤﺘ..." Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâil. el-Câmiu’l-Müsnedü’sSahîhu’l-Buhârî. İstanbul: Çağrı Yayınları, 1981, Bedü’l-halk, 2
6 "...َاﻟﻌﺎﻓِﯿﺔ
ﺳﺌِ َﻞ ﱠ
َ ُ�
ُ  َو َﻣﺎ..." Tirmizî, Deavât, 101
َ َ ْ ﺷ ْﯿﺌًﺎ ﯾَ ْﻌﻨِﻰ أَ َﺣﺐﱠ ِإﻟَ ْﯿ ِﮫ ﻣِ ﻦْ أَنْ ﯾُﺴْﺄ َ َل
7 "... ﻓَﻜَﺄَﻧﱠﻤﺎ ﺣِ ﯿﺰَ تْ ﻟَﮫُ اﻟﺪﱡ ْﻧﯿﺎ،ِﻋ ْﻨﺪَه ﻗُﻮتُ ﯾﻮﻣِ ﮫ
ْ َ َﻣﻦْ أ..." Tirmizî, Zühd, 34
َ
ُ ِ ،ِﺴ ِﺪه
َْ
َ ﺻﺒَ َﺢ ﻣِ ْﻨ ُﻜ ْﻢ آﻣِ ﻨًﺎ ﻓِﻰ ﺳِﺮْ ﺑِ ِﮫ ُﻣﻌَﺎﻓًﻰ ﻓِﻰ َﺟ
َ
8 Mehmet Görmez ve Mehmet Emin Özafşar, Hadislerle İslâm hadislerin hadislerle yorumu (Ankara: Diyanet İşleri
Başkanlığı)., 2:107.
9 "... َﻄﮭﺮﯾﻦ
َ َ ﻓِﯿ ِﮫ ِر َﺟﺎ ٌل ﯾُﺤِ ﺒﱡﻮنَ أَنْ ﯾَﺘ..." tevbe 9/108.
ﻄ ﱠﮭ ُﺮوا َو ﱠ
ِ ّ ِ �ُ ﯾ ُﺤِ ﺐﱡ ْاﻟ ُﻤ ﱠ
10 "... ِﺎﻟﻤﺎء
َ ْ ِ ﻗﺎ َل ﻛَﺎﻧُﻮا ﯾَ ْﺴﺘ َ ْﻨﺠُﻮنَ ﺑ..." Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’ân; İbn Mâce, Tahâret, 28
11 "...ﻂ إﻻﱠ ﻣﺲ ﻣﺎء
 َﻣﺎ َرأَﯾْﺖُ َرﺳُﻮ َل ﱠ..." Tahâret, 28.
ً َ �ِ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﺧ ََﺮ َج ﻣِ ﻦْ ﻏَﺎﺋِﻂٍ ﻗَ ﱡ ِ َ ﱠ
12 "...ﺔ
ﺴﺎهُ ﱠ
ِ �ُ ﻣِ ﻦْ ُﺧﻀ ِْﺮ ْاﻟ َﺠﻨﱠ
َ ى َﻛ
َ  أَﯾﱡ َﻤﺎ ُﻣ ْﺴﻠ ٍِﻢ َﻛ..." Ebû Dâvûd, Zekât, 41.mesk
ٍ ْﺴﺎ ُﻣ ْﺴ ِﻠ ًﻤﺎ ﺛ َ ْﻮﺑًﺎ َﻋﻠَﻰ ﻋُﺮ
13 "...اﻟﺒﻮل
ِ ْ َ ْ َ أَ ﱠﻣﺎ أ َ َﺣﺪُھُ َﻤﺎ ﻓَﻜَﺎنَ ﻻَ ﯾَ ْﺴﺘَﺘ ُِﺮ ﻣِ ﻦ..." Buhârî, Cenâiz, 81.
14 "... ﮫ
ُ � ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ْاﻟﯿ ُْﻤﻨَﻰ ِﻟ
َ ﻮر ِه َو
ِ ط َﻌﺎﻣِ ِﮫ َوﻛَﺎﻧَﺖْ َﯾﺪُهُ ْاﻟﯿُﺴ َْﺮى ِﻟ َﺨﻼَ ِﺋ
ِ  ﻛﺎﻧَﺖْ ﯾَﺪُ َرﺳُﻮ ِل ﱠ..." Ebû Dâvûd, Tahâret, 18
ِ ﻄ ُﮭ
15 "...َ ﻏﺴﻠَﮭﺎ ﺛُﻢ أَﺗ َ ْﯿﺘُﮫُ ﺑﺘ َﻮر آﺧَﺮ ﻓَﺘ َﻮﺿﱠﺄ
ُ
َ
ﻢ
ﺛ
..."
İbn
Mâce,
Tahâret,
29;
İbn Hanbel, II, 311.
ْ
َ
ٍ
َ
ﱠ
ﱠ
ِ
َ
َ
16 Ebû Dâvûd, Tahâret, 14
17 "...ْﻦ
َ ﻖ َوا ْﻣ
ِ ِ ﯾَٓﺎ اَﯾﱡ َﮭﺎ اﻟﱠﺬ۪ ﯾﻦَ ٰا َﻣﻨُٓﻮا اِذَا ﻗُ ْﻤﺘ ُ ْﻢ اِﻟَﻰ اﻟﺼ ٰﱠﻠﻮةِ ﻓَﺎ ْﻏ ِﺴﻠُﻮا ُو ُﺟﻮ َھ ُﻜ ْﻢ َواَ ْﯾ ِﺪﯾَ ُﻜ ْﻢ اِﻟَﻰ ْاﻟ َﻤ َﺮاﻓ..." el-Maide, 5/6.
ِ ۜ ﺴ ُﺤﻮا ﺑِ ُﺮ ۫ ُؤ ِﺳﻜُ ْﻢ َواَرْ ُﺟﻠَﻜُ ْﻢ اِﻟَﻰ ْاﻟ َﻜ ْﻌﺒَﯿ
ُ
18 َﺴﺒﱠﺎﺣﺘَﯿْﻦ ﺑَﺎطِ ﻦ
ُ
َ
َ
َ
َ ﺴ َﻞ َﻛﻔﱠ ْﯿ ِﮫ ﺛَﻼَﺛًﺎ ﺛ ُ ﱠﻢ
ﺎﻟ
ﺑ
و
ﮫ
ﯿ
ﻧ
ذ
أ
ِﺮ
ھ
ﺎ
ظ
ﻰ
ﻠ
ﻋ
ﮫ
ﯿ
ﻣ
ﺎ
ﮭ
ﺑ
ﺈ
ﺑ
ْ
ْ
ْ
ﱠ
ﺻﺒَ َﻌ ْﯿ ِﮫ اﻟ ﱠ
ِ
ِ
ْ ِﺴ َﺢ ِﺑ َﺮأْ ِﺳ ِﮫ ﻓَﺄَدْ َﺧ َﻞ إ
َ
َ ﺴﺒﱠﺎ َﺣﺘَﯿ ِْﻦ ﻓِﻰ أُذُﻧَ ْﯿ ِﮫ َو َﻣ
َ ﺴ َﻞ ذ َِرا َﻋ ْﯿ ِﮫ ﺛَﻼَﺛًﺎ ﺛ ُ ﱠﻢ َﻣ
َ ﺴ َﻞ َوﺟْ َﮭﮫُ ﺛَﻼَﺛًﺎ ﺛ ُ ﱠﻢ َﻏ
َ ﻏ
َ َﻓَﻐ..."
َ
َِ
ِ
َ َ ِ ِ ﺴ َﺢ
ِ
َ  أُذُﻧَ ْﯿ ِﮫ ﺛ ُ ﱠﻢEbû Dâvûd, Tahâret, 52; İbn Mâce, Tahâret, 48
"...ﺴ َﻞ ِرﺟْ ﻠَ ْﯿ ِﮫ ﺛَﻼَﺛًﺎ ﺛَﻼَﺛًﺎ
َ ﻏ
19 "... َﺳﻨِﯿﻦ
ﺼﻌِﯿﺪ ُ ﱠ
ِ اﻟﻄﯿِّﺐُ َوﺿُﻮ ُء ْاﻟ ُﻤ ْﺴﻠ ِِﻢ َوإِنْ ﻟَ ْﻢ ﯾَ ِﺠ ِﺪ ْاﻟ َﻤﺎ َء َﻋ ْﺸ َﺮ
 اﻟ ﱠ..." Nesâî, Tahâret; Tirmizî, Tahâret, 92.
5
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Bugün dünyanın yaşadığı Covid-19/Koronavirüs salgınından korunmak için
önerilen on dört kuralın birincisi ellerin sık sık ve yirmi saniye süreyle yıkanmasıdır.
Bu kural bir nevi abdesti tarif etmektedir. Oysa Müslümanlar abdest alırken ilk
kuralda önerilenden daha fazlasını yapmaktadır. Hz. Peygamber şöyle buyurur
“Abdest organlarını güzel bir şekilde, özenerek yıka. Parmaklarını hilalle Oruçlu
değilsen mazmaza ve istinşak yap.” 20 Burada geçen mazmaza ağzın iyice
çalkalanması, istinşak ise bunun iyice temizlenmesidir. Hilalleme ise parmak aralarına
kadar dikkat ederek ellerin iyice yıkanmasıdır. Bugün sağlık örgütleri tarafından
virüslerin kolonizasyonunun yani yayılmasının önlenmesinde ellerle birlikte ağız ve
burnun yıkanmasının son derece önemli olduğu belirtilmektedir. 21
Namaz için günde beş defa abdest alınmasının zorunlu olmasınınım ötesinde
tepeden tırnağa yıkanma olarak boy abdesti almak gerektiğinde farz/şart/zorunlu
olmaktadır. 22 Bunun dışında kişi asgari olarak haftada bir defa tepeden tırnağa
yıkanmalıdır. Boy abdesti ve namaz abdesti farz olduğu halde bir başka açıdan sağlık
sorununa neden olma durumu olursa, -soğuk hava, yaralanma vb. özel durumlardasıhhatin korunması için bu farz terkedilebilmektedir. 23
Hadislerde temizlik adına pek çok talimata yer verilmektedir. Örneğin bir
hadiste “İnsanın fıtratı gereği yapması gereken beş şey vardır: Bunlar, sünnet
olmak, kasıkları tıraş etmek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek ve bıyıkları
kısaltmaktır.” 24 denilmektedir. Böylece kişisel bakımda kimi zorunluluklar
hatırlatılmakta ve özellikle diş temizliğine 25 azami hassasiyet gösterilmesi
önerilmektedir. Yine kimi hadislerde evlerin çevresinin temizliğinin sağlanması,26
yiyecek 27 içecek kaplarının kapalı tutulması 28 emredilmekte, içme suyunun
temizliğine ayrıca dikkat çekilmektedir. 29 Bu bağlamda genel halk sağlığı için
aksırma anında kişinin el veya elbisesiyle yüzünü kapatması tavsiye edilmekte, bu
tutum Hz. Resûl tarafından fiili örneklikle açıklanmakta ve etrafa tükürme gibi yanlış
davranışlar nehyedilmektedir. 30
Hz. Peygamber, yiyeceklerin temizliği kadar yeme içmeyi azaltmanın önemini
hatırlatmakta, hafif yemeklerin tercih edilmesini 31 midenin üçte birinin yemeğe üçte
birinin içmeye ayrılmasını kalanın da rahat nefes alabilmek için boş bırakılmasını
tavsiye etmektedir. Mümin bir midelik yer 32 bir kişinin yemeği iki kişiye, iki kişinin
"...ﺻﺎﺋِ ًﻤﺎ
َ َق إِﻻﱠ أَنْ ﺗَ ُﻜﻮن
َ َ  أَ ْﺳﺒِﻎِ ْاﻟ ُﻮﺿُﻮ َء َوﺧ َِﻠّﻞْ ﺑَﯿْﻦَ اﻷ..." Tirmizî, Savm, 69; Nesâî, Tahâret, 92
ِ ﺻﺎﺑِﻊِ َوﺑَﺎﻟ ِْﻎ ﻓِﻰ اﻻِ ْﺳﺘِ ْﻨﺸَﺎ
Doktor
Fitt,
Virüslerden
Korunmamaız
İçin
Mutlaka
Yapmamız
Gerekiyor,
2020,
https://www.youtube.com/watch?v=xyP5RsKE4ls&feature=youtu.be.
ۜ ﺎط ﱠﮭ ُﺮ
22 "... وا
 َواِنْ ُﻛ ْﻨﺘ ُ ْﻢ ُﺟﻨُﺒًﺎ ﻓَ ﱠ..." el-Maide, 5/6.
23 "...ﺔ أَﯾﱠﺎم ﯾﻮﻣﺎ
ِ ﺳ ْﺒ َﻌ
ٍ
ِ  ِ ﱠ..." Buhârî, Cum"a, 12
َ � ﺗ َ َﻌﺎﻟَﻰ َﻋﻠَﻰ ُﻛ ِّﻞ ُﻣ ْﺴﻠ ٍِﻢ َﺣ ﱞﻖ أَنْ َﯾ ْﻐﺘ َ ِﺴ َﻞ ﻓِﻰ ﻛُ ِّﻞ
ً َْ
24 "... ﺸﺎرب
ْ َ  َوﺗَ ْﻘﻠِﯿ ُﻢ اﻷ، ِاﻹﺑْﻂ
ْ ﺲ ﻣِ ﻦَ ْاﻟﻔ
ْ  ْﻟﻔ..." Müslim, Tahâret, 49
 َوﻗَ ﱡ، َﺎر
ِ ِ ﺺ اﻟ ﱠ
ٌ  أَ ْو ﺧ َْﻤ- ﺲ
ٌ ِﻄ َﺮة ُ ﺧ َْﻤ
ُ ْ َوﻧَﺘ، ُ َواﻻِ ْﺳﺘِﺤْ ﺪَاد،  ْاﻟﺨِ ﺘَﺎ ُن- ِِﻄ َﺮة
ِ ظﻔ
ِ ﻒ
25 "... ٍﻞ ﺻﻼَة
ّ ﯿﺮ ْاﻟ ِﻌﺸَﺎءِ َوﺑِﺎﻟ
َ  ﻟَ ْﻮﻻَ أَنْ أَﺷ ﱠُﻖ..."Ebû Dâvûd, Tahâret, 25
َ ِّ ﺴ َِﻮاكِ ِﻋ ْﻨﺪَ ُﻛ
ِ ِﻋﻠَﻰ ْاﻟ ُﻤﺆْ ﻣِ ﻨِﯿﻦَ ﻷ َ َﻣﺮْ ﺗ ُ ُﮭ ْﻢ ﺑِﺘَﺄْﺧ
26 "... ﻜﻢ
ّ ِ  ﻗَﺎ َل ﻧ..." Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ, thk., Beşşâr b. Avvâd, Sünenü’t-Tirmizî (Beyrut: Dâru’l-ğarbi’l-islâmî,
ْ ُ ََﻈﻔُﻮا أ َ ْﻓ ِﻨ َﯿﺘ
1996), Edeb, 41.
27 "...ﮫ ﻋُﻮدًا
ِ ض َﻋﻠَ ْﯿ
ُ  أَﻻﱠ َﺧﻤﱠﺮْ ﺗَﮫُ َوﻟَ ْﻮ ﺗَ ْﻌ ُﺮ..." Müslim, Ebu’l-Hüseyin b. el- el-Haccâc el-Kuşeyrî en-Nisâbûrî, Sahîhu Müslim
(Lübnan: Dârü’l-Mârife, 2005), Eşribe, 93.
28 "... ﺴﻘَﺎء
 ﻏ ﱡ..." Müslim, Eşribe, 99.
َ ّ ِ اﻹﻧَﺎ َء َوأَ ْو ُﻛﻮا اﻟ
ِ َﻄﻮا
29 "...ﺴ ْﻘﯿﺎ
ِ  ﯾُ ْﺴﺘَ ْﻌﺬَبُ ﻟَﮫُ ْاﻟ َﻤﺎ ُء ﻣِ ﻦْ ﺑُﯿُﻮ..." Ebû Dâvûd, Eşribe, 22.
َ ت اﻟ ﱡ
30 "...َُﺾ ﺑﮭﺎ ﺻﻮﺗَﮫ
ﺲﻏ ﱠ
َ  انَ إِذَا َﻋ..." Tirmizî, Edeb, 6.
ْ َ َ ِ َﻄﻰ َوﺟْ َﮭﮫُ ﺑِﯿَ ِﺪ ِه أَ ْو ﺑِﺜَ ْﻮﺑِ ِﮫ َوﻏ ﱠ
َ ﻄ
31 "... َھﺬَا ﻓَﮭﻮ أ َ ْﻧﻔَﻊ ﻟَﻚ
َ
ْﻦ
ﺻ
أ
ﻰ
ﻠ
ﻋ
ﺎ
ﯾ
..."Ebû
Dâvûd,
Tıb, 2.
َ
ْﺐ
ِﻣ
ِ
َ
ِ
َ
ُ َُ
ﱡ
32
"... ﯾﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﻲ واﺣﺪا..." Buhârî, Et’ime,12; Dârimî, Et’ime,13.
20
21
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yemeği dört kişiye yeter 33 sözleriyle az yemenin gereğine işaret edilerek, sıhhati
korumak için sağlıklı beslenmeye dikkat çekilmektedir.
Dünyayı tehdit eden Covid-19/Koronavirüsten korunmak için devletler bugün
birçok tedbir almaktadır. Bu bağlamda Newsweek dergisi asırlar öncesine Hz.
Peygamber’in önerilerine işaretle İslâm’ın temizlikle ilgili tavsiyelerinin çok doğru
olduğunu itiraf etmektedir. 34 Bir kısmına yer verdiğimiz ve koruyucu hekimlik
kapsamında değerlendirdiğimiz bu önerilerle Hz. Peygamber, hastalık gelmeden
sağlığın kıymetinin bilinmesini vurgulamakta alınan tedbirlere rağmen bir hastalık
kaçınılmaz olduğunda da tedavi yollarına başvurulmasını emretmektedir.
2. FİZİKİ TEDÂVÎ
Tedavi, çeşitli yöntemlerle hastalığı iyi etme, kişiyi iyileştirme, sağaltım,
sağaltma, 35 deva bulma, anlamında olup, bir hastanın şifa bulmak için sebeplere
tevessül etmesi, gerekli görülen önerilere uymasıdır. Hastalık anında hastanın ve
çevresinin düşündüğü ilk şey en kısa sürede sağlık ve afiyete kavuşmaktır. Sağlık ve
afiyete kavuşabilmek için de doğru bir yola girmek, doğru sebeplere tevessül etmek
ve doğru kapıya müracaat etmek gerekmektedir.
Ehli kitaptan bazı kimselerin varlığına rağmen cahiliye Araplarında kâhin,
arrâf, büyücü ve müneccim diye bilinen birtakım insanlar uğur/uğursuzluk üzerine
oturttukları sistemleriyle halkı psişik yönden etki altına alıp onlar üzerine otorite
kurmaya çalışmışlar bunda da büyük oranda başarılı olmuşlardır. Özellikle doğaüstü
varlıklar veya put gibi teolojik güç atfettikleri nesnelerle itibarlarını sağlam tutmaya
çalışmışlardır. 36 Cahiliye döneminde de bu kanaat yaygın bir hal almıştı
İnsanlar gerçek tedâvî yerine bazen anlamsız ve faydasız sağaltımlara
kapılmaktadır. İslam açısından bu tutum oldukça sorunlu gözükmektedir. Hz. Nebî
hastanın tedaviye başvurmasını engelleyen bu sorunlu yaklaşım hakkında şöyle
buyurmaktadır “… Ölüler intikamları alınsın diye kabirleri başında baykuş kılığında
beklemez. Yıldızlar yağmur yağdırma kudretinde değildir ve hastalıklarınızın sebebi
karınlarınızın içinde peyda olduğunu düşündüğünüz kurtlar değildir.” 37 Ayrıca
Rasûlullâh hastalıklar ve tedaviyle ilgili bu yanlış kanaatlerin ortadan kalkması için
Müslümanlar arasında “Kâhin ve büyücülere inananlar Muhammed’e indirileni inkâr
etmiştir.” 38 ikesine vurgu yapmaktadır. Bu bağlamda Hz. Elçi, bazı hadislerinde son
derece sert bir dille uyarıda bulunmakta, hastalıktan şifa bulmak için fiziki olarak
tedaviye başvurulmasına öncülük etmektedir. Bu tedâvî kapsamında yapılan
değerlendirmelerde “Doktora gitmek ve ilaç kullanmak” ve “karantina uygulamak”

33
34

"... وطﻌﺎم اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻛﺎﻓﻲ اﻷرﺑﻌﺔ، طﻌﺎم اﻻﺛﻨﯿﻦ ﻛﺎﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﺔ..." Buhârî, Et’ime,11; Dârimî, Et’ime, 14.

Sabah Gazetesi, “ABD basını coronavirüsle mücadelede Hz. Muhammed’i örnek gösterdi”, erişim 29 Nisan 2020,
https://www.sabah.com.tr/dunya/2020/03/26/abd-basini-coronavirusle-mucadelede-hz-muhammedi-ornek-gosterditemizlik-imandan-gelir.
35 Türk Dil Kurumu, 25 Ekim 2016, http://www.tdk.gov.tr,.
36 İlyas Uçar, “Hz. Peygamber Zamanında Medîne’de Ortaya Çıkan Hastalıklar Ve Tedavi Yöntemleri”, Pamukkale
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4, sy 8 (Eylül 2017): 197.
37 Müslim, Selâm, 106.
38 Müslim, selam, 125.
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oldukça önemsenmektedir. Ülkeler ve topluluklar genelde bu uygulamalarla salgınları
önlemeye çalışmaktadır.
2.1.
Doktora Gitmek ve İlaç Kullanmak
Tedavi olmak için hastaneye başvurmak ve bir doktora muayene olmak şarttır.
Bu konuda Hz. Peygamber, “Ey Allah'ın kulları! Tedâvi olun. Zira Yüce Allah
yaşlılık dışında bir dert verdiyse, mutlaka beraberinde şifa(sını) da vermiştir.”39
“Allah hem derdi hem de devayı göndermiş, her hastalığa bir çare yaratmıştır. Tedâvi
olun ancak tedâvide haram kullanmayın.” 40 uyarılarıyla tedâvi yollarının aranmasını
emretmektedir.
Hz. Peygamber, dönemin şartlarına göre, yapılan tedavi şekillerinden kan
aldırmayı 41 teşvik etmiş, bal şerbeti içmeyi, 42 soğuk tatbik etmeyi, 43 sarımsak ve
soğan yemeyi önermiştir. 44 Göze sürme taşı çekmeyi 45 mantar suyu damlatmayı, 46
çörek otu 47 yemeyi tavsiye etmiştir. Sivilcelerin tedavisinde dağlama yöntemine,48
psikolojik hastalıklara yönelik olarak rukye seçeneğine başvurmuş, 49 hazımsızlık
problemi yaşayanlara deve sütünü işaret etmiştir. 50
Burada şunu vurgulamak gerekmektedir. Bu uygulamalardan tercih edilen
hususların bir kısmı günümüzde de geçerliliğini korumakla birlikte yerel olan
uygulamalar da bulunmaktadır. Burada alınması gereken ve evrensel olan mesaj
tedavi imkânlarının araştırılmasıdır. Hatta başından yaralanan bir sahabinin zararlı
olup olmadığı araştırılmadan, uzmanına danışılmadan dikkatsiz davranılıp teyemmüm
yerine boy abdesti almaya zorlanması neticesinde yaraya enfeksiyon kaptırıp ölümüne
sebep olanları “Onun ölümüne sebep oldular, Allah onların canlarını alsın! Cehaletin
şifası sormak değil miydi?” 51 ikazı dikkat çekmektedir. Bu hadiste, bir bilene
sormanın gereğine işaret edilmekte, tedbirsiz ve keyfi davrananlar şiddetle ikaz
edilmektedir. Şifanın sormaya bağlanması tedâvî için gerekli kapıları çalmak olarak
yorumlamak yanlış olmayacaktr.
Hz. Peygamberin tavsiye ve uygulamalarına bakıldığında hastaya fiziki
müdahaleler kapsamında; dağlama, ilaç kullanma, perhiz, hacamat, soğuk tatbiki,
protez, bitkisel, vb. tedavi yöntemlerine başvurulduğu gözlenmektedir. 52 Genel itibari

"...َﺗَﺪَاوَوْا ﻋِﺒَﺎدَ اﻟﻠَّﻪِ ﻓَﺈِنَّ اﻟﻠَّﻪَ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻪُ ﻟَﻢْ ﻳَﻀَﻊْ دَاءً إِﻻ َّ وَﺿَﻊَ ﻣَﻌَﻪُ ﺷِﻔَﺎءً إِﻻ َّ اﻟْﻬَﺮَم..." İbn Mâce, Ebû Abdullah Muhammed b. Yezîd
er-Rebeî el-Kazvinî, Sünen-i İbn Mâce (Suudi Arabistan: Dâru"s-Selâm, 2000), Tıbb, 1.
40 Ebû Dâvûd, Tıbb, 11.
41 Ebû Dâvûd, Tıbb, 3, 4, 5.
42 Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâil, el-Câmiu’l-Müsnedü’s-Sahîhu’l-Buhârî, Çağrı Yay., 1981. (İstanbul, t.y.),
Tıbb, 4, 12, 18, 24, Talâk, 8; Müslim, Selâm, 91; Talâk, 20.
43“Humma Cehennemin şiddetindendir, sizler o harareti su ile serinletiniz.” Buhârîi Tıbb, 28; Müslim, Selâm, 78.
44 İbn Kuteybe, Ebû Muhammed Abdullâh b. Müslim, Uyûnu’l-Ahbâr, (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1418), 307.
45 Sürme taşı ile sürme çekin. Çünkü sürme taşı, gözü açar ve kirpikleri besler.” Ebû Dâvûd, Libâs, 13, Ebû Îsâ Muhammed
b. Îsâ, Sünenü’t-Tirmizî, Libâs, 22, 23; Sünenü’n-Nesâî (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1981), Zînet, 28.
46 Tirmizî, Tıbb 22.
47 Buhârî, Tıbb, 7.
48 Tirmizî, Tıbb 11.
49 Buhârî, Tıbb 26; Ebû Dâvud, Tıbb 18
50 Ebû Abdullâh Ahmed b. Muhammed Şeybânî, Müsned, thk. Şuayb Arnavûtî, (Beyrut: Müessetü’r-Risâle, 2001), 629.
51 "...ل
 ﻗَﺘَﻠُﻮهُ ﻗَﺘَﻠَ ُﮭ ُﻢ ﱠ..." Ebû Dâvûd, Tahâret, 125; İbn Mâce, Tahâret, 93
َ ﻰ اﻟﺴ َﱡﺆا
ِّ �ُ أَﻟَ ْﻢ ﯾَﻜُﻦْ ِﺷﻔَﺎ ُء ْاﻟ ِﻌ
52 Uçar, “Hz. Peygamber Zamanında Medîne’de Ortaya Çıkan Hastalıklar Ve Tedavi Yöntemleri”, 208-212.
39
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ile durum böyleyken, özel olarak da hastaların tedâvi süreçleri ile yakından ilgilenip
gerekli yönlendirmelerde bulunduğunu görmekteyiz. 53
Ebû Sâîd el-Hudrî anlatıyor: Hasta olduğum bir gün Rasûlullâh beni ziyarete
geldi. Elini göğsümün üzerine koydu, -öyle ki kalbimin üzerinde elinin serinliğini bile
hissettim- ve şöyle buyurdu: “Sen kalp hastası bir kimsesin. Sakîf’in kardeşi Haris b.
Kelede’yi getirt. Çünkü o tıp ile meşgul olan bir kişidir. Medine’nin acve denilen
hurmasından yedi tane alıp çekirdekleriyle dövsün. Sonra onları sana ağızdan
versin. 54
Kalp rahatsızlığına yakalan Sa’d b. Ebî Vakkâs’ın durumu da Ebû Sâîd elHudrî ile benzerlik göstermektedir. Hz. Peygamber’in Sa’d b. Ebî Vakkâs’ı bu
hastalıkta döneminin uzmanı olan Doktor Hâris b. Kelede’ye gönderdiği 55
bildirilmektedir.
Sahabe döneminde bazı cilt ve deri hastalıklarına yakalananların olduğu da
kaynaklarda verilen bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu bağlamda Abdurrahman b. Avf ve
Zübeyr b. Avvâm gibi iki güzîde sahabinin uyuz hastalığına veya bir çeşit deri
hastalığına yakalandıkları kimi rivayetlerde belirtilmektedir. Allah Rasûlü; “İpek
elbise giymeyiniz. Çünkü ipeği dünyada giyen âhirette giyemez.” 56 hadisiyle
erkeklerin ipekten mamül elbiseler giymelerinin yasaklamıştır. Buna karşın Hz.
Zübeyr ve Abdurrahman b. Avf’a 57, hastalıkları nedeniyle elbiselerin vücutlarına
sürtünmesi ile derinin tahriş olmasının önüne geçmek ve iyileşme sürecini
hızlandırmak için ipek elbise giymelerine ruhsat verdiği belirtilmektedir. Hatta bazı
kaynaklarda bunu onlara zorunlu kıldığına dair malumat vardır. 58 Dahası soğan
sarımsak yemeleri halinde hastalıklarına iyi geleceğini önerdiği de 59 haber
verilmektedir.
Günümüze kadar ulaşmış örneklerden birisi de Sa’d b. Zürâre’dir. Yüzünde
beliren bir türlü giderilemeyen bir çeşit cilt hastalığı olan sivilcelerin 60 izale edilmesi
için Sa’d b. Zürâre’ye dağlama/yakma/söndürme yöntemin uygulamasına onay
verdiği anlaşılmaktadır.
Uçar, zamanın şartlarına göre çeşitli yollarla tedavi edilen, edilmeye çalışılan
hastalıklar üzerine hazırladığı, dönemin tedavi yöntemlerine de yer verdiği
makalesinde hadislerde yer alan bazı hastalık isimlerini tespit etmiştir. Bu hastalıklar;
‘Veba’, ‘Zâtü’l-Cenb’/’Göğüs sancısı’, ‘İshal’, ‘Kurdeşen’, ‘Baş ağrısı’, ‘Kalp
"...ِ وَﺛُﻠُﺚٌ ﻟِﻨَﻔَﺴِﻪ، ِ وﺛُﻠُﺚٌ ﻟِﺸﺮاﺑِﻪ، ِ ﻓَﺜﻠُﺚٌ ﻟﻄَﻌَﺎﻣِﻪ، َ ﻓﺈِنْ ﻛَﺎنَ ﻻ ﻣَﺤﺎﻟَﺔ، ُ ﺑِﺤﺴْﺐِ اﺑﻦ آدمَ أُﻛُﻼتٌ ﻳُﻘِﻤْﻦَ ﺻُﻠْﺒُﻪ، ﻣَﺎ ﻣﻸ َ آدﻣِﻲٌّ وِﻋَﺎءً ﺷَﺮّﴽ ﻣِﻦْ ﺑَﻄﻨِﻪ..."
Tirmîzî, Zühd 47; İbn Mâce, Et’ıme, 50; "...ً وﻛَﺎﻧَﺖْ اﻟﻴُﺴْﺮَى ﻟِﺨَﻼﺋِﻪِ وَﻣَﺎ ﻛَﺎنَ ﻣﻦْ أَذى، ﻟﻴُﻤْﻨﻰ ﻟِﻄَﻬُﻮرِهِ وﻃَﻌَﺎﻣِﻪ..." Ebû Dâvûd,
Tahâret, 18; " ِ "اﻟﻄُّﻬُﻮرُ ﺷَﻄْﺮُ اﻹِﻳﻤﺎنMüslim, Tahâret, 1; Tirmîzî, Deavât, 86; "  " وﺧﺬ ﻣِﻦ ﺻِﺤَّﺘِﻚَ ﻟَﻤَﺮَﺿِﻚBuhârî, Rikâk 3.
Tirmîzî, Zühd 25; İbn Mâce, Zühd, 3;"...ﻣَﺎ ﻣﻸ َ آدﻣِﻲٌّ وِﻋَﺎءً ﺷَﺮّﴽ ﻣِﻦْ ﺑَﻄﻨِﻪ... " Tirmîzî, Zühd, 47, İbn Mâce, Et’ıme, 50.
54 Ebû Dâvûd, Tıbb, 12.
55 Ebû Dâvud, Tıbb 12. Haris b. Kelede’ye bu rahatsızlıktan dolayı yönlendirilen kişinin Sa’d b. Ebî Râfî olduğu da
söylenmektedir. Mithat Eser, Engelli Sahabiler (İstanbul, 1981), 98.
56 "...ِ ﻓَﺈنَّ ﻣَﻦْ ﻟَﺒِﺴﻪُ ﻓﻲ اﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﻟَﻢْ ﻳَﻠْﺒَﺴْﻪُ ﻓﻲ اﻵﺧﺮة، ﻻ َ ﺗَﻠْﺒَﺴُﻮا اﻟﺤﺮﻳﺮ..." Buhârî, Libâs, 25; Müslim, Libâs, 11, Tirmîzî, Edeb, 1; İbn
Mâce, Libâs, 16.
57 "...رَﺧَﺺَ رﺳُﻮلُ اﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠّﻰ ﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وﺳَﻠَّﻢ ﻟﻠﺰﺑﻴﺮ وﻋﺒْﺪ اﻟﺮَّﺣْﻤﻦِ ﺑﻦِ ﻋﻮْفٍ ﻓﻲ ﻟﺒْﺲِ اﻟﺤَﺮِﻳﺮِ ﻟﺤِﻜَّﺔٍ ﺑﻬﻤﺎ..." Buhârî, Libâs 29; Müslim,
ibâs, 24-25; Buhârî, Cihâd, 91; Ebû Dâvud, Libâs, 9; Nesâî, Zînet, 92.
58 İbn Sa’d Muhammed b. Menî ez-Zührî, Kitabü’t-Tabakâti’l-Kübrâ, thk., Alî Muhammed Amr, (Kahire: Mektebetü’lHancî, 2001),III, 121; Eser, 160.
59 İbn Kuteybe, Uyûnu’l-Ahbâr, 307.
60 Tirmizî, Tıbb 11.
53
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Rahatsızlıkları’, ‘Prostat’, ‘Göz iltihabı’, ‘Görme bozuklukları’, ‘Deri hastalıkları’,
‘Difteri’; ‘Taun’, ‘Karın ağrıları’/’Dâhilî Hastalıklar’, ‘Nazar’, ‘Basur’/’Hemoroid’,
‘Çiçek’, ‘Grip’, ‘Ğalebetü’d-Dem’/’Yüksek Nabız’, ‘Fıtık’, ‘Hâme’/’Haşere
Zehirlemesi’, ‘Irku’n-Nesâ’/’Siyatik’, ‘Verem’, ‘Kızamık’ ve ‘Hazımsızlıktır.’ 61
Bu hastalıkların her birisinde tedavi olmak için farklı yöntemlerin takip
edildiği anlaşılmaktadır. Sünnette yer alan bütün bu örnekler, emirler, tavsiyeler,
hastalığın tedavisinde maddi vesilelere tevessül etmenin yani doktora müracaat
etmenin ve ilaç kullanmanın gerekliliğini gayet açık bir şekilde ortaya koymaktadır.
İslâm, kişinin tedavi yollarına tevessül etmesini şifaya kavuşmak için duayı
ihmal etmemesini ve böylece hakiki manada tevekkül göstermesini talep etmektedir.
Zira bir rivayette devesini sağlam bir kazığa bağlamadan salıveren bir bedevîye,
devesini ne yaptığının sorulduğu, onun da “Allah’a tevekkül ettim ve onu serbest
bıraktım.” diye cevap verdiği aktarılmaktadır. Bu cevap üzerine Hz. Elçinin, devesini
sağlam kazığa bağlaması ve sonra tevekkül etmesini tavsiye ettiği bildirilmektedir. Bu
örnekte de görüldüğü üzere her insan, hastalıktan korunmada ve tedavi için şifaya
ulaşmada gerekli sebeplere tevessül etmeyi ihmal etmemelidir.
2.2. Karantina Uygulamak
Karantina, bulaşıcı bir hastalığın yayılmasını önlemek için belli bir bölgenin
kontrol altında tutulup giriş çıkışların engellenmesi biçiminde uygulanan sağlık
önlemidir. 62 Böyle bir önleme maruz kalmış hasta izole edilmiş ve karantinaya
alınmış hastadır. Medeniyetimizde daha önce bu uygulama için tahaffuz kelimesi
kullanılmaktadır.
Sağlık en büyük nimettir. Hasta ziyareti, müminlerin birbirleri üzerindeki
haklarından biri olarak önemle üzerinde durulmuş ve birçok hadisle ihmal edilmemesi
gereken bir ödev olarak vurgulanmış bir durum olmakla birlikte bulaşıcı hastalıklarda
hem hastanın sağlıklı insanlardan hem de sağlıklı insanların hastadan uzak durmasının
bir sorumluluk olduğuna işaret edilmektedir.
İbn Abbâs’ (r.a.) tan nakledildiğine göre, Resûlullah (s.a.v.)“Zarar vermek
de zarara zararla karşılık vermek de yoktur.” 63 buyurmaktadır. Yine koruyucu
hekimlik ve insana güvenmek bağlamında Hz. Nebî “Müslüman, diğer
Müslümanların elinden ve dilinden emin oldukları kişidir.” 64 ilkesine dikkatleri
çekmektedir. Bu hadisler, bulaşıcı hastalık özelinde değerlendirildiğinde hastanın
sağlıklı insanlara, sağlıklı olanların da hastaya zarar verecek tutum ve davranışlardan
uzak durmaları sorumluluğunu yüklemektedir.
Allah’ın “Her namaz/mescit anında güzel elbiselerinizi giyiniz,” 65 ayeti, Hz.
Peygamber’in bayram ve arife günleri boy abdesti alması, ayrıca aile fertlerini de
buna teşvik etmesi 66 "Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın."67
Uçar, Hz. Peygamber Zamanında Medîne’de Ortaya Çıkan Hastalıklar Ve Tedavi Yöntemleri, 199-207.
Türk Dil Kurumu, 25 Ekim 2016.
63 “ﻻَ ﺿﺮر وﻻَ إﺿْﺮار.” İbn Mâce, Ahkâm, 17
َ َ ِ َ َ َ َ
64 "...ﮫ وﯾ ِﺪ ِه
ْ
 اTirmizî, Îmân, 12; Nesâî, Îmân, 8.
َ َ ِ ِﺴﺎﻧ
َ ﺎس ﻣِ ﻦْ ِﻟ
ُ ﺳﻠ َِﻢ اﻟﻨﱠ
َ ْﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ُﻢ َﻣﻦ..."
65 "...ﻞ ﻣﺴْﺠ ٍﺪ
ِ َ ِّ  ﯾَﺎ ﺑَﻨ۪ ٓﻲ ٰاد ََم ُﺧﺬُوا ۪زﯾﻨَﺘَ ُﻜ ْﻢ ِﻋ ْﻨﺪَ ُﻛ..." el-Araf: 7/31
66 "...ھ ِﺬ ِه اﻷَﯾﱠﺎم
ْ � ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻛَﺎنَ َﯾ ْﻐﺘَ ِﺴ ُﻞ َﯾ ْﻮ َم ْاﻟﻔ
َ ﻋ َﺮﻓَﺔَ َوﻛَﺎنَ ْاﻟﻔَﺎ ِﻛﮫُ ﯾَﺄْ ُﻣ ُﺮ أَ ْھﻠَﮫُ ِﺑ ْﺎﻟﻐُ ْﺴ ِﻞ ﻓِﻰ
ِ  أَنﱠ َرﺳُﻮ َل ﱠ...". İbn Mâce, İkâmet, 169.
ِ
َ ِﻄ ِﺮ َو َﯾ ْﻮ َم اﻟﻨﱠﺤْ ِﺮ َو َﯾ ْﻮ َم
61
62
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emri soğan sarımsak yiyenleri mescitlere gelmekten men etmesi 68 üzerinde
durduğumuzda temel noktanın insanları rahatsız etmekten uzak olmanın gereği ile
ilgili bir vurgu olduğu anlaşılacaktır. Soğan sarımsak yiyen yani rahatsız edici bir
kokuyu üzerinde barındıran, ya da genel temizliğini ihmal ederek ter kokusu
barındıran, bir kimseyi, Hz. Peygamberin “Ezan okutup namaza başlamayı, sonra
halkın namazını kıldırması için yerime birini bırakmayı, sonra da beraberlerinde
odun desteleri olan bir grup erkekle namaza gelmeyenlere gitmeyi ve evlerini ateşe
verip yakmayı düşündüm. 69 diyerek üzerinde ciddiyetle durduğu cemaatle namaz gibi
ehemmiyetli bir ibadetten men etmişse, genel sağlığı tehlikeye sokacak bulaşıcı bir
hastalık taşıyan kişinin, camiye cemaate gidebilmesi mümkün müdür? Camiye dahi
gitmesine engel konan birisinin diğer sosyal ortamlardan da uzak durması
gerekmektedir.
Psikolojik bir rahatsızlık olarak ifade edilebilecek bir başka durum da şöyle
cerayan etmiştir. Ellerini ayaklarını kınaya boyamış tercihleri ile kadınlığa özenen
kişilik bozukluğu taşıyan bir erkekle ilgili olarak Hz. Peygamber; “Buna ne oluyor?”
diye sorar. Kadınlara benzemeye çalıştığı belirtilir. Hz. Peygamber bu kişinin ‘Nekî’
denilen bir bölge sürgün edilmesini emreder. 70 Olumsuz davranışları ile toplumun
etkilenmesinin önüne geçmek, zararlı alışkanlıkların yayılmasını engellemek için bu
örnekte de bir çeşit karantina uygulaması olduğunu belirtebiliriz. Burada ruhi bir
hastalığın yayılmasının önüne geçmek için izole seçeneği uygulandığı
anlaşılmaktadır.
Hz. Peygamber’in veba hastalığı ile ilgili uyarısı günümüz karantina
uygulamasıyla birebir örtüşmektedir. Bu konuda şöyle buyurmuştur: “Veba
hastalığının bir yerde çıktığını işittiğiniz zaman oraya gitmeyiniz. Hastalık sizin
bulunduğunuz yerde vuku bulursa oradan çıkmayınız.” 71 Aynı şekilde Allah
Rasûlü’nün bulaşıcı hastalıklara karşı bir uyarısı da “…Aslandan kaçar gibi
cüzzamlıdan kaçınız.” 72 şeklindedir. Kendisi ile biat edenlerden hasta olan bir sahabi
ile de el ile musafaha etmeyip sözlü biati yeterli gördüğü belirtilmektedir. Aynı
şekilde Rasûl-i Ekrem’in, aksırma anlarında eliyle ya da elbisesiyle kendini muhafaza
ettiği çevrede bulananların korunmasına da azami dikkat gösterdiği haber
verilmektedir. 73
İslâm tarihinde gerçekleşen veba salgını ile ilgili Hz. Ömer’in içtihadı son
derece açıktır. Şam’a gitmek üzereyken İslâm ordusu Komutanı Ebû Ubeyde b. elCerrâh, Şam civarında veba salgını olduğunu bildirir. Hz. Ömer de istişarelerden
sonra Medine’ye geri dönülmesi emrini verir. Ebû Ubeyde, bu durumu kader inancı
kapsamında izah etmekte zorlanmış olmalı ki “Allah’ın kaderinden mi kaçıyorsun?”
diye sorar. Hz. Ömer, Keşke bunu senden duymasaydım. Ey Ebû Ubeyde. Evet,
Buhârî, Cum`a 2, 5, 12; Müslim, Cum`a 1, 2, 4; Tirmizî, Cum`a 3; Nesâî, Cum`a, 7, 25; İbni Mâce, İkâmet, 80.
 ﻧَ َﮭﻰ َرﺳُﻮ ُل ﱠ.." Müslim, Mesâcid, 72.
"....ث
ِ ﺼ ِﻞ َو ْاﻟ ُﻜﺮﱠ ا
َ �ِ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ َﻋﻦْ أَ ْﻛ ِﻞ ْاﻟ َﺒ
69 Müslim, Mesâcid, 252.
70
ُ
ﺳﻮ َل ﱠ
"...ِِﻰ ِإﻟﻰ اﻟﻨﱠﻘِﯿﻊ
َ َ �ِ َﯾﺘ
ُ  ﻓَﻘِﯿ َﻞ ﯾَﺎ َر.« » َﻣﺎ ﺑَﺎ ُل َھﺬَا..."Ebû Dâvud, Edeb,53.
َ ِّﺸﺒﱠﮫُ ِﺑﺎﻟﻨ
َ  ﻓَﺄﻣِ َﺮ ِﺑ ِﮫ ﻓَﻨُﻔ. ِﺴﺎء
71 Buhârî, Tıbb, 30; Müslim, Selâm, 98; Muvatta’, Câmi, 7.
72 "...ﻛﻤﺎ ﺗَﻔ ﻣِ ﻦَ اﻷَﺳ ِﺪ
وم َ َ ِﺮﱡ
َ
ِ ُ َوﻓِﺮﱠ ﻣِ ﻦَ ْاﻟ َﻤﺠْ ﺬ.." Buhârî, Tıb, 19.
73 "... َُﺾ ﺑﮭﺎ ﺻﻮﺗَﮫ
ﺲﻏ ﱠ
َ ﻋ
ﻏ
و
ﮫ
ﱠ
ِ
َْ َِ
َ  ﻛَﺎنَ إِذَا..." Tirmizî, Edeb, 6
َ ﻄ
َ َﻄﻰ َوﺟْ َﮭﮫُ ِﺑ َﯿ ِﺪ ِه أَ ْو ِﺑﺜَ ْﻮ ِﺑ
67
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Allah’ın bir kaderinden diğer bir kaderine kaçıyoruz.” 74 diye cevap verir ve
devamında der ki: “Develerini otlatmak için, biri verimli diğeri kıraç iki yamaçlı bir
vadiye götürsen ve onları ister otu bol yerde ister çorak yerde otlatsan, sonuçta her iki
yerde de Allah’ın kaderiyle otlatmış olmaz mısın? 75
Buraya kadar verdiğimiz örnekler sağlık mensuplarının, izole edilmesi
gerektiğini düşündükleri hastaların ve bu tür hastalarla ilişkide olan yakın çevre ile
diğer insanların verilen kararlara, alınan tedbirlere uymalarını gerekli kılmaktadır.
27 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkıp bütün dünyaya
yayılan salgın hastalık çok sayıda ölüme sebep olmuştur. Bugün 21. 03. 2020 tarihi
itibariyle 164 ülkeye 6 kıtaya yayılan Covid-19/Koronavirüs, 258 bin üzerinde kişiye
bulaşmış, 11268 can kaybına sebep olmuştur ve sayı hızla artmaktadır. Hastalığın
önüne geçebilmek için olabildiğince insanlar arası ilişkiler asgariye indirilmeye
çalışılmaktadır. İslam ülkelerinde de bu kapsamda Kâbe’de tavaf, durdurulmuş başta
Mescid-i nebi olmak üzere Cuma namazları dâhil cemaatle namazlara ara verilmiştir.
Ülkemizde de Eğitim öğretime ara verilmesinden camilerde ibadete ara verilmesine
hatta Cuma namazlarının askıya alınmasına kadar bir dizi tedbirler alınmıştır. Hz.
Peygamber sallahü aleyhi ve sellemin uygulamalarına bakıldığında alınan bu
tedbirlere uymak sünnet açısından da zorunluluk göstermektedir.
3. PSİKOLOJİK TEDAVÎ
Hz. Peygamber en başta müminlere şifa ve rahmet 76 olan Kur’ân’ın mübelliği,
hayatı ve sünneti ile gönüllerin şifası, kalplerin tabibidir.
Gönüllerin teskini, psikolojik hastalıklar açısından düşünüldüğünde daha da
bir önem arzetmektedir. İnsanı yiyip bitiren kaygıların, korkuların, strese, bunalıma
depresif hastalıklara sebep olduğu ortadadır. Din, elem ve ıstırapları negatif olarak
algılama potansiyelini olumlu yönde değiştirir. Yani din, insanlara her hadisede ilahî
bir hikmet, kaderî bir sebep bulunduğu inancını yerleştirmekte ve onların olaylara
daha iyimser bakmalarını sağlamaktadır. İnsanın haleti ruhiyesinin sağlıklı olması
beden sağlığını da olumlu yönde etkileyecektir. 77 Kalplerin itminanı ancak sabırla,
şükürle, kanaatle tevekkül ile kısacası imanla mümkün olmaktadır. Hz. Peygamber’in
bütün gayesi insanlığı, dünya ve ahiret saadetini temin edecek olan iman ilkelerini
teblîğ etmek, tebyîn etmek ve tatbik etmektir. O, “İçimizden birisi olarak gönderilen
ve biz Müminlere çok düşkün ve çok şefkatli olandır.” 78 Tebliğ görevini ifa ederken
“İnanmıyorlar diye kendini helâk edip bitirircesine” 79 çabalaması da insanlığa olan
muhabbeti sebebiyledir. Çünkü “…kalpler ancak Allah’a iman ile huzur bulur” 80 bir
kalbin imanla buluşması dünyalık metalardan daha hayırlıdır.

ﻋﺒَ ْﯿﺪَة َ ﻧَ َﻌ ْﻢ ﻧَﻔِﺮﱡ ﻣِ ﻦْ ﻗَﺪ َِر ﱠ
"...�
ُ  ﯾَﺎ أَﺑَﺎ..." Muvatta Camii, 7.
ِ �ِ ِإﻟَﻰ ﻗَﺪ َِر ﱠ
Müslim, Selâm, 98.
76 "..ۙ
َ وَﻧُﻨَﺰِّلُ ﻣِﻦَ اﻟْﻘُﺮْاٰنِ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺷِﻒَ◌ٓ اءٌ وَرَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِﻠْﻤُﺆْﻣِﻨ۪ﻴﻦ...." İsrâ: 17/82.
77
Kızılgeçit, Muhammed. "Yalnızlık Dindarlık İlişkisi." Din, Değerler ve Sağlık, 517-555. İstanbul: DEM Yayınları, 2017, s. 543;
Stack, S. (2000). Dindarlık, Depresyon ve İntihar. (Çev. Talip Küçükcan), Akademik Araştırmalar Dergisi, 2 (7-8), 75-83.
78 "...ٌ ﺣَﺮ۪ﻳﺺٌ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﺑِﺎﻟْﻤُﺆْﻣِﻨ۪ﻴﻦَ رَؤُ۫فٌ رَﺣ۪ﻴﻢ..." Tevbe: 9/128.
79 "..َ ﻟَﻌَﻠَّﻚَ ﺑَٰﺨِﻊٌ ﻧَّﻔْﺴَﻚَ أَﻻَّ ﻳَﻜُﻮﻧُﻮا۟ ﻣُﺆْﻣِﻨِﻴﻦ..." Şuara: 26/3.
80 "..ۜ
ُۜ ا ََﻻ ﺑِﺬِﻛْﺮِ ﷲِ ﺗَﻄْﻤَﺌِﻦُّ اﻟْﻘُﻠُﻮب
ِ اَﻟَّﺬ۪ﻳﻦَ اٰﻣَﻨُﻮا وَﺗَﻄْﻤَﺌِﻦُّ ﻗُﻠُﻮﺑُﻬُﻢْ ﺑِﺬِﻛْﺮِ ﷲ..." Râd:13/28
74
75
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Hz. Peygamber Hayber Savaşı esnasında Hz. Ali’yi şu hatırlatmayı yapmıştır:
“Ey Ali, sen şimdi Hayberlilere iyice yaklaşıncaya kadar sükûnetle ilerle. Sonra
onları İslâm’a davet et ve üzerlerine vâcip olan İslâmî esâsları onlara haber
ver. Allah"a yemin ederim ki senin vasıtanla Allah"ın bir kişiye hidayet vermesi,
kırmızı develerin olmasından daha hayırlıdır.” 81
Şu ifadeler psikolojik başa çıkma açısından sekînete ermiş, huzurla dolmuş,
itminana ermiş, hidayet bulmuş bir kalbin ne denli önemli olduğunu göstermektedir.
Gelse celalinden cefa
Yahut cemalinden vefa,
İkiside cana şifa:
Kahrın da hoş, lutfun da hoş. 82
Edebiyatımız, bu dörtlük gibi daha nice zengin içeriği barındırmaktadır. Bu
mısralar, iman cevherinden ifadeye yansıyanlardan seçilmiş bir örnektir. Kahrı da
lütfu da hoş karşılayan her ikisini de cana şifa olarak değerlendiren bir yaklaşım, ne
ulvî bir halet-i ruhiyedir.
İbrahim Hakkı Erzurûmî’nin Tefvîz Name adlı eseri her bir kelimesi
Kur’an’dan ve sünnetten süzülen birer damla olarak psikoterapide ideal bir reçete
niteliğindedir. Humâsî bir tarzda yazılmış Otuzbir beşlikten oluşan Tefvîznâme’nin
ilk beşliği şöyledir:
Hak şerleri hayreyler
Zannetme ki gayreyler
Ârif ânı seyreyler
Mevlâ görelim n’eyler
N’eylerse güzel eyler. 83
Gönül kıvamı, bütün hastalar için özellikle de psikolojik hastalıklar için
ziyadesi ile önemlidir. 84 Hastalığı yenmede moral motivasyonun ne denli önemli
olduğu uzmanlar tarafından dile geitirlmektedir. Üzüntülerin birçok hastalığı olumsuz
etkilediği de ortadadır. Hastaya moral vermek amaçlı olarak yalan söylenmesinin dahi
mübah görülmesi meselenin ehemmiyetini göstermektedir.
Hastanın moral motivasyonunu yüksek tutmada hasta ziyareti önemli bir yere
sahiptir. İnsan sosyal bir varlıktır her daim eş dost aile yakın çevre uzak çevre ile
iletişim kurma arzusu fıtratının bir gereğidir. Hastalık kişiyi sosyal hayattan
alıkoymakta bir eve, bir odaya belki bir yatağa mahkûm etmektedir. Dolayısıyla
ziyaretçiler hastayı sosyal hayata bağlayan bir köprü niteliğindedir.
Hz. Peygamber arkadaşlarından hastalığa duçar olanları ziyaret etmeyi asla
ihmal etmemiş, 85 ümmetine de “… Hastayı ziyaret edin…” 86 buyurmuş, hasta
ِي ﱠ
"..�ُ ِﺑﻚَ َر ُﺟﻼً َﺧﯿ ٌْﺮ ﻟَﻚَ ﻣِ ﻦْ أَنْ ﯾَ ُﻜﻮنَ َﻟﻚَ ُﺣ ْﻤ ُﺮ اﻟﻨﱠ َﻌ ِﻢ
ِ  ﻓَ َﻮ ﱠ..."Buhârî, cihâd, 41.
َ � ﻷَنْ ﯾَ ْﮭﺪ
Yunus Emre, “Kahrında Hoş Lütfunda Hoş”, 19 Mart 2020, https://www.antoloji.com/kahrinda-hos-lutfunda-hos3-siiri/.
83 Erzurumî İbrahim Hakkı, “Tefvîznâme”, 19 Mart 2020, https://www.antoloji.com/tefvizname-siiri/.
84
Kızılgeçit, Muhammed. Yalnızlık Umutsuzluk Ve Dindarlık Üzerine Psiko Sosyal Bir Çalışma Gece Kitaplığı Ankara 2015, s. 109.
85 ٍﻋَﻦْ ﻋَﺎﻣِﺮِ ﺑْﻦِ ﺳَﻌْﺪِ ﺑْﻦِ أَﺑِﻲ وَﻗَّﺎصٍ ﻋَﻦْ أَﺑِﻴﻪِ رَﺿِﻲَ اﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻨْﻪُ ﻗَﺎلَ ﻛَﺎنَ رﺳﻮلُ ﷲ ﺻَﻠّﻰ ﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وﺳَﻠَّﻢ ﻳَﻌُﻮدُﻧِﻲ ﻋَﺎمَ ﺣَﺠَّﺔ اﻟْﻮَداعِ ﻣِﻦْ وَﺟﻊ...."
".... اﺷْﺘﺪَّ ﺑِﻲBuhârî, Cenâiz, 36, Vesâyâ 2, Nefekât 1, Merdâ, 16, Deavât 43, Ferâiz, 6; Müslim, Vasıyyet, 5. Ebû
Dâvûd, Ferâiz, 3; Tirmîzî, Vesâyâ, 1; Nesâî, Vesâyâ, 3; İbn Mâce, Vesâyâ, 5;  أﺻﻴﺐ ﺳﻌﺪ ﻳﻮم اﻟﺨﻨﺪق رﻣﺎه رﺟﻞ ﻣﻦ..." |
"... ﻗﺮﻳﺶ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ ﺑﻦ اﻟﻌﺮﻗﺔ رﻣﺎه ﻓﻲ اﻷﻛﺤﻞ ﻓﻀﺮب ﻋﻠﻴﻪ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢBuhârî, Salât, 77; Müslim, Cihâd ve’s81
82
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ziyaretinde bulunan kimsenin meleklerin mağfiret duâsına 87 ortak olacağını
vurgulamış, hastanın yanı başında yer almayı cennette olmakla bir tutmuştur. 88 Hz.
Peygamber bu ve benzeri hatırlatmaları ile hastanın halinin sorularak sıkıntısını içine
atmayıp birilerine anlatabilmesine, sohbet ve ülfet edebilmesine imkân sağlanmasını
istemiştir.
İnsan ülfet etmeyi, ülfet edilmeyi ünsiyet kurmayı aramaktadır. Sağlıklı olan
kişiler, bir kapıyı çalıp sohbetine hemdem bulabilecekken hasta için kapısının
çalınmasından başka seçenek yoktur. Kapının sık sık açılıp hatır gönül soranların
artması hastanın gönlüne ferahlık kazandıracak gelen gidenlerin usulüne uygun
eylemleri, teselli edici söylemleri ile hasta güç kuvvet bulacaktır. Kapının sürekli
kapalı kalması ise yalnızlık duygusunu derinleştirebilecektir.
Divan edebiyatı şairlerimizden Fuzûlî bu tabloyu veciz kalemiyle şöyle
resmetmektedir:
Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge
Ne çalar kimse kapım bâd-ı sabadan gayrı
Yetti
bîkesliğim
ol
gayete
kim
çevremde
Kimse yok çizgine girdâb-ı belâdan gayrı
Şair, derdi ile başbaşa kaldığını sabah rüzgârından gayrı kapısını çalanın
olmadığını, etrafında belâ girdabının dönüp dolaşması dışında kimi kimsesi
kalmadığını belirtmektedir.
Hasta, hatırlanmayı çokça arzulayacaktır. Gücü kuvveti yerinde iken yanında
olanların hastalık anında da yanına olması hastayı sevindirecek, moralini yükseltip
güçlendirecektir. 89
Hastanın tedavi sürecinde psikolojik tarafının güçlü olmasında yerinde ve
miktarınca yapılan hasta ziyaretleri, derdine hemdert olanların varlığı son derece
önemlidir. Nitekim “likâü’l-halîl, şifâü’l-alîl” “dostla buluşmak, hastaya şifadır.”
denilmiştir. 90
Bir saka (kırbasında su taşıyan), yolda karşılaştığı diğer bir sakadan bir tas su
isteyince ‘Kendi suyundan niye içmiyorsun?’ cevabıyla karşılaşır. Saka: ‘Kardeşim
sen bana oradan bir tas su ver’ der tekrar. Burada amaç su içmek değil 91 hemdert olma
hemdert bulma yani dertleşme ihtiyacıdır.
Hava kurşun gibi ağır! !
Bağır bağır bağır bağırıyorum.
…
O diyor ki bana:
Siyer, 65; Ebû Dâvûd, Cenâiz, 4; "... ﺟَﺎﺑِﺮَ ﺑْﻦَ ﻋَﺒْﺪِ اﻟﻠَّﻪِ ﻳَﻘُﻮلُ ﻣَﺮِﺿْﺖُ ﻓَﺄَﺗَﺎﻧِﻰ رَﺳُﻮلُ اﻟﻠَّﻪِ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ..." Tirmîzî, Ferâiz, 7;
Buhârî, Merda, 2.
86 "...َ وَﻓُﻜُّﻮا اﻟْﻌَﺎﻧِﻰ، َ وَﻋُﻮدُوا اﻟْﻤَﺮِﻳﺾ، َأَﻃْﻌِﻤُﻮا اﻟْﺠَﺎﺋِﻊ..." Buhârî, Merdâ, 4, Cihâd, 171, Et’ime 1, Nikâh, 71,
87  وإن ﻋﺎده ﻋﺸﻴﺔً إﻻ ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺒﻌﻮن أﻟﻒ ﻣﻠﻚٍ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺒﺢ، ﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﻌﻮد ﻣﺴﻠﻤﴼ ﻏﺪوة إﻻ ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺒﻌﻮن أﻟﻒ ﻣﻠﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﺴﻲ..."
"...  وﻛﺎن ﻟﻪ ﺧﺮﻳﻒ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ،Tirmîzî, Cenâiz 2 Birr, 64; Ebû Dâvûd, Cenâiz 3; İbn Mâce, Cenâiz 2 َ"ﻋَﺎدَ ﻣَﺮِﻳﻀًﺎ ﻧَﺎدَى ﻣُﻨَﺎدٍ ﻣِﻦ
"...ً  اﻟﺴَّﻤَﺎءِ ﻃِﺒْﺖَ وَﻃَﺎبَ ﻣَﻤْﺸَﺎكَ وَﺗَﺒَﻮَّأْتَ ﻣِﻦَ اﻟْﺠَﻨَّﺔِ ﻣَﻨْﺰِﻻİbn Mâce, Cenâiz, 2; ْ ﺑِﺄَن: ٍ ﻧَﺎدَاهُ ﻣُﻨَﺎد، ﻣَﻦْ ﻋَﺎدَ ﻣَﺮﻳﻀﴼ أَوْ زَار أَﺧﴼ ﻟَﻪُ ﻓﻲ اﻟﻠَّﻪ... "
"...ً  وَﺗَﺒَﻮَّأْتَ ﻣِﻦَ اﻟﺠﻨَّﺔِ ﻣﻨْﺰِﻻ، َ وﻃَﺎبَ ﻣﻤْﺸَﺎك، َ ﻃِﺒْﺖTirmîzî, Birr, 64; İbn Mâce, Cenâiz, 2
88 "...ﻟﻢ ﻳﺰل ﻓﻲ ﺧُﺮْﻓَﺔِ اﻟﺠﻨﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺮﺟﻊ..."Müslim, Birr, 40-42; Tirmîzî, Cenâiz 2.
89 Kandemir, vd., Riyâzu’s-Sâlihîn Peygamberimizden Hayat Ölçüleri, IV, 495.
90 Kandemir, vd., Riyâzu’s-Sâlihîn Peygamberimizden Hayat Ölçüleri, IV, 495.
91 Sayar, Ruh Hali, 31.
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— Sen kendi sesinle kül olursun ey!
Kerem gibi yana yana...
Dert çok, hem dert yok
Yüreklerin kulakları sağır...
Hava kurşun gibi ağır
Bağır bağır bağırıyorum... 92
dizelerinde şairin, derdini paylaşacağı, halini arzedeceği, içini
açacağı/dökeceği bir yârene ne denli muhtaç olduğunun ızdırabı derinden
hissedilmektedir.
Hasta ziyareti görüldüğü gibi hasta için önemli bir ihtiyaçtır. Hz. Peygamber
çok sayıda hadisi ile ümmetini hasta ziyaretine yönlendirmiştir. Konuyla ilgili şu
örneklere bakmak yeterli olacaktır.
Bir kudsî hadiste, “Allahü Teâlâ kıyamet gününde şöyle buyurur: “Ey
Âdemoğlu! Hastalandım, beni ziyaret etmedin.” Âdemoğlu: Sen âlemlerin Rabbi iken
ben seni nasıl ziyaret edebilirdim? der. “Falan kulum hastalandı, ziyaretine gitmedin.
Onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun.” 93 buyurulmuş,
Ebû Hüreyre’den gelen bir hadiste de hasta ziyareti Müslümanın Müslüman
üzerindeki haklarında sayılmıştır. “Müslüman’ın Müslüman üzerinde altı hakkı
vardır: Karşılaştığında selam vermek, davet ettiğinde icâbet etmek, nasihat
istediğinde nasihat etmek, hapşırır da ‘elhamdülillah’ derse ‘yerhamükellah’ demek,
hastalandığında ziyaret etmek ve vefat ettiğinde cenâzesini takip etmek.” 94
Ebû Hüreyre’nin aktardığı bir başka hadis de şöyledir: “Bir insan, bir hastanın
hâlini hatırını sormaya gider veya Allah için sevdiği bir kişiyi ziyaret ederse, ona bir
melek şöyle seslenir: Sana ne mutlu! Güzel bir yolculuk yaptın. Kendine cennette
barınak hazırladın!” 95“Bir kimse hasta ziyaretine gidince Allah’ın rahmetinin içine
dalmış olur. Hasta yanında oturunca da hakkında rahmet gerçekleşir.” 96
Birinci hadiste Allah’ın rızasının hastanın yanı başında aranmasının gereği
vurgulanmış, ikinci hadiste hasta ziyareti Müslümanın Müslüman üzerindeki
haklarından sayılmış, son hadiste de hasta ziyareti; yolculukların en güzeli, cennette
kendine yer hazırlama ve Allah’ın rahmetine dalma olarak vasfedilmiştir. Bu teşvikler
ve daha birçok hadiste önemine işaret edilen ziyaret vazifesi ile hastaya hemdert
olunması, hastanın sevenlerinden, ziyaret eden dost ve akrabalarından aldığı güçle
mukavemetinin artması gönlünün ferahlatılması istenmiştir.
Hasta ziyaretinde; sürenin kısa tutulması, hastanın moralini yükseltecek
konuşmaların yapılması, sağlık ve temizlik kurallarına dikkat edilmesi, hastaya dua
edilmesi ve hastadan dua istenmesi gibi hususlara dikkat edilmesi de özellikle
vurgrulanmıştır.
Nazım Hikmet Ran, “Kerem Gibi”, https://www.antoloji.com/kerem-gibi-siiri/ Erişim zamanı: 21. 03. 2020,
أﻣَﺎ ﻋَﻠﻤﺖَ أﻧَّﻚ ﻟﻮ ﻋُﺪْﺗﻪ، ُ أﻣَﺎ ﻋَﻠْﻤﺖَ أنَّ ﻋَﺒْﺪي ﻓَﻠَﻢْ ﺗَﻌُﺪْه:  ﻳﺎربِّ ﻛَﻴْﻒَ أﻋُﻮدُكَ وأﻧْﺖَ رَبُّ اﻟﻌَﺎﻟَﻤﻴﻦ ؟ ﻗﺎل:  ﻗﺎل، ﻳَﺎ اﺑْﻦَ آدَمَ ﻣَﺮﺿْﺖُ ﻓَﻠَﻢ ﺗَﻌُﺪْﻧﻲ..."
" ... ﻟﻮﺟﺪﺗﻨﻲ ﻋﻨﺪهMüslim, Birr, 43.
94 " ...َوَﻋِﻴَﺎدَةُ اﻟْﻤﺮِﻳﺾ..." Buhârî, Cenâiz, 2; Müslim, Selâm, 4, 5; İbn Mâce, Cenâiz, 1 Buhârî, Cenâîz, 2; Müslim, Selâm, 4;
İbn Mâce, Cenâiz, 1.
95 Tirmîzî, Birr, 64; İbn Mâce, Cenâiz, 2.
96 İmam Mâlik, Muvatta, Ayn, 17.
92
93
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Hz. Peygamber hastalara; “Ey insanların Rabbi olan Allah’ım! Bu ızdırabı
gider. Şifayı veren sensin, senden başka kimse şifa veremez.” 97 diyerek dua etmiş ve
ümmetini de duaya teşvik etmiştir.
Tedâvi olmak şarttır. Ancak duâ edip Allah’tan şifa dilemek de en az fiziki
tedavi kadar değerlidir, manevî bir ağırlığa sahiptir. Sosyal psikoloji ve kişisel gelişim
açısından maneviyat, bir kimsenin zorluklara karşı koyma ve üstün moral gücüne
sahip olmasıdır. Maddî bakım, tıbbi ve psikososyal iyileştirme hizmetlerinin önemli
bir parçasıdır. 98 Duâ, huzur ve ferahlık vererek kişinin sıkıntısını, şüphelerini ve
korkusunu giderir, insana moral verir. İnsan gönülden duâ eder ve kabul edileceğine
inanırsa bu hâl, ondaki ruh gücünü kuvvetlendirecektir. 99
Hasta için “psikoterapi” mahiyetinde hiçbir yan etkisi olmayan bir başka husus
da şefkatli davranışlardır. Hasta bakıcısından doktoruna, hemşiresinden teknik
personeline kadar, hastane çalışanlarının hastalara müşfik davranıp tebessümle
yaklaşması tedâvi sürecinde hastanın mukavemetini artırıcı nitelik taşımaktadır. Bu
noktada hekimlerin sorumlulukları büyüktür. Hekimler, mütebessim bir yüz, şefkatli
bir göz ve bir de iki çift tatlı sözle hastalarını tedavi etmeyi ihmal etmemelidirler.
Özellikle hasta hizmetinde bulunan refakatçi konumundaki hasta yakınlarının gönül
okşayıcı sözleri, nazik dokunuşları, umut veren yaklaşımları, hastalığı unutturacak
kadar önem arzetmektedir. Ayrıca hastaya yük olduğu kaygısının hafifletmenin de
bundan başka yolu yoktur. 100
Hz. Peygamber, hastaların umutlarını canlı tutmak ve gönüllerini rahata
kavuşturmak arzusuyla onlara teselli edici sözlerle yaklaşmıştır. Bazı hastalıkların
ardından gelen ölümleri şehitlik mertebesiyle müjdelemiş, hataların bağışlanmasına
vesile olan kefaret olarak vasfetmektedir. 101 Bu minvalde Allâh Rasûlü, “Başına bir
sıkıntı gelen hiçbir Müslüman yoktur ki Allah (bu sıkıntı sebebiyle) ağacın
yapraklarının dökülmesi gibi onun günahlarını dökmesin.” “Allah kime hayır vermeyi
murat ettiyse, onu musibetlerle imtihan eder.” 102 “Müslüman’a, vücuduna batacak
dikene varıncaya kadar, hastalık, keder, hüzün, eza ve can sıkıntısı her ne isabet
ederse, Allah bu musibetleri sebebiyle o Müslüman’ın günahlarından bir kısmını
örter.” 103 açıklamalarını yapmış, “Bir hastanın yanına girince, sağlık ve uzun ömür
temennisiyle onu rahatlatın. Zira böyle yapmak onun gönlünü hoş eder.”104
buyurmaktadır.
SONUÇ
Hastalar, -bazen tedâvi imkânı olmadığı, bazen de tedâvisi çok büyük
meblağlar gerektirdiği veya katlanılması güç ıstırablara neden olan- hastalıkları
Tirmîzî, Cenâiz, 4, Deavat, 111; Ebû Dâvûd, Tıbb, 17.
Başar, “Hastanelerde Din Hizmeti Modeli, 383.
99 Serpil Başar, “Kur’an Ve Buhârî’nin Kitabu’l-Merda Rivayetle Çerçevesinde Hastalara Manevi Yaklaşım” İslâmi
Araştırmalar Dergisi, Sayı:3 XXV., 3. 137-146.
97
98

100

Recep Ertuğay, Nübüvvet Aynasında Şefkat, TDV Yayınları, Ankara, 2019119.

Buhârî, Merdâ, 10, 14, 19, Tevhîd 31, Menâkıb 25.
102 "...ُﻣَﻦْ ﻳُﺮِدِ اﻟﻠَّﻪُ ﺑِﻪِ ﺧَﻴْﺮًا ﻳُﺼِﺐْ ﻣِﻨْﻪ..." Buhârî, Merdâ, 1.
103 Buhârî, Merdâ, 1.
104 Tirmîzî, Tıbb, 35.
101
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nedeni ile duygu ve davranış yönüyle etkilenmekte, dolayısıyla farklı tepkiler
vermelerine sebep olan fevkalâde zor durumlar yaşamaktadırlar
Hastalıktan önce sağlığın kıymeti bilinmelidir. Hz. Peygamber’in hasta ve
hastaya yaklaşımında en öncelikli durum sağlığın sürdürülebilmesini sağlamaktır.
Bunun için de vurguladığı en temel husus kişinin temizliğine yiyip içtiklerinin
temizliğine dikkat edilmesidir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da kalbin
imanla inşirah bulması, çağın yaygın hastalıklarından strese bağlı olarak gelişen,
buhran bunalım depresyon gibi ruh sağlığı ile birlikte beden sağlığını da olumsuz
etkileyen vesvese, korku, kaygı, vb. evhamdan uzaklaşma imkânına ulaşılmasıdır.
Tedbirsizlikten ya da tedbirlere rağmen bir hastalıkla yüz yüze kalındığında da
yapılması gereken tedavi yollarına başvurmak doktora müracaat etmek ve tedavi
planına uymaktır. “Allah ne dilerse o olur” yaklaşımı ile tedavi yollarını ihmal etmek
asla kabul edilir değildir. Mümine düşen tedbirini almak tedavi imkânlarını azami
ölçüde yerine getirmek bununla birlikte “Ben üzerime düşeni yaptım/yapıyorum Allah
ne dilerse öyle olur’ demek ve hayırlı bir sonuca ulaşmak için fiili ve sözlü duayı
ihmal etmemektir.
Hz. Peygamber, hastaları fiziki/maddî olarak çeşitli tedavi seçeneklerine
yönlendirmiş bununla eş zamanlı olarak; ziyaretle hastayı yalnız bırakmıyarak, dua ile
umutları canlı kılarak, şefkat ve merhametli yaklaşımla gönülleri hoş ederek hastanın
ve hasta yakınlarının moral motivasyonunu dinamik tutmak istemiştir.
Bulaşıcı hastalıklarla ilgili olarak günümüz karantina uygulamasının bir
benzerini döneminde meydana gelen veba ve cüzzam gibi hastalıkların yayılmasını
önleyici bir tedbir olarak kullanmıştır. Günümüzde bulaşıcı hastalıklar için alınan
tedbirlere uymak Hz. Peygamber’in sünnetini önemseyen bir mümin için harfiyyen
yerine getirilmesi gereken bir zorunluluktur. Soğan sarımsak gibi rahatsız edici
kokular saçan yiyeceklerden yemiş bir insanın camiye/cemaate gelmemesi gerekirken,
veba hastalığındaki uygulama açıkça ortadayken, bulaşıcı virüs taşıyan/saçan ya da
böyle bir ihmali barındıran bir kimsenin topluma karışması, ferdî ailevi ve içtimai
mecburiyet olmadıkça sokağa çıkması dahası aile bireyleri ile aynı ortamı paylaşması
bir canın ölümüne sebep olmak kadar büyük bir vebaldir. Günümüzde meydana gelen,
Korona/Covid19 salgını kapsamında sorumlu yetkili mercilerin aldığı kararlara
uymak/uymamak Hz. Peygamber’in sünnetine uymakla/uymamakla eşdeğerdir.
Hasta ile birlikte hasta yakınları, uzaktan akrabaların, dost ve ahbabın ilgi ve
desteğine muhtaçtır. Sağlık çalışanlarına da aynı şekilde hasta ve yakınlarının, azami
hürmet görmesi ihmal edilmemelidir. Covid-19/Koronavirüs hastalığında görüldüğü
üzere hastaların yükü en başta sağlık çalışanlarının omuzlarındadır. Hastalık kapma
riskini göze alarak canla başla görevine devam eden sağlık çalışanlarına mültefit ve
mütebessim davranılmasının ne denli önemli olduğunu da vurgulamak gerekir.
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