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İslam inancının temel referans kaynakları olan Kur’an ve Hz. Peygamber’in sözleri 
(hadisleri) incelendiği zaman, getirdiği ilkeleriyle İslam’ın insan hayatını çepeçevre 
kuşattığı; hayatın her bir ayrıntısına varıncaya kadar o konuda bir şeyler söylediği, teklif ve 
önerilerde bulunduğu ve kendi bütünlüğü içinde hayata dair bir algılama biçimi ortaya 
koyduğu anlaşılmaktadır. Biz bu makalemizde “hastalık” olgusunun İslâm inancı açısından 
nasıl algılandığını incelemeye çalışacağız. Bu incelememizde İslâm’ın ilk muhatapları olan 
Hicaz Bölgesi insanının o dönemdeki “hastalık” algılamasının nasıl olduğunu, Hz. 
Peygamber’in İslâm inancıyla bu algılama biçimi üzerinde ne tür bir algılama biçimi teklif 
ettiğini araştıracağız. Konuya girmeden önce, M.S.VII. asırda Hicaz Bölgesinin coğrafî ve 
kültürel yapısı hakkında genel bir bilgi verelim.

Hicaz Bölgesinin Coğrâfî ve Kültürel yapısı:

 "Hicaz", kelime olarak "sed ve sınır" manasına gelir.2 "Asya kıtasının güneyindeki üç 
büyük yarımadadan biri olan, batıda bulunan Arabistan yarımadası üzerinde bulunur. Arabistan 
yarımadası, batıda Kızıldeniz; doğuda Basra Körfezi, Umman denizi; güneyde Hint okyanusu 
ile çevrilmiştir. Kuzey sınırının tespitinde herkes müttefik olmayıp, bazılarına göre Fırat 
havalisine kadar götürülmektedir".3 Kızıldeniz boyunca uzanan batı Arabistan, başlıca iki kısma 
ayrılır: Hicaz ve Yemen.

"Necid yüksek yaylaları ile, "tihame" alçak ovaları arasında bir sed şeklinde yükselen 
arazi yapısına sahip olan bölge, Hicaz; Sprenger, Grekler ve Romalıların "Mesud Arabistan" 
diye tercüme ettikleri"4 Necran ve Umman  arası geniş bölge, Yemen olarak bilinir.5

Hicaz bölgesinin üç önemli yerleşim yeri Mekke-Medine(Yesrib) ve Tâif’tir. Mekke 
Şehrinin tarihi, çok eski devirlere dayanır. Bir kısım hadislerde ifade edildiği gibi6  burada 
cennetten atılışını müteakip, bizzat Adem (a.s) tarafından inşa edilmiş ve sonra İbrâhim (a.s) 
tarafından yeni baştan bina olunmuş bir mâbed (Kâbe) bulunuyordu. Bunun kutsallığı ise, İslâm 
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öncesi devirler boyunca daima artmış, eksilmemiştir.7  Bugün Mekke şehrinin bulunduğu 
bölgede çok eski zamanlarda Amalika, Âd, Semûd kavimlerinin kalıntısı olan Cürhümlüler 
oturuyordu. Cürhümlülerden  arta kalan halk, burada oturmakta iken, Hz. İbrâhim, hanımı 
Hacer'i ve ondan doğma İsmâil'i buraya getirdi.8  Rivayete göre Hz. İsmâil, burada evvelce 
Cürhüm kabilesinden Muad'ın kızı  Seyyide ile,9  daha sonra Amr kızı Ra'le ile evlenmiş, 
bunlardan on iki oğlu olmuştur. Bu suretle, Arap kavmine yabancı olan İbrâhim oğullarının kanı 
karışmış, "İsmâilîler" adıyla anılan bir topluluk vücuda gelmiştir. İşte yüzyıllar sonrası islâm 
dinini tebliğe memur edilen Hz. Muhammed (s.a)in ceddi olan Kureyş kabilesi, İsmâil 
Peygamber'in Cürhümlülerden evlendiği kadınlardan çoğalan topluluktan çıkmıştır.10

İslâm dini ortaya çıktığı sırada Hicaz bölgesi Araplarında kültür hayatı ve bilgi sınırı, 
oldukça dar idi. Yazılı metinlere sahip olmadıkları için bildiklerini, işitme ve görme sureti ile 
öğrenmekte, öğrendiklerini ise, Şifâhî nakil yoluyla nesilden nesile aktarmaktaydılar. Bilgi 
dağarcıklarında, basit ve başlangıç seviyesinde birçok bilgiler olmakla beraber, bütün bunlar 
gelişme ve tekâmül yolu olmaktan çok, durgunluk için de bulunuyordu.11  Eğitim, öğretim ve 
yayın faaliyeti gibi kültür hayatının özünü teşkil eden konulara, bölge halkı hiç eğilmemişlerdi. 
Yazı ve hesap bilenleri yok denecek kadar azdı.12 

İslâm öncesi Arap topluluklarının kültür kaynağı şiir, ensâb (soy  ilmi), emsâl 
(atasözleri), eyyâmü'l-Arab (harb ve mühim olayları anlatan bilgiler), kendi adet ve ananeleri, 
Himyer ve Yemen halkının menkibeleri, Hicaz ve Yemen bölgesinde yerleşmiş bulunan 
Yahudilere ait haberler, nihayet Suriye  ve Iraktaki Hıristiyan kiliselerinin yaydığı 
Hırıstiyanlığa  ait  malumat teşkil eder.13  M.S. VII.asırdaki Hicaz bölgesi, genel hatlarıyla böyle 
idi. Görüldüğü gibi, bölge halkı, düzenli bir îdârî yapısı bulunmayan, sosyal hayatında, dînî 
hayatında ve diğer konularda nizâmîlik olmayan, tamamen gelenekleriyle ve inançlarıyla 
yaşayan bir toplumdu.
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Arap kültürünün temel öğeleri: Bedevilik, hurma ağacı ve çöldür.14 Hz. Ömer'in şu sözü 
söylediği rivayet edilir: "Arap, devenin huzur ve sükun bulduğu yerde saadete erer."15 
Bununla beraber, şehirlerde oturan halk, bedevilere göre biraz daha değişik ve farklı kültüre 
sahiptir. Bu farklılık, Mekke şehri gibi, halkı ticaretle uğraşan ve bölge dışına ticâri seferler 
yapan insanların gezip  gördükleri yeni bilgileri memleketlerine döndüklerinde anlatmaları,  
değişik insanlarla ve kültürlerle kurmuş oldukları münasebetler sonucu meydana gelen karşılıklı 
etkileşimden ileri geliyordu. 

M.S. VII. Asırda bölgede bilinen belli başlı ilim dalları arasında Edebiyat, İlm-i nücûm 
(Astronomi), Tıb, Mitoloji, Kehânet ve Kıyâfet (iz sürme) ilimlerini sayabiliriz. Bunlar 
arasında en çok değer verdikleri ilim dalı, Edebiyattır. Edebiyat şiir ve hitabetten oluşmaktadır. 

Arap halkının biricik isteği, hareketlerinde serbest olmaktır. Her Arap, kim kendine 
hâkim olmak isterse, ona karşı kin ve düşmanlık besler. İşte Araplardaki bu özgürlük ve 
egemenlik aşkı, onların muntazam ve sürekli bir hükümet kurmalarına, atalarının dinini 
bırakarak başka bir dine girmelerine engel olmuştur.16

"Benliklerine düşkün, yiğitlik demek olan "Mürüvvet" ülküsünü gaye edinmişlerdi. 
Bunun için benliklerini tatmin etmek amacıyla, bitmez tükenmez kan davaları, yıllar boyu sürüp 
gitmiştir. Onlar, bir dereceye kadar bu ülküyü gerçekleştirenlere ve bunu amaç edinen ailelere 
saygı duyarlardı. Toplum içindeki otorite de, kişiye gösterilen saygıya dayanıyordu".17 

Tıp ilmi insanla beraber doğmuş, onunla beraber varlığını devam ettirmektedir. Bu 
hayatın kaçınılmaz bir ihtiyacıdır. İnsanlar, üzerinde yaşadıkları yer ve zamanın getirdiği şartlar 
çerçevesinde, bulup keşfettikleri ilaç ve tedâvi yöntemleriyle sağlıklarını her zaman korumaya 
çalışmışlardır.

Hicaz  Bölgesinde  İslam Öncesi Hastalık   Algısı

İslâm'ın ortaya çıktığı sırada yani m.s. VII. asırda Hicaz bölgesi sâkinleri arasında da tıp 
ilmi biliniyor, tabiplere ve kâhinlere başvurularak hastalıklara çâreler aranıyordu. Ne var ki bu 
dönemdeki tıbbın durumu hakkında bilgilerimiz oldukça azdır.18  Şu bir gerçektir ki Hicaz 
bölgesi tıbbının, bölgede izleri görülen Mezopotamya tıbbından ayrı düşünmek mümkün 
değildir. Bunun için Hicaz tıbbı ile Mezopotamya tıbbı arasında çok açık benzerlikler görülmesi 
nedeniyle, Mezopotamya tıbbına dair bilgiler bize, Hicaz tıbbı ve bununla ilgili olarak hastalık 
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ve hastalıktan kurtulma konusunda yöre insanının hastalıkları algılama biçimi hakkında bazı 
ipuçları verecektir. 

Tıp tarihi araştırmacıları, tarihte en eski Tıp bilgisi içeren belgelerin, Assurbanipal 
Kitaplığında bulunan tabletler olduğunu; Mezopotamya tıbbının Mısır tıbbından çok daha eski 
bilgilere sahip olduğunun bu belgelerden anlaşıldığını; ayrıca Hammurabî kanunlarının da tıp 
tarihi açısından büyük öneme sahip olduğunu nakletmektedirler.19

Hicaz tıbbı ile Mezopotamya tıbbı arasındaki benzerliklerden söz etmiştik. 
Mezopotamya tıbbında hastalık algısı şöyledir: Hastalıkların ortaya çıkmasının nedenleri: 
koruyucu Tanrının ilgisizliği, astrolojik hadiseler, bölgenin özellikleri itibariyle çevreden gelen 
tehlikelerdir ki, bunlar daha çok Şeytanlar, Cinler ve kötü ruhlardır.20  “Koruyucu Tarının” 
ilgisizliği ile şunu ifade etmek isterler: Her insan için ömrü boyunca kendisiyle özel şekilde 
ilgilenen, onu himayesi altına alan bir Tanrı bulunduğuna, Tanrının himayesinin devamının da 
ancak, o kişinin, Tanrıya saygıda ve ona karşı vazifelerinde kusurda bulunmamasıyla mümkün 
olacağına inanıyorlardı. Tanrı himayesi kalkınca, kişinin başına türlü musibetler ve felaketler 
gelir. Hastalık da bunlardan bir tanesidir.21  Bu inanç şekli, Hicaz bölgesi halkında da 
bulunmaktaydı. 

Eski Mısır’da da durum bundan farksızdı. “Mısırlılar, hastalıkların nedenlerini ya bir 
tanrının öfkesine veya bir cin çarpması ile bir sihre bağlarlardı.”22   “Tıp  tanrısı olarak kabul 
ettikleri Sekhmet adında bir tanrıçaları olup bunun çok zalim ve sert  tabiatlı olduğuna inanılırdı. 
Bu öfkelendiğinde hastalık getirir, Thot tanrısı da buna karşı şifa verirdi.”23

Hicaz Bölgesi sakinlerinin yüce Tanrının hoşnutluğu için, ara-tanrı ve tanrıçalar olarak 
kabul ettikleri putlarına, bir takım kurbanlar sunmaları, onların karşısında tapınmaları, 
seyahatlerinde yanlarına onların timsallerini taşımaları, her türlü kötülüklerden korunmaları için 
onlara yakarmaları, onların da, Mezopotamya halkı gibi, bir takım özel koruyucu tanrılar 
edindiklerine, onların koruması altında yaşadıklarına işaret etmektedir.24  Hastalıkların ve 
musibetlerin nedenleri arasında Şeytanlar, Cinler ve kötü ruhların rolü de büyüktür. Astrolojik 
hadiselerin hastalıkların ve musibetlerin ortaya çıkmasındaki etkilerinin olduğu kabul 
ediliyordu.

19 Ağırakça,Ahmet., İslam Tıp Tarihi, İstanbul,2004,s.50
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21 Sayılı,Aydın, a.g.e., s.415.
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Mısırlılar ve Mezopotamyalılardaki Matamatik, Tıp ve Astronomi üzerinde değerli 
çalışmalarda bulunan Ord. Prof. Dr. Adnan Sayılı, Mezopotamya tıbbı konusundaki 
değerlendirmesinde, "Hastalığın, Tanrılar tarafından cezalandırma anlamına gelişi, Sami 
unsurların getirdiği bir zihniyetti ve özellikle bu ruh haleti nedeniyle, sağlık büyük bir nimet, 
hastalık ise büyük bir felaket sayılmaktaydı."25  Şeklindeki tespiti, aynı coğrâfî kuşak üzerinde 
bulunan ve bir Sâmî ulusu olan Hicaz bölgesi insanları  için de aynen geçerli idi.

Hicaz bölgesinde o dönemde özel ihtisas merkezleri yoktu ama, tıpta otorite olmuş, tıp 
otoriteleriyle münasebetler kurmuş kimseler vardı ki, Taifli Hars bin Kelede bunların başında 
gelmektedir. Arrâf ve Kâhinler de tıp ve sağlık konusunda görev alan kimseler arasındaydı. 
Bölgede sihir, büyü, efsun, rukye/okumak gibi tedâvi çeşitlerinin yanında, hacamat, dağlama, 
tütsü gibi uygulamalar da vardı. Bazı taşlar ve bitkiler, şifa olduğu inancıyla hastalık 
tedâvilerinde kullanılırdı. Udû Hindî, Çörekotu, İzhir otu, İsmid, Kühl gibi. Bir takım yöresel 
krem ve şuruplarla içilince şifa bulunacağına inanılan deve ve merkep idrarları, telbine ve 
tiryak, devrin ilaçları arasında idi. Fakat bütün bunlar içinde en yaygını, rukye ve hacamat idi. 
Hemen her hastalıkta rukye uygulamasına başvurulurdu. Yılan-Akrep zehirlenmesinden tutun 
da, ateşli hastalıklara varıncaya kadar her konuda rukye yapılırdı. Bazı hastalıklardan kurtulmak 
için, Cin çıkarma yöntemine başvurulur, hastayı kötü duruma sokan cinin, ondan 
uzaklaştırılmasını sağlamak için özel uygulamalara başvurulurdu. Hastayı dövmek gibi. Bu 
özelikle akıl hastalarının tedâvilerinde olurdu.

Özetleyecek olursak, M.S.VII. asırda Hicaz bölgesi sâkinleri de bölgede yaygın inanç 
olarak devam eden, “hastalıklar, tanrılar tarafından bir cezalandırmadır” inancın sahiptiler; bu 
cezalandırma yani hastalığa tutulma şeytanlar, cinler, kötü ruhlar gibi görünmez varlıklar 
vasıtasıyla olsun, isterse bazı astrolojik hadiseler vasıtasıyla olsun. Ancak gerçek olan şudur ki, 
kendilerinden hoşnut olmayan bir tanrı veya tanrıça vardır ve onları yanlış davranışları sebebiyle 
insanları cezalandırmaktadır. Öyleyse bu ara-tanrılar bir türlü hoşnut edilmelidir ki, tanrının 
gazabına uğranılmasın. Çünkü onlara göre, yerleri gökleri yaratan büyük bir tanrı vardır ve  çok 
uzaklardadır. Ulaşılması güç olduğu için, ona aracılık edecek ara-tanrı ve tanrıçalara ihtiyaç 
vardır. Bu ara-tanrı ve tanrıçalar, kendilerinin her zaman onlara ulaşabilecekleri çeşitli tabiat 
varlıkları veya kendilerinin öyle tahayyül edip yaptıkları ve sonra da ona tanrılık vasfı 
yükledikleri sunî şeylerdi. Özellikleri ise, büyük tanrıya ait  bir eserin onlarda olduğuna veya 
kendisinin onlara indiğine inanmalarıydı.  Bunun için de büyük tanrıyı hoşnut etmek için ara- 
tanrı veya tanrıçaların hoşnut olması gerekirdi. İşte bu inanç, M.S. VII. asırda İslam öncesi 
Hicaz Bölgesi Arap toplumu arasında son derece yaygındı. Hemen her konuda bir ara-tanrıya 
sahiptiler. Hz. Peygamber’in, Peygamber olarak görevlendirildiği zaman, kutsal mâbed Kâbe’de 
sayısı üç yüz altmışı bulan ara-tanrılar/putlar vardı. Tıp ve sağlık ile ilgili konularda da, onları 
cezalandıracak veya onların hastalıklarına şifâ verecek ara-tanrıları vardı. İşte İslam öncesi 

25 Sayılı,Aydın,a.g.e.,s.417.



Hicaz Bölgesi sakinlerinin hastalıkları,  “tanrılar tarafından bir cezalandırma” olarak 
algılamalarının çıkış noktası, bu tür politeist bir inanca sahip olmalarıdır.

Hz. Peygamber’in Tıp ve Sağlık alanında gerçekleştirdiği değişim:

Hz. Peygamber, İslâmiyet’i tebliğ ettiği zaman, insanları evvela düşünce / inanç 

planında bir değişime çağırdı. İnsanların, düşünce dünyalarının her türlü paganist 

düşünceden arındırılmasını ve tek yaratıcı gücün yüce Allah olduğunun kabul edilmesini 

istedi. Bu ciddi bir değişimdi. Zira bu çağırı, “bir Allah /yüce Tanrıya”,  ara-tanrı veya 

tanrıçalar edinmesini ortadan kaldırmayı isteyen bir çağrıydı. Bir taraftan tek tanrı inancına 

çağrı yaparken, diğer taraftan her şeye hâkim olan Allah’ın/yüce Tanrının, hayatın 

işleyişine dair bir takım kurallar koyduğunu, ilkeler belirlediğini yani dünya hayatının 

sebep-sonuç ilişkisi içinde devam ettiğini zihinlere yerleştirmeye çalışıyordu. “Hastalık” 

olgusunun “Allah’ın bir cezalandırması” olarak değil, insanların kişisel tedbirsizliklerinin 

veya dikkatsizliklerinin bir sonucu olabileceğini anlatıyordu. Çünkü Kur’an’da:  “Kendi 

ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayı. Yaptığınızı güzel yapın. Allah güzel yapanları 

sever.”26  ; “Bizzat kendi yaptıklarından dolayı başlarına bir musibet geldiğinde …”27 

anlamındaki ayetlerde insanın bir sorumluluk altında olduğu,başa gelen kötülük, Allah’a 

değil, kulun kedi yapıp etmeleri sonucu olduğundan kula nispet edilmek suretiyle insanın 

yapıp  ettiklerinden sorumlu olduğunu hatırlatmaktadır. Bu sorumluluk bilinci insanın 

kendisine karşı, içinde yaşadığı topluma karşı, ve nihayet yaratıcısına karşı saygıyı 

beraberinde getirir. İslam dini, işte bu bilinci yerleştirmek ve insanın bulunduğu her 

durumda duyarlı olmasını sağlamak için ilkeler getirmiştir. Vücut sağlığı da bunların 

başındadır. Hz. Peygamber, bunun için de sağlık kurallarına dikkat edilmesini istiyordu.  

Vücut temizliğinden giyim kuşam ve mesken temizliğine varıncaya kadar her türlü 

temizliğe son derece önem veriyor28, yemede içmede aşırılığın yanlışlığını anlatıyor, 

insanın bütün organlarının kendisine Allah tarafından emanet olarak verildiğini, bu 

emanetlerin dikkatlice korunması gerektiğini açıklayarak “koruyucu hekimliğe” büyük 

önem veriyordu. Bütün bunları sadece söylemekle kalmıyor, kendisi de söylemini eyleme 

dönüştürüyordu. Hastalanınca ilaç kullanıyor, kan aldırıyor, perhiz yapıyor, doktora 

26 Bakara(2), 195

27 Kasas (28),47

28 Mslim, Taharet,1; Cuma,9; Buhârî, Cuma,2; Tirmizi, Edeb,41;Müsned,IV,34



gidiyordu. Hatta doktorlar arasında da gerekli tercihi yaparak ilgili doktorun, o konuda 

uzman olup olmadığını özellikle araştırıyordu29. Kendisine hastalığı hakkında soranlara 

“tedâvî olunuz !”30 tavsiyesinde bulunuyordu. 

İslam tarihinde “Tıbb-ı Nebevî”  adıyla meydana getirilen literatür, Hz. Peygamberin 

bu konudaki tavsiye ve teşviklerini uzun uzun anlatmaktadırlar. Hz. Peygamber’in tıp ve 

sağlıkla ilgili getirmiş olduğu genel ilkeleri şöyle tespit etmek mümkündür:

1. Sağlık son derece önemlidir, İnsanın vücudu, Allah’ın kendisine vermiş 

olduğu bir emanettir, onun iyi korunması gerekir. 

2. Hastalık, Allah’ın insana vermiş olduğu bir ceza değildir. Her hastalığın bir 

tedâvîsi vardır, tedâvi olmanın yolları aranmalıdır.

3. Gerek hastalık nedenlerini tespitte gerekse tedâvî yollarını araştırmada 

Allah’ın mutlak güç ve kudret sahibi olduğu düşüncesi demek olan tevhid /

tek tanrı düşüncesini zedeleyici, hurâfe ve boş inançlar reddedilmiştir.

4.  Her işte olduğu gibi tıp ilminde de ehliyete/uzmanlığa önem verilmelidir.

            5       Hayatın tüm alanlarında olduğu gibi, hasta-hekim ilişkilerinde de Ahlakî 
kurallara uyulmalıdır.

29 Muvatta,Nazar,5

30 Ebu Davud,Tıbb,11;Buhârî, Tıbb,1


