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Önsöz 

İnsanın bedensel ve ruhsal ihtiyaçları vardır, kişi bunları karşılamaz ve 

davranışlarında aşırıya kaçar ise dengesi bozulur. Dengelerin bozulması psikolojik 

rahatsızlıklara sebep olmaktadır. İnsanın psikolojik hastalığına İslam tarihi boyunca hep 

bir tedavi uygulanmıştır.  Bu tedavi yöntemlerini insanların farklı mizaçlarını, farklı 

iklimlerde bulunmalarını ve farklı duygular içinde olmalarını dikkate alarak; beslenme, 

oruç, şifalı bitkiler, su ve müzik sesi vb. ile uygulamışlardır. İnsanın sağlığını 

korumasının en büyük etkeni bedenin hem maddi yönünü hem de manevi, yani ruhsal 

yönünü ihmal etmemesidir.  

Anadolu Kültüründe Şifahaneler isimli çalışmamızla genel olarak uygulanan 

tedaviler araştırılmıştır. Çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde “Şifa 

Kavramını”, ikinci bölümde “Şifahaneler” araştırılmıştır. 

Bu çalışmamızda öncelikle danışmanım saygıdeğer hocam Prof. Dr. Öznur 

ÖZDOĞAN’a ve yardımlarından ötürü değerli hocam Doç. Dr. Mehmet Cem Şahin’e 

gönülden şükranlarımı sunarım. Son olarak eşime ve aileme bu süreçte benden 

desteklerini esirgemedikleri için teşekkürlerimi sunuyorum. 
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Giriş 

Tezin Adı, Konusu, Araştırma Problemi, Amacı ve Önemi 

Tezin Konusu 

Bu çalışma Anadolu Kültüründe Şifahaneler konusunu ele almaktadır.Konunun 

‘şifa’ kavramı ile alakalı olması sebebiyle ilk bölümde incelenecektir.  

 İslam düşünürlerinden İbn Sina ve Farabi ile ünlü Osmanlı hekimleri tarafından 

geliştirilerek kitaplarına konu olan insan sağlığına şifa olacak tedaviler, şifahaneler’de 

hastaların psikolojik durumları esas alınarak uygulanmıştır. Konumuzu araştırırken 

temel kaynağımız Kur’an-ı Kerim olmakla beraber Hadisler ve İslam düşünürlerinin 

çalışmalarından da istifade edilecektir. 

 

Araştırma Problemi 

 İnsan beden, zihin ve ruh’tan oluşan bir bütündür.Bu nedenle bedensel ve 

psikolojik sağlık bir bütün olarak görülüp buna göre tedavi edilmelidir.  

Hastaların tedavilerinde hastanın psikolojik durumu çok önemlidir. Hastaya 

uygun olan bir tedavi yöntemi uygulanıp,kişinin bedensel ve varsa psikolojik 

rahatsızlıkları giderilir. Ayrıca hastaya tedavi uygulanırken manevi açıdan 

desteklenmesi gerekmektedir. Selçuklu ve Osmanlı dönemleri şifahanelerinde hastalara 

bu şekilde yaklaşılmıştır. O dönemlerde uygulanan tedavi yöntemleri günümüzde 

genellikle uygulanmamaktadır  veya çoğu zaman ticari amaç olarak uygulanmaktadır. 

Araştırmamızın problemi Anadolu Kültürü şifahanelerinde  uygulanan tedavileri ve 

manevi bakım yöntemlerini ortaya koymaktır.  

Tezin Amacı 
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İnsanın psikolojik rahatsızlığına ilaç tedavisinin yanında manevi açıdan destek te 

gerekmektedir. Anadolu kültüründeki şifahanelerde hastalara bu şekilde yaklaşılmıştır.  

 Hastanın rahatsızlığı nedir ve hangi tedavi ile şifa bulacaktır? ilaç tedavisi 

herzaman cevap vermeyebilir, bu durumda başka bir tedavi yöntemi uygulanması 

gerekir. Ancak tarih boyunca kullanılan uygulamalarıngünümüzde fazla kullanılmadığı 

görülmektedir. Bu çalışmamızla Anadolu Kültüründeki şifahanelerde hangi tedavi 

yöntemlerinin kullanıldığıgösterilecektir. 

 

Tezin Önemi 

“Hayat insanlar için bir gelişme, öğrenme sürecidir.”1 İnsanın olumlu ve olumsuz 

yaşadıkları da bu sürecin bir parçasıdır. Hastalıklar da böyledir, insana deneyimler 

kazandırır. Bedenin ve ruhun ihtiyaçlarını kişi karşılayamaz ve davranışlarında 

aşırıya kaçar ise,beden zayıf düşer ve hastalanır. Kişi sağlıklı kalmak için aşırıya 

kaçmadan dengede durmalıdır. Kendini maddi-manevi olumsuzluklardan uzak 

tutmalıdır. Aksi takdirde fiziki ya da psikolojik olarak rahatsızlanabilir. Hastalıklara 

tarih boyunca türlü tedavi yöntemleri uygulanmıştır. İslam tarihinde de bu böyledir. 

Hz. Peygamber sağlığın korunmasına çok önem vermiştir, bizzat kendisi bunları 

uygulayıp sahabelere de uygulatmıştır. Hz. Peygamber’den bu yana da İslam 

toplumları hastalıkların tedavileri için eserler yazmış, bunları tıp medreselerinde 

okutmuş ve şifahanelerde  uygulamıştır.İlk olarak Selçuklu dönemindeki 

şifahanelerde ciddi anlamda tedavi yöntemleri geliştirilmiştir. Kayseri Gevher Nesibe 

Şifahanesi buna bir örnektir, burada hastalara müzik ve telkinle tedavi 

uygulanmaktaydı.Osmanlılar Selçuklu döneminde uygulanan tedavi yöntemlerini 

geliştirip devam ettirmişlerdir. Şifahanesi bulunmayan şehirlere yeni şifahaneler inşa 

                                                           
1Öznur Özdoğan, Hastalıklara Manevi-Psikolojik Yaklaşım, AÜİFD XLIX (2008), sayı II, s. 93 
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etmişlerdir. Tarihte Avrupa psikolojik hastaları büyücü olarak görüp işkence yapıp 

öldürürken, Osmanlılar hastaları kuş, su ve müzik sesleriyle tedavi etmişlerdir, onlara 

şefkatli, güler yüzle yaklaşmışlardır. Avrupa’nın ilk hastanesini Endülüs Emevileri 

kurmuştur. 1163’te Avrupa’da Papanın emriyle cerrahinin tıp ilimleri arasında 

okutulması yasaklanırken Endülüs’te Ebu’l-Kasım Zehravî pek çok cerrahi 

operasyon uygulamıştır.Osmanlı Devleti’nde kurumlar vakıflar aracılığıyla 

kurulmuştur.Bu sıhhî kuruluşlara verilen adlar maristan, dârüşşifâ, bimârhane, 

darüssıhha,darülâfiye, darüttıb,şifahane idi. 

Tarih boyunca insanların, ruhun niteliğini öğrenme uğraşları, psikolojik 

hastalıklara tesirisebebiyle araştırılmaya değer görülen bir konudur. Yapılan bu 

çalışmaAnadolu Kültüründe bulunan şifahanelerdehangi tedavi yöntemlerinin 

kullanıldığı ve kullanılan bu yöntemlerin hangi hastalıklara faydalı olduğuna yer 

verilmesi açısından önemlidir. 

 

 

Ruh ve NefsNedir 

 İnsan ruhubedende bulunan vemaddesel olmayan bir varlıktır. Her din 

veinançlarda insanda ruh veya nefs denilen bir varlığın bulunduğuna inanılır. 

Kur’ân’da nefs kelimesinin daha fazla geçtiği görülmektedir, ruh ise sınırlı sayıda 

geçer. İslam tarihi boyunca ruhun ne olduğu konusunda farklı fikirler ileri 

sürülmüştür ancak tam anlamıyla ne olduğu bilinememiştir. Ayette de ifade edildiği 

üzere insanlara verilen düşünce sınırlandırılmıştır. Kur’an bu konuda şöyle 

demektedir:  

وِح ُقِل ا وُح ِمْن َأْمِر َربِّي َوَما ُأوِتيُتم مِّن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِليلا َوَيْسَأُلوَنَك َعِن الرُّ لرُّ  
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“Bir de, sana ilahî esinlenme2 (nin mahiyeti)  hakkında soru soruyorlar. De ki: “Bu 

esinlenme Rabbimin buyruğuyla (cereyan etmekte)dir; ve (ey insanlar, siz bunun 

mahiyetini anlıyamazsınız, çünkü) bu konuda size pek az bilgi verilmiştir”.3 

Ayetlerde ruh hakkında çeşitli bilgiler verilmektedir. 

 َوِفي اْْلَْرِض آَياٌت لِّْلُموِقِنينَ  َوِفي َأنُفِسُكْم َأَفَل تُْبِصُرو نَ 

“Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler 

vardır. Hâlâ görmüyor musunuz?”4 ayeti ile insanın düşünmesi istenilmiştir.  

 

 

Ruhun ve Nefsin Sözlük ve Terim Anlamı 

Ruh kelimesi; “insan vücudunda bulunan ve hayatın temeli ve sebebi olan 

gayri maddi cevher, manevi varlık, manevi benlik, can, kuvvet, hareket, tesir, hayat 

veren şey, his, duygu, karakter, yaratılış, öz, can alıcı nokta, hayali varlık, bir 

maddenin elde ettiği öz5 ve nefesanlamlarına gelmektedir”.6 

Latince“spiritus”, İngilizce “spirit”anlamına gelen ruh kelimesi, Arapça “الروح” 

“havanın ve her şeyin esintisi” anlamına gelmektedir, çoğulu ‘ervah’dır.7Arapça’da 

                                                           
2Bazı müfessirler (örn. Muhammed Esed, Zamahşeri) burada ruh sözcüğünden kastın “vahiy” olgusu, 

özellikle de Kur’an’ın vahyi olduğu görüşündedirler, bazıları ise (örn. Suyuti, Elmalılı Hamdi Yazır) 

sözcüğü “ruh” yani “insan ruhu” olarak anlamışlardır. 

3İsrâ, 17/85 

4 Zâriyât,51/20-21 

5Doğan Aksan, Türkçenin Sözvarlığı, Engin Yay. , Ankara1996, s.934 

6 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitapevi, Ankara, s.897 

7 İbn Manzur, Lisanü’l Arab il Muhit, “r-v-h” md., II, s. 454-455 
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Ruh kelimesi, “üfleme” manasına da gelmektedir, bunun sebebi ise üflemenin ruhtan 

çıkan bir “rüzgar ve hava” olduğudüşüncesidir. Ayrıca“rüzgarın serinliği, güzel ya da 

pis koku (raiha), sevinç, gönül rahatlığı” gibi anlamları da vardır.8 

Nefs kelimesi ise Latince “anima”, İngilizce “self”, Yunanca “psyche” 

anlamlarına gelmektedir. Kelime sözlükte; “ can, hayatın ilkesi, nefes, varlık, zat, 

insan, kişi, heva ve heves, kan, beden, bedenden kaynaklanan sufli arzular” gibi 

manalara gelmektedir.9Ayrıca “insan nefsi, özvarlık, insanın ruhi tarafını teşkil eden 

veya ölümsüz kabul edilen biz öz”10 anlamlarına dagelmektedir. İbn Manzur’a göre 

ise,“bir şeyin tamamı, hakikati, zatı ve cevheri”dir. Nefsbazen beden manasında 

kullanılmaktadır.11 

 

 

Kur’an’da Ve Hadisler’de Ruh 

Ruh kelimesi Kur'ân'da, farklı şekillerde 20 yerde12, 21 defa13geçmektedir. 

Bunlardan dördü yalın olarak, çoğunda ise Allaha izafe edilerek geçer. Kelime 

sözlükte “can, nefes, öz, ilham, vahy, Cebrail, hafif esinti ve rüzgâr”14 anlamlarına 

                                                           
8 İbn Manzur, a.g.e., s.457-459. 

9 Rağıb el-İsfehani, “nfs” md., Müfredat Kur’an Kavramları Sözlüğü, Pınar Yay., İstanbul 2010 

10Hüseyin Atay, Nefis, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.37, sayı 1, s.2 

11 İbn Manzur, a.g.e., “n-f-s” md., VI., s.233-235. 

12Yusuf Şevki Yavuz, “ruh”, TDV İslam Ansiklopedisi,  c. 35, s.187 

13Bakara, 2/87, 253; Nisâ, 4/171;Kadr, 98/4; Mâide, 5/110; Hicr, 15/29; Nahl, 16/2, 102; Şuarâ, 26/193; 

Meryem, 19/17;Secde, 32/9; Sâd, 38/72; İsra, 17/85; Gâfir, 40/15; Şûr’a, 42/52; Mücadele, 58/22; 

Tahrim, 66/12; Mearic, 70/4; Nebe’, 78/38; Enbiyâ, 21/91 

14 İbn Manzur,a.g.e. “rvh”mad. IV, s. 288 
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gelmektedir. Ruh kavramı Kur’ân ve hadislerde  “Cebrail”,15 “Kur’ânve Vahiy”,16 

Hz Âdem’e “ruh üflenmesi”,17Hz. İsa'nın yaratılmasını izafe edilerekten “ruh 

üflenmesi”,18 “mü’minlere rahmet ve ilâhi destek”19 anlamlarında kullanılmıştır. 

 

 

Kur’an’da Ruh Kavramı 

1) Cebrail: 

Kur’an’da dört şekilde birçok ayette geçmektedir: 

 

a) 

وحُ  ِفيَها ِبِإْذِن َربِِّهم مِّن ُكلِّ أَ ْمر   ُل اْلَمَلِئَكُة وَ الرُّ  َتَنزَّ

 

“Melekler ve Ruh  o gece Rablerinin  izniyle, her iş için inerler.”20  

وحُ  َواْلَمَلِئَكُة َصفًّا  َيْوَم َيُقوُم الرُّ

“Ruh ve meleklerin saf saf durduğu gün..”21 

                                                           
15 Me'âric 70/4; Nahl 16/102; Nebe 78/38; Kadr 97/4. 

16 Mü'min, 40/15; Şûrâ, 42/52. 

17 Secde, 32/9; Hicr, 15/29; Sâd, 38/72 

18 Enbiya, 21/91; Tahrim, 66/12 

19 Mücadele, 58/22 

20 Kadir, 97/4 

21 Nebe, 78/38 
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وحُ  ِإَلْيِه ِفي َيْوم  َكاَن ِمْقَداُرُه خَ ْمِسيَن َأْلَف َسَنة     َتْعُرُج اْلَمَلِئَكُة وَ الرُّ

“Melekler ve Ruh, oraya, miktarı ellibin yıl olan bir günde yükselirler.”22 

 

b) 

بَِّك ِباْلَحقِّ ِلُيثَبَِّت الَّذِ يَن آَمُنوْا َوُهداى َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِمينَ  َلُه ُروُح اْلُقُدِس ِمن رَّ  ُقْل َنزَّ

“Söyle onlara: Onu Rabbinden hak olarak Ruhu’l-Kudüs, iman edenlere sebat 

vermek ve müslümanlara bir hidayet ve bir müjde olmak için indirdi.”23 

ُسِل َوآَتْيَنا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اْلَبيَِّناِت َوأَ يَّْدَناُه  َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوَقفَّْيَنا ِمن َبْعِدِه ِبالرُّ

ِبُروِح اْلُقُدسِ  َأَفُكلََّما َجاءُكْم َرُسوٌل ِبَما اَل َتْهَوى َأنُفُسُكُم اْسَتْكَبْرُتْم َفَفِريقاا َكذَّْبُتْم َوفَ ِريقاا 

 َتْقُتُلونَ 

“Andolsun, Mûsa’ya Kitab’ı (Tevrat’ı) verdik. Ondan sonra ard arda peygamberler 

gönderdik. Meryem oğlu İsa’ya mucizeler verdik. Onu Ruhu’l-Kudüs ile 

destekledik...”24 

 َأيَّدتُّكَ  ِبُروِح اْلُقُدسِ 

“(İsa’ya hitaben) Seni, Kudsî Ruh ile desteklemiştim...”25 

                                                           
22 Meâric, 70/4 

23 Nahl, 16/102 

24 Bakara, 2/87,253 
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c) 

وُح اْْلَِمينُ   َنَزَل ِبِه الرُّ

“Onu (Kur’an’ı) Rûhu’l-Emin indirdi.”26 

 

d) 

 َفاتََّخَذْت ِمن ُدوِنِهْم ِحَجاباا َفَأْرَسْلَنا ِإَلْيَها ُروَحَنا َفتَ َمثََّل َلَها َبَشراا َسِويًّا

 

“Onlarla arasına bir perde çekti. Derken kendisine ruhumuzu  gönderdik de o, 

düzgün bir insan şeklinde ona göründü.”27  

وِحَنا َوَجَعْلَناَها َواْبَنَها آَيةا لِّْلَعاَلِمينَ   َوالَِّتي َأْحَصَنْت َفْرَجَها َفَنَفْخَنا ِفيَها ِمن رُّ

“Meryem’e ruhumuzdan üfledik...”28 

 Cebrâil a.s.’ın ‘Ruh’ olarak nitelenmesi ilemeleklerin ruhî varlıklar olmasına 

rağmen insan şekline bürünüp ‘suret’ ile görünebildikleri ifade edilmiştir.‘El-Emin’ 

olarak nitelenmesi, vahyi iletmesi açısındandır. ‘Kudsi’ ifadesi ise, tertemiz ve 

mübarek anlamındadır. Allah’a izafe edilen ‘Ruhumuz’ kelimesi ise, katındaki değeri 

ve şerefi bakımındandır. 

                                                                                                                                                                          
25 Maide, 5/110 

26 Şuara, 26/193 

27 Meryem, 19/17 

28 Enbiya, 21/91 
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2) İsa Peygamber 

 

ِإنََّما اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َرُسوُل الّلِه َوَكِلَمُتُه َأْلَقاَها ِإَلى َمْرَيَم َوُروحٌ  

ْنهُ   Meryem oğlu İsa Mesih, ancak Allah’ın peygamberi, Meryem’e ulaştırdığı...“مِّ

(emriyle onda var ettiği) kelimesi ve kendisinden bir ruhtur...”29 

 

  

 

3) Vahiy 

وحَ  ِمْن َأْمِرِه َعَلى َمن يَ َشاء ِمْن ِعَباِدِه ِلُينِذَر َيْوَم التََّلقِ   َرِفيُع الدََّرَجاِت ُذو اْلَعْرِش ُيْلِقي الرُّ

“Allah kavuşma günüyle uyarmak için, kullarından dilediğine, emrinden olan ruh’u 

indirir.”30 

وحِ  ِمْن َأْمِرِه َعَلى َمن َيَشاء ِمْن ِعَبادِ ِه َأْن َأنِذُروْا َأنَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ َأنَ ْا َفاتَُّقونِ  ُل اْلَمآلِئَكَة ِبالْ رُّ  ُيَنزِّ

“Kendi emrinden ruh (vahiy) ile melekleri, kullarından dilediği peygambere indirip 

şu gerçeği insanlara bildirin, buyuruyor...”31 

 

                                                           
29 Nisa, 4/171 

30 Mümin, 40/15 

31 Nahl, 16/2 
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4) Kur’an-ı Kerim: 

... ْن َأْمِرَنا  ا مِّ َوَكَذِلَك َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك ُروحا  

 

“İşte sana da, emrimizle, bir ruh (kalpleri dirilten bir kitap) vahyettik...”32 

 

“Kur’an’a ‘ruh’ isminin verilmesi, gerçek ve sonsuz hayatın bulunduğu 

ahiret’teki saadete ilettiği içindir.”33 

 

5) Rahmet: 

ْنهُ  يَماَن َوَأيََّدُهم ِبُروح  مِّ   ُأْوَلِئَك َكَتَب ِفي ُقُلوِبِهُم اْْلِ

“...Onlar o kimselerdir ki Allah kalblerine iman yazmış ve onları kendinden bir ruh ile 

desteklemiştir...”34 

 

6) İnsan Ruhu: 

 

وِحِه َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َوا ا َتْشكُ ثُمَّ َسوَّاُه َوَنَفَخ ِفيِه ِمن رُّ ُرونَ ْْلَْبَصاَر َواْْلَْفِئَدَة َقِليلا مَّ  

“Sonra onu düzenli bir şekle sokup, içine kendi ruhun üfürdü...”35  

                                                           
32 Şura, 42/52 

33Râğıb el-İsfahânî, el-Müfredât, s.299 

34 Mücadele, 58/22 

35 Secde, 32/9 
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وِحي َفَقُعوْا َلُه َساِجِدينَ  َفِإَذا ْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمن رُّ َسوَّ  

“Ben, onun yaratılışını tamamladığım ve ona ruhumdan üflediğim zaman, siz hemen 

onun için secdeye kapanın.”36 

Fazlur Rahman’a göre, insanın maddi ve manevi tarafı vardır, maddi yönü 

beden; manevi yönü ise ruhtur. Ancak ruh ve beden bir bütündür. Kur’an ayetlerine 

göre de Allah insanı bu biçimde yaratmıştır.37 Allah Hicr suresinde “insana ruhunu 

üflediğini”38 buyurmaktadır. Buradaki “ruh” ifadesi “nefs” değildir. “İnsanda hayat 

özelliği taşıyan ve düşünce, sevgi gibi insandaki özelliklerin merkezi olan ruhtur.”39 

Nitekim bu ‘ruh’un niteliği ayette şu şekilde geçer; 

وحُ  ِمْن َأْمِر َربِّي َوَما ُأوتِ يُتم مِّن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِليلا  وحِ  ُقِل الرُّ  َوَيْسَأُلوَنَك َعِن الرُّ

“Ruh Rabbimin emrindendir. Size onun hakkında çok az bilgi verilmiştir.”40 

Bazı müfessirler bu ayeti şu şekilde açıklamıştır; 

Elmalılı M. Hamdi Yazır tefsirinde geçen: 

                                                           
36 Hicr, 15/29, Sâd, 38/72 

37 M. Abdulkadir Yılan, Fazlur Rahman’ın Vahiy Anlayışı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çorum 

2013, s. 52 

38 Hicr 15/29. 

39  Öznur Özdoğan, İnsana Manevi-Psikolojik Yaklaşım, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, XLIX, 

sayı II, s.79 

40 İsra, 17/85 
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“Sana ruhtan sorarlar” veya “soruyorlar”. “Siyer’de İbn Abbas’tan aktarıldığına 

göre Kureyş kabilesinin ileri gelenleri, Nadr b. Hâris ile Ukbe b. Ebi Muayt’ı 

Medine’deki Yahudi bilginlerine göndererek: “Onlar ehlikitaptırlar, sizde 

bulunmayan bilgiler onlardabulunur. Muhammed’i sorun bakalım” demişler. Bunun 

üzerine ikisi birlikte Mekke’den çıkıp Medine’ye varmışlar ve Hz. Muhammed’i 

sormuşlar.” Yahudiler de: “Ashâb-i Kehf ile Zulkarneyn’den ve ruhtan sorunuz, eğer 

hepsine cevap verir veya susarsa peygamber değildir; eğer bir bölümüne cevap verip 

bir bölümünü cevaplandırmazsa peygamberdir”demişler.  

Buhâri ile Müslim’de geçen rivayete göre Abdullah b. Mesûd r.a. şöyle 

demiştir;  “Rasulullah ona karşı bir şey söylemeyip suskunluğa daldı. Ben hemen 

kendisine vahy inmekte olduğunu bildim. Vahy inince şöyle buyurdu: “Sana ruhtan 

soruyorlar. De ki: Ruh Rabbimin emrindendir, size ilimden ancak pek az bir şey 

verildi.”41 

İsmail Hakkı Bursevi:  

“Sana ruh hakkında” Yahudiler “soru sorarlar”.İnsan hayatının başlangıcı ve 

bedeninki ruhun niteliğinden sordular ve kendilerine şöyle denildi: “De ki: ‘Ruh, 

Rabbimin emrindendir.”” İnsan aklının, çevresinde dahi dolaşamayacağı ölçüde gizli 

sırlardan, Allah’ın ilminin tecellî ettiği ilâhî işlerdendir”.42 

 

Beydâvi:  

“Ruh: Bağlı bulunduğu bedenin organları gibi bir doğuşu ve maddesi olmadan 

Allah’ın “Kün-Ol” emriyle meydana gelen işlerdendir,”demiştir. 

                                                           
41Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, c.5, s.515-516 

42İsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, c. 5, s.49 
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 “Ey iman ve inkâr edenler! “Size ancak az bir bilgi verilmiştir.”Duyularınız 

aracılığı ile faydalandığınız ancak az bir ilim verilmiştir. Aklın nazarî bilgileri elde 

etmesi, maddenin duyularak elde edilmesinden faydalanarak kazanılan zorunlu 

bilgilerdir. Bu sebeple: “Duyu, his kabiliyetini yitiren, ilmi yitirmiştir” denilmiştir. 

Bir çok şey de belki hisle idrak edilmez. Bu, ruhun zatının bilinmesi mümkün 

olmayan işlerden olduğuna bir işarettir. Çünkü ruh, ilâhî ilmin gerektirdiği 

şeylerdendir.”43 

 

el-Kevâşî’:  

“Müfessirler, bilginler ruh ve mahiyeti konusunda ihtilâf etmişlerdir. Onlardan 

hiçbiri iddiasını isbat edecek kesin bir delil getirmemiştir. Yalnız ruh’un ayrılmasıyla 

insanın öldüğü, onun bedende devamıyla hayatın devam ettiğini 

söyleyebilmişlerdir.”44 

 

Abdulkerim el KUŞEYRİ: 

“Onlar (Yahudiler), Hz. Peygamber’le (s.a.v.) mücadele etmek ve yanlış yaptığını 

göstermek istediler. Bunun üzerine Allah, ruhun kısımlarını açıklayan bir ifade dile 

getirmesini emretti. Çünkü “ruh” sözcüğüyle adlandırılan şey ayetteki şu ifadenin 

kapsamına girer: 

 

“De ki: ‘Ruh, Rabbimin bileceği bir şeydir.” 

 

                                                           
43İsmail Hakkı Bursevi, a.e., s.50 

44 İsmail Hakkı Bursevi, a.e., s.51 
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Kuşeyri’ye göre:“insanın ruhu, Allah’ın bedene yerleştirdiği ve manevî haller 

ile güzel ahlakın merkezi kıldığı manevî bir varlıktır. Nasıl ki göz görmenin, kulak 

işitmenin, diğer organlar da diğer fonksiyonların merkezi olup bunların toplandığı 

yer olan insan da gören ve duyan ise aynı şekilde iyi vasıfların merkezi ruh, kötü 

vasıfların merkezi de nefistir. Ancak iyilik ve kötülüğe dair hüküm ile iyi ve kötü 

şeklindeki isim, bu vasıfların toplandığı yere verilir.”45 

 

 

Kur’an’da Nefs Kavramı 

Nefs kelimesi Arapçada ‘kişi’ veya ‘kendi’ manasına gelmektedir.Kur’an’da 

ruh’a çok fazla değinilmemiştir ancak nefs kavramı 295 defa tekil ve çoğul olarak 

geçer.46Ayrıca ayetlerde nefs üzerine yemin edildiği görülmektedir.  

 

نَساَن َوَنْعَلُم َما ُتَوْسِوُس ِبِه َنْفُسهُ  َونَ ْحُن َأْقَرُب ِإَلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريدِ   َوَلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ

“Yemin olsun ki, insanı Biz yarattık ve nefsinin ona ne fısıldadığını biliriz, çünkü Biz 

ona şah damarından daha yakınız”47 

 

 وَ َنْفس   َوَما َسوَّاَها َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها

                                                           
45 Abdullah el Kuşeyri, Letâifu’l işârât, çev. Mehmet Yalar, Harf Yay., c.3, s.352 

46 Hüseyin Atay, a.g.m.., s.2 

47Muhammed Esed, Kur’an Mesajı Meal-Tefsir, İşaret Yay., Kâf Sûresi 50/16 
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“Nefse ve onu biçimlendirene, ona isyanını ve takvasını ilham edene kasem 

olsun.”48 

 

Nefs kelimesi Kur’an’da 3 manaya gelir; 

 

1) Allah’ın zâtı-kendisi: 

 

  ُقل ِلّلِه َكَتَب َعَلى َنْفِسهِ  الرَّْحَمةَ ...

“...O, merhamet etmeyi kendi zatına (nefsine) farz kıldı.”49 

 

 َسَلٌم َعَلْيُكْم َكَتَب َربُُّكْم َعَلى َنْفِسهِ  الرَّْحَمةَ ...

“.. Rabbiniz rahmet etmeyi kendi nefsine (üstüne) yazdı”50 

 

  َوُيَحذُِّرُكُم الّلُه َنْفَسهُ ...

“... Allah sizi nefsinden (kendisinden) sakındırır.”51
 

 

2) İnsan Ruhu: 

 

                                                           
48Şems, 91/7-8 

49 En'am, 6/12. 

50 En'am, 6/54. 

51 Âl-i İmran, 3/28-30. 
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 َيا َأيَُّتَها النَّْفُس  اْلُمْطَمِئنَّةُ 

“Ey mutmainne (tatmin) olmuş nefs, Rabbine dön...”52 

 

3) İnsan bedeni: 

 

  ُكلُّ َنْفس   َذاِئَقُة اْلَمْوِت ثُمَّ ِإَلْيَنا ُتْرَجُعونَ 

“Her nefs, ölümü tadacak, sonra döndürülüp bize getirileceksiniz.”53 

 

 َقاَل ِهَي َراَوَدْتِني َعن نَّْفِسي...

“(Yusuf) O, benim nefsimden mûrad almak istedi...”54 

 

 ِإنَّ الّلَه اَل َيْظِلُم النَّاَس َشْيئاا َوَلِكنَّ النَّاَس أَ نُفسَ ُهمْ  َيْظِلُمونَ 

“Şüphe yok ki, Allah insanlara hiçbir şey ile zulmetmez, fakat insanlar kendi 

nefislerine zulmederler.”55 

 

İnsanın kendini tanıması için, 

                                                           
52 Fecr, 89/27 

53 Ankebut, 29/57 

54 Yusuf, 12/26 

55 Yunus, 10/44 



17 
 

 َوِفي أَ نُفسِ ُكْم َأَفَل تُْبِصُروَنَوِفي اْْلَْرِض آَياٌت لِّْلُمو ِقِنينَ 

“Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinde ayetler 

vardır”56 ayeti geçmektedir. “Nefsi bilen yani kendini bilen insan Rabbini bilir, 

Allah’ı bilmenin anahtarı, kişinin kendini tanıyıp bilmesidir. Bilen insan iman 

etmiştir, hakikatı bulmuştır. İman eden insanın ruhu güzelleşir yaratılışının ve var 

oluş nedeninin farkındadır. Ayrıca kendine olan güveni artar. Allah’a inanmak 

kendine de inanmak demektir”. 

Özet olarak ruh, Allah tarafından yaratılmıştır.Ancak ayetlerden anlaşıldığı 

üzere, ruhun ne olduğu hakkında tam anlamıyla kesin bir bilgi yoktur. Her insanda 

bulunur ve cinsiyeti yoktur.  

 

 

Hadislerde Ruh ve Nefs Kavramları 

Peygamber (s.a.v.)'in “Nefs”hakkındaki hadisleri bize nefsimizi nasıl tanımamız 

gerektiğini göstermektedir. Genel olarak“can, kalp, kişi, gönül ve kasem”manalarına 

gelmektedir. 

 

Hadislerde ruh ile nefs kavramları eşanlamlı olabilmektedir.  

 

“Akıllı kimse, nefsini muhasebe eden ve ölümden sonrası için çalışandır.  Aciz de, 

nefsini heva peşine takan ve Allah’tan temennide bulunan kimsedir”57 

                                                           
56 Zâriyât, 51/20-21. 

57 Tirmizi, Kıyamet, 26 



18 
 

 

Ebu Hureyre (r.a.) anlatıyor: “Hz. Peygamber buyurdu ki: “Kul bir hata yaptığı 

zaman kalbinde siyah bir iz meydana gelir. Eğer kişi, o hatadan nefsini uzaklaştırır, 

tevbe ederse kalbi cilalanarak (leke silinir). Bilakis, aynı günahı işlemeye devam ederse, 

kalpteki leke artırılır. Hatta bir zaman gelir, kalbi tamamen kaplar. Işte bu durum 

Allah’ın: “Aksine, onların kalpleri, yaptıkları (kötülükler) ile pas tutmuştur”  

mealindeki ayette zikrettiği pasdır.”58 

 Ubeydullah İbn Mihsan el-Hutami (r.a.)’den naklen: “Rasulullah (s.a.v.) 

buyurdular ki: “Sizden kim nefsinden emin, bedeni sıhhatli ve günlük yiyeceği de 

mevcut ise sanki dünyalar onun olmuştur.”59 

 

Ebu Hureyre (r.a)'den rivayet edilen, 

Hz. Ebu Bekir: “Ey Allah'ın Resulü! Bana, sabah ve akşam 

okuyacağım bir şey öğret.” dedi. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: “De ki: Ey 

görüneni ve görünmeyeni bilen, gökleri ve yeri yaratan, her şeyin sahibi ve maliki 

olanAllah'ım! Senden başka ilahın bulunmadığına şahitlik ederim. Nefsimin 

şerrinden,şeytanın şerrinden ve şirkinden sana sığınırım. Nefsime kötülük etmekten ya 

da onu birMüslümâna kötülük yapmaya itmekten sana sığınırım.”Bunu her sabah, her 

akşam veyatağına girince oku!”60diye Hz. Ebu Bekir'e tavsiyelerde bulunmuştur. 

 

Hz. Peygamber bu hadisle insanın kendi benliğine kötülük edebileceğini ifade 

etmiştir. 

 

                                                           
58 Mutaffifin, 83/14, İbn Mace, Zühd, 29 

59 Tirmizi, Zühd, 34, İbn Mace, Zühd, 9 

60 Ebu Davud, Edeb, 101, Tirmizi, 3392. 
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Hz. Peygamber (s.a.v.) sıkça“Nefsim elinde olan Allah'ayemin ederim ki…” 

diyerek konuşmasına başlardı ve nefisle ilgili şöyle dua ederdi: “Ya Rabbi, göz açıp 

kapayıncaya kadar da olsa beni nefsime bırakma.”61 

 

Hz. Peygamber (s.a.v)  bir başka duası şu şekildeydi: 

“Allah'ım! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır. Sağımı 

nurlandır, solumu nurlandır. Üstümü nurlandır, altımı nurlandır. Önümü 

nurlandır,arkamı nurlandır. Allah'ım! Nefsimi nurlandır, nurumu çoğalt.”62 

 

Abdullah bin Amr'dan (r.a.) rivayetle: 

“Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul olunmayan duadan, 

doymayan nefsten ve fayda vermeyen ilimden sana sığınırım, bu dört şeyden sana 

sığınırım.”63 

 

“Peygamber (s.a.v.)’in yanından bir cenaze geçti de ona ayağa kalktı, kendisine 

onun Yahudi olduğu söylenince, “O da bir can/insandeğil miydi?” cevabını verdi.64 

 

Hadislerde görülmektedir ki Hz. Peygamber kötülüklerinden her daim Allaha 

sığınmıştır. 

Hz. Peygamber (s.a.v.) bazen de nefsi ruh anlamında kullanmıştır.  

“Zenginlik mal çokluğundan değildir. Zenginlik ‘gönül’ zenginliği iledir.”65 

 

                                                           
61 Ebu Davud, Edeb, 101. 

62 Buhari, Deavât, 9; Tirmizi, Deavât, 30; Müslim, Müsâfirîn, 189; Ebu Davud, Tetavvu, 26. 

63 Tirmizî, Dua, 68. 

64 Müslim, Cenaiz,81 

65 İbn Mace, Zühd 9. 
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“Rüya üç kısımdır: Nefsin sözü, şeytanın korkutması ve Allah tarafından olan 

müjde…”66 

 

Ölümden sonraruhunvaziyeti için verilen hadisler: 

Resûl-i Ekrem, Bedir savaşında öldürülen müşriklere ait cesetlerin yanına giderek 

onlara, “Rabbinizin size önceden haber verdiği acı sonucu tattınız mı?” diye hitap 

edince Hz. Ömer, “Ruhları bulunmayan cesetlere mi hitap ediyorsun?” diye sormuş, o 

da, “Onlara söylediğimi siz duyamazsınız ama onlar duyar” demiştir.67 

 

“Ayrıca Hz. Peygamber şehit olanCa‘fer-i Tayyâr’ın, cennete gittiğini, orda 

şehidler ile sâlih müminlerin ruhlarının yeşil kuşların üzerinde istedikleri yerlere uçup 

birbirini ziyaret edeceğini, Allah’ın kıyamet gününde ruhunu cesedine iade 

edeceğini,haber vermiştir.”68Bu hadisten anlıyoruz ki beden öldükten sonra ruh varlığını 

devam ettirir.  

 

 

1.4.Tasavvuf’ta Ruh Anlayışı 

İmam Kuşeyri tasavvufu şöyle açıklamıştır; “Tasavvufun konusu ‘Ruh’ olarak 

belirtilir.69 Burada ruh kelimesi yerine Lâtife, Sır, Nefs ve Kalp terimleri de 

kullanılabilir.Ruhun saf, kalbin pak ve nefsin temiz hale getirilmesi tasavvufun hem 

konusu hem de gayesidir. Bu hususları gerçekleştiren bir kişi kamil insandır. Şu 

                                                           
66 Buhari, Ta’bir, 26.  

67Buhârî, “Meġāzî”, 8 

68Yusuf Şevki Yavuz, “ruh”, TDV İslam Ansiklopedisi, cilt: 35; sayfa: 188 

69 Abdulkerimel-Kuşeyri, Kuşeyri Risalesi, Haz. Süleyman Uludağ, (Kuşeyrî Risalesi’nin tercümesine 

yazdığı giriş bölümünde Tehanevî’den naklen) Dergah Yay., İstanbul 2009, s.50 
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halde tasavvufun gayesi insanı olgunlaştırmak ve faziletlerle donatmaktır. Kısaca 

insanı insan yapmaktır.”70 

İlk mutasavvıflarruhtan çok nefis71 ve kalbe önem vermişlerdir. Mutasavvıflar 

ruh, nefis, kalp ve aklı aynı anlamda kullanmışlardır. Kuşeyrî ruhu “bedene tevdi 

edilen bir latife” olarak ifade etmiştir. Cüneyd-i Bağdadi ise ruhun niteliğini 

Allah’tan başka kimsenin bilmesinin mümkün olmadığını söylemiştir.72 

“Nefsin insanı olumsuzluklara yönlendirmesi kalbe, ruha, bedene ve akla 

zararlar vermektedir. Nefsin bu isteklerini davranış biçimleri ile azaltmak veya 

tamamen gidermek gerekmektedir. İnsanın kötülüklerden uzak durup güzel ahlak 

sahibi olması şu şekilde mümkündür;  

Sadece Allah'a kulluk ederler..73 

Sadece Allah'a güvenirler.74 

Allah'a şükrederler.75 

Kur’an'a bağlıdırlar.76 

                                                           
70 Kuşeyri, a.g.e., s.50 

71 27.01.2017 tarihli danışman hocam ile yapılan görüşme neticesinde, tasavvuf kültüründe genelde  nefse 

olumsuz anlam verilmesinden ve bunun aslında Kur’an’daki nefse yüklenen anlama da uymadığından 

dolayı, biz bu çalışmada tasavvufun nefse yüklediği olumsuz anlamı ‘i’ harfi ekleyerek ‘nefis’ kelimesi 

ile ifade ettik. 

72 İlhan Kutluer, “ruh”, TDV İslam Ansiklopedisi, c.35, s. 194 

73Fatiha, 1/5 

74Bakara, 2/249 

75Bakara, 2/172 

76Araf, 7/170 
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Tevekküllüdürler, herşeyin Allah'tan olduğunu bilirler.77  

 Merhametli ve güzel huyludurlar.78 

Öfkelerine hakim olurlar, hoşgörülüdürler.79 

Güvenilirdirler.80 

Haset etmezler.”81 

 

 

1.4.1. Hz. Mevlana’nın Ruh Anlayışı 

Türk Tasavvuf kültürünün önderlerinden Mevlana Celaleddin Rumi ruh 

kelimesi yerine daha çok “can” kelimesini kullanmıştır. 

Mevlânâ’ya göre, “insan uyuduğu zaman, ruhu sanki güneş gibi gökyüzünde 

ışıldar. Bu sırada beden yorganın altındadır. Dolayısıyla ruh, boşluklarda bir astar 

gibi gizlidir. Beden ise yorganın altında döner durur.”Mevlana'ya göre ruh gizli yani 

görünülmez  olduğundan ruhu misaller vererek anlatmak mümkün değildir. 82 Çünkü 

ruhun nicelik ve niteliği bulunmaz. Ona göre ruh, bir cevherdir,83Ruh bakidir 

                                                           
77Tevbe, 9/51; Teğabun, 64/11; Yunus, 10/49; Hadid, 57/ 22 

78Nahl, 16/125; 9/128; Hud, 11/75 

79Al-i İmran, 3/134; Şura, 42/40-43;Araf, 7/199 

80Duhan, 44/ 17-18; Maide, 5/ 12; Tekvir, 81/19-21; Nahl, 16/ 120 

81Nisa, 4/128 

82 Mevlana Celaleddin, Mesnevî,. terc. Veled İzbudak, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1991,c.VI, s.261 

83Mevlana Celaleddin, Dîvân-ı Kebîr,. haz. Abdülbaki Gölpınarlı, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 

2000,c.IV s. 367,  
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vedeğişmez, hastalık, uyku ve ağrı gibi özellikler bedene aittir. Mevlâna’ya göre 

“Ruh, renksiz ve kokusuzdur.84Aslı temizdir.”85Bedene ait olan, kısalık-uzunluk, ön-

arka, ağırlık ve yorgunluk vb.özellikler ruhta bulunmaz. 

Ruhun cinsiyeti yoktur, hem erkekte hem de kadında vardır, bundan dolayı 

ruhtadişilik ve erkeklik bulunmaz.  

Nefis-ruh ilişkisi konusunda Mevlânâ Celâleddin Rûmî şunu söyler: “Nefis ile 

ruh başkadır. Görmez misin ki; nefis uykuda nerelere gider; oysa ruh tendedir. Ama 

nefis döner, başka bir şey olur.”86 

Ona göre ruhun yaratıcısı Allah'tır.“Onu düzenlediğim (insan şekline 

koyduğum) ve ona ruhumdan üflediğim zaman, siz hemen onun için secdeye 

kapanın”87mealindeki ayete dikkat çekerek, ruhunAllah tarafından yaratıldığını 

söyler. Allah, ruhu sebep ve araçlara ihtiyaç duymadan“!ُكن” “Ol!” emriyle88 

yaratmıştır.89Bu nedenle ruh, sonradan var olmuştur.Canlı olmak için birbirilerine 

gereksinimi olan beden ve ruh, bütünleşmişlerdir.  

Yunus Emre ise bu bütünlüğü “ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm” 

olarak açıklar.  

Bektaşi literatüründe ise ruh, nefes ve şuur manalarına da gelmektedir.  

                                                           
84 A.e. ,c. IV, s. 211 

85 A.e, c. I, s. 49,  

86 Ahmet Ögke, Kur’an’da Nefs Kavramı, İnsan Yay., İstanbul 1997, s.66 

87 Hicr, 15/29 

88 "(O) göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Bir şeyi yaratmak istediği vakit ona sadece "Ol!" der, o da hemen 

oluverir." (Bakara, 2/117). Ayrıca bkz. Al-i İmran, 3/47; En'am, 61/73; Nahl,16/40; Meryem, 19/35; 

Yasin, 36/82; Mü'min 40/68. 

89 Dîvan, C. II, s. 66 
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Bu sebeple, “Ona ruhumdan üfledim” cümlesinin bir değerlendirmesi de, “Onu Tanrısal 

şuura eriştirdim”olarak açıklanır. Bu sebepledir ki insan bilinçli bir varlıktır.90 

 

 

Tasavvuf’ta Nefs Anlayışı 

Nefs tasavvuf kaynaklarında kendisinde istemli hareket, his ve hayat kuvveti 

barındıran latif bir cevher olarak açıklanır.91Bazı mutasavvıflara göre ruh güzel 

huyların kaynağı iken, kötü arzu ve isteklerinin kaynağı nefis’tir.92Tasavvuf’tahevâ 

ve heves nefistendir.93“Nefsi kötü işler yapmaya iten bazı nitelikler, ebediyet 

arzusu,94 cimrilik95, acelecilik,96 hırs,97 nankörlük,98ve aşırıya kaçmak99’tır.” 

 

Nefs ile ilgili ise Mevlânâ şunları söylemiştir: “…nefis, soğukta donmuş 

ejderhagibidir. Güneş çıkıp hava ısınınca Firavun gibi neler yapmaz ki? O yüzden her 

                                                           
90 Öznur Özdoğan, İnsana Manevi-Psikolojik Yaklaşım, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 

XLIX, sayı, II, s.79 

91 Abdurrazzâk el-Kaşânî,  Istılâhâtu’s-Sûfiyye,Sufilerin Kavramları, terc. Abdurrezzak Tek, Bursa 

Akademi, Bursa 2014, s.115. 

92 İbn Kayyim el-Cevziyye, Kitâbü’r-Rûh, çev. Şaban Haklı, İz Yayıncılık, İstanbul 1993, s. 235.  

93 Necm, 53/23; Nâzi’ât, 79/40-41. Hevâ; Kur’an’da nefsin tüm kötü istek ve arzularının toplu ifadesi 

olarak sunulmuştur  

94 Tâhâ, 20/120; Hümeze, 104/3. 

95 Haşr, 59/9; Teğâbün, 64/16. 

96 İsrâ, 17/11; Enbiyâ, 21/37. 

97 Bakara, 2/96. 

98 İsrâ, 17/67; Şûrâ, 42/48 

99İsrâ, 17/83; Rûm, 30/36; Kasas, 28/76-78. 
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nefsineline fırsat geçse yüzlerce Musa'nın ve Harun'un yolunu vururdu. Ona bu 

imkânıvermemek için, o donmuş ejderhayı şehvet güneşinden uzak tutmak gerek.”100 

 

Tasavvuf’ta nefs, tabiatı nedeniyleinsandaki olumsuzlukların kaynağı olarak 

gösterilir. Allahın en güzel sûrette yarattığı insan101dünyaya temiz olarak gelir, ancak 

zamanla nefsi kötülüklere yönelir, güzellikleri göremez hale gelir ve dengeden 

uzaklaşır. Onun içindir ki Kur’ân-ı Kerîm’de: 

 َفَل ُتَزكُّوا َأنُفَسُكْم ُهَو َأْعَلُم ِبَمِن اتََّقى

“Nefislerinizi temize çıkarmayın çünkü O, kötülükten sakınanı daha iyi 

bilir.”102buyrulmuştur. 

Nefsin kötülüklerinden kurtulmuş insan, kendini bulur ve özüne döner. 

Böylelikle yaradılış gayesinin farkına varır.Bu konu hakkında İmam Gazali Kimyâ-i 

Saadet’inde şöyle der;  

“Kendini bilmezsen başkasını nasıl bilirsin? Kendimi biliyorum, tanıyorum 

diyorsan yanılıyorsun! Zira böyle bilmek, Hakkı tanımak değildir. Hayvanlar 

da kendilerinden  bu kadar bilir. Hakikatini araman lâzımdır.Eğer sen aslında 

                                                           
100Musa Kaval , Mevlânâ'nın Mesnevî'sinde Nefis Kavramı, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 

Uşak 2011, s. 153. 

101 Tîn, 95/4 

102Necm, 53/32 
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melek cevheri isen, Allah’ı tanımaya uğraş ve kendini o cemâli müşahede 

edecek hale getir.”103 

Beyazîd Bistâmî ise: “Kalplerin kabzı, nefislerin bastındandır; kalplerin bastı 

da nefislerin kabzındandır.” demiştir.104Bu ifadesi şu şekilde açıklanabilir; 

mutasavvıflara göre, kalp ile nefis zıt öze sahiptir. Onlara göre  nefis neşelenince 

kalp daralır ve kalp neşelenince de nefs sıkılır. Nefs kötülüklere yönelerek neşelenir 

ancak kalp bu durumdanhoşnut olmaz, kişi kalbin huzurlu olacağı işler ile 

ilgilenmelidir. Böylelikle nefsini kontrol altında tutar ve özüne, benliğine döner. 

 

Yunus Emre ise insanın özüne dönerek hakikate ulaşabileceğini söylemiştir: 

  “Çok cehd edip istedim 

  Yeri göğü aradım 

  Hiç mekanda bulmadım 

  Buldum insan içinde.”105 

Hoca Ahmet Yesevi ise; “Özünü bildi ise Hakk’ı bildi” demiştir. 

 

Mutasavvıflara göre nefsin özelliği Kur’an’da şöyle geçer: ِإنَّ النَّْفَس َْلمَّاَرٌة

 Muhakkak ki nefis, kötülüğü emreder.”106İnsanın nefsini kontrol altında“ِبالسُّوءِ 

                                                           
103 İmam Gazali, Kimya-i Saadet, Bedir Yay., İstanbul, s.17 

104 Hücvirî, Keşfü’l-mahcûb,Hakikat Bilgisi, trc. Süleyman Uludağ, Dergah yay., İstanbul 2010, s.525 

105 Öznur Özdoğan, a.g.m.,  s.102 

106Yusuf, 12/53 
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tutması gerekir, buna ‘nefis tezkiyesi’ denilir. “Kötülük ve günah kirlerinden 

temizlenmek” anlamına gelen tezkiye kelimesi “tasfiye, tathir”107 olarak da açıklanır. 

İnsan nefsini eğitirse kötülüklerden ve kötü alışkanlıklardan kurtulur. 

Günümüzde nefsin yedi mertebesinden bahsedilir.108Bunlar Kur’an ayetlerine 

dayandırılarak oluşturulmuştur. Mertebelerin sayısı ile ilgili  olarak mutasavvıfların 

görüşü şu şekildedir;“Gazalî, Atâullah İskenderî, Râgıb el-Isfahânî, Necmeddin-i 

Kübra ve Şihâbüddin Sühreverdî gibi mutasavvıflar üç mertebe (Emmâre, Levvâme, 

Mutmainne), Hakîmi Tirmizî ve Eşrefoğlu Rûmî gibi mutasavvıflar dört mertebe 

(Emmâre, Levvâme, Mülhime, Mutmainne), Osmanlı mutasavvıfları ise genellikle 

yedi mertebe (Emmâre, Levvame, Mülhime, Mutmainne, Râziye, Marziye, Kâmile) 

tasnifi benimsemişlerdir”109Nefis tezkiyesi süreciçoğu kez aşağıdan yukarıya doğru 

sıralanır:  

anlamındadır. İsmini Yusuf Suresi 53. ayetten  ”çok emredici“; i emmâre-Nefs

.almıştır 

  ُفوٌر رَِّحيمٌ نَّ َربِّي غَ إِ بَِّي ِحَم رَ ِبالسُّوِءِإالَّ َما رَ  النَّْفَسأَلمَّاَرةٌ َوَما ُأَبرُِّئ َنْفِسي ِإنَّ 

“Nefsimi temize de çıkarmıyorum, çünkü nefis kötülüğü emreder; meğer 

Rabbim rahmetiyle bağışlaya, çünkü Rabbim çok bağışlayan, çok merhamet 

edendir.” 

Sınırsız istekleri ve arzuları olannefistir. Cüneyd-i Bağdadî nefs-i emmâre  

hakkında; “Kişiyi helak etmeye çalışan, düşmana yardımcı olan, hevâ ve hevese uyan 

                                                           
107Süleyman Uludağ, “Tasfiye”,  TDV İslam Ansiklopedisi, c.5, s. 127 

108 İsmail Karagöz, Dini Kavramlar Sözlüğü, DİB Yay.,  Ankara 2006, s.523 

109 TurgayYazıcı , Gazzali'de İnsanı Tanımlayan Temel Kavramlar (Ruh, Kalp, Akıl, Nefs), 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Rize  2014,  s. 131 
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ve türlü kötülüklerle itham olunan nefistir.”110 demiştir. Kişi yaptığı hatalarda ısrar 

eder ve tövbe aklına gelmez.Cehalet, hırs, kibir, şehvetgibi olumsuz karakterler nefs-

i emmârenin özelliklerindendir.111“Bu seviye Freud’un kişilik teorisindeki id(alt ben) 

kavramını hatırlatmaktadır. Ona göre kişilik; id, ego ve süperego isimli 3 temel 

bileşenden oluşur. İd, doğuştan gelen tüm biyolojik dürtüleri içerir ve haz ilkesiyle 

çalışır. İd, ısrarcıdır ve bencilce doyuma ulaşmaya çalışır.” 

Nefs-i levvâme; “çok pişman olandemektir.”112Bu nefsyaptığı yanlışları 

farkeder ve kabullenme süreci başlar. Ruhsal gelişimin en önemli aşamasıdır.  

 İnsan vicdanının kınayan sesini113 tanıklığa çağırırım!.”114İnsan“َواَل ُأْقِسمُ ِبالنَّْفِس اللَّوَّاَمةِ 

yaptıklarından dolayı kendini sorgulamaktadır. Bu seviye manevi arınmanın ilk 

aşamasıdır. 

 

Nefs-i mülhime; “İlham ve keşf edilen nefs.”115 Bu mertebede, insani dürtü ve 

güdülerin doğal düzeni aşılanır ve tam bir dönüşüm yaşanır.116Bu seviye ile insan, 

                                                           
110Abdulkerim Kuşeyrî, a.g.e, s.56 

111 Abdürrezzak Kâşâni, Tasavvuf Sözlüğü, çev. Ekrem Demirli, İz Yay., İstanbul 2004, s.558 

112 Abdurrezzâk el-Kâşânî, Letaifu’l-A’lâm fi İşarâtı Ehli’l-İlhâm, Tasavvuf Sözlüğü, terc. Ekrem Demirli, 

İz Yay., İstanbul 2004, s. 558 

113 Lafzen, “(kendi-kendine) kınayan nefsi”: yani, insanın kendi kusurlarının ve eksiklerinin farkında 

oluşu 

114 Kıyame, 75/2. 

115 Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Ağaç Yay., İstanbul 2009, s.548 

116 Hayati Hökelekli, Din Psikolojisi, TDV. Yay., Ankara2008, s. 37. 
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tahammül etmeyi, fedakârlığı, kanaat etmeyi, cömertliği vb. olumlu  özellikleri kabul 

eder. Kur’an’da bu nefs mertebesi, 

 Nefse ve onu düzgün bir“َقْد َأْفَلَح َمن َزكَّاَهاَوَنْفس  َوَما َسوَّاَها َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها

biçimde şekillendirip ona iyilik ve kötülük duygusunu ilham edene andolsun ki, nefsini 

arındıran kurtuluşa ermiştir”117 ayetine dayandırılır. Ahlaki erdemlerle bezenmiş bir 

nefstir. 

 

Nefs-i mutmainne; Bu makam  َُيا َأيَُّتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّة“Ey huzura eren 

nefs!”118diye ifade edilmektedir. Burada “ruh”huzura ermiş, rahata kavuşmuş, tatmin 

olmuş ve şüpheleri kalmamıştır.119 

İbn Abbas, “Ey huzura eren nefis” ayetini “Ey doğrulayıp tasdik etmiş nefis!” 

biçiminde tefsir etmektedir.120 Arzulardan kurtulmuş olan nefistir. Bu mertebedeara sıra 

beşeri vasıflara geri dönüşler olabilir, tam anlamıyla olgunlaşmamıştır.Ayrıca Abraham 

Maslow’un121plato deneyimler kavramlarıyla bağdaştırılır. Ona göre yüksek plato 

deneyimleri, çoğunlukla aklî ve bilişsel bir idrak mertebsine ulaşmanın duygusal bir 

şekilde yaşanmasıdır.122 

 

                                                           
117 Şems, 91/7-9. 

118 Fecr, 89/27. 

119 Ethem Cebecioğlu, a.g.e., s.548 

120 İbn-i Kayyim  el-Cevziyye, Kitabu’r Ruh, terc. Şaban Haklı,İz Yayıncılık, İstanbul 1993, s. 97. 

121 Abraham Maslow, 1908-1970, hümanistik yaklaşımın ortaya çıkmasında katkıları bulunmuştur.  

122 Ali Ayten; Sevde Düzgüner, Tasavvuf Psikolojisine Giriş Bireysel Arınma ve Güzel Ahlak, Sufi Kitap, 

İstanbul 2017, s.74 
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Nefs-i râziyye;  اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك َراِضَيةا مَّْرِضيَّةا“Razı olmuş ve kendisinden 

razı olunmuş olarak Rabb'ine dön!”123 ayetinde tarif edilen nefistir. Râzı ve teslim 

olmuş mertebedir. Tevekkül edip, bütün gayretiAllah’ın rızasını kazanmak olan 

seviyedir. Bu makamda olan kişi kendi ile barışıktır ve Allah’a yönelmiştir. 

Nefs-i marziyye; Bu makama erişen nefisten Allah râzı olduğu için “Nefs-i 

Marziyye” denilmiştir. Râzı olunmuş nefis anlamına gelmektedir.124Güzel düşünen, 

güzel ahlaklı, insanları seven mertebedir.Kur’an-ı Kerim’de: 

َذا َخاَطَبُهُم اْلَجاِهُلوَن َقاُلوا َوِعَباُد الرَّْحَمِن  الَِّذيَن َيْمُشوَن َعَلى اْْلَْرِض َهْوناا َواِ 

ا  Rahman’ın kulları ki; onlar yeryüzünde alçakgönüllü olarak yürürler ve cahiller“َسَلما

kendilerine laf atarsa selam derler.”125ayetinde ifade edilen “Rahman’ın 

kulları”kendilerine hikmet verilmiş ve huzura ermiş kimseler olarak yorumlanmıştır. 

Nefs-i sâfiye (kâmile);َوَقْد َخاَب َمن َدسَّاَهاَقْد َأْفَلَح َمن َزكَّاَها“Nefsini 

temizleyen kurtuluşa ermiştir. Onu kirletip örten ziyanauğramıştır.”126Ayetiyle tarif 

edilen nefs-i kâmile, olgun nefis demektir.127Bu makamda nefis artık durulaşmış ve 

kemâle ermiştir.128Çok az insan bu makama ulaşabilmektedir.  

                                                           
123 Fecr, 89/28. 

124 Ethem Cebecioğlu, a.g.e., s.549 

125 Furkan, 25/63 

126 Şems, 91/9-10. 

127 Ethem Cebecioğlu, a.g.e., s.547 

128Abdulkerim Kuşeyrî,a.g.e., s. 222   
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Özetle, mutasavvıflara göre nefs terbiye edildiğinde ruh adını alır,ruh terbiye 

edilmez isenefs adını alır. 

Nefsin bu yedi mertebesi ruhsal gelişim süreci olarak adlandırılır.Batı 

psikoloji biliminde  nefs mertebeleri ile her seviyenin işlevi ve dünyaya bakış tarzı 

yeterince bilinmemektedir. Din psikolojisi bilimi bu süreci fücurdan takvaya giden 

yol olarak tanımlar. İnsan arınarak ve edindiği deneyimler sayesinde gelişir ve alt 

katmanların olumsuzluklarından sıyrılıp takva boyutuna geçer. Daha öncede 

açıkladığımız ‘nefsini/kendini bilen Rabbini bilir’ düsturuyla insan 

özünedöndüğünde, kendi benliğini bulduğunda daha çok Allah’a yaklaşmaktadır. 

Kişi dengede durduğunda, aşırıya kaçmadığında ve olumsuz davranışlardan uzak 

durduğunda, nefsini kötülüklerinden arındırmış olur. 

 

 

Felsefe’de Ruh Anlayışı 

Tarih boyunca ruh ve nefs araştırılmıştır.Nefs “psyche” anlamına gelirken, Grek 

felsefesinde ruh için “pneuma” kelimesi kullanılmıştır. Pneuma kelimesi “soluk almak, 

rüzgar esmek ve koku yaymak” olarak yorumlanmıştır. Milet okulunun son filozofu olan 

Anaksimenes (M.Ö. 585-528) ruhu ilk madde olarak gördüğü hava ile özdeşleştirmiştir. 

Stoacı129 filozoflara göreher varlık ve cisim canlı olduğundan dolayı onlara hareket ve 

şekil veren ruhtur, bu filozofların hava-ateş karışımı olarak tanımladıkları ruh tüm 

evreni kuşatan tanrısal varlıktır. Ayrıca onlara göre ruh sıcak hava olup tüm bedeni kan 

                                                           
129 Zenon’un(M. Ö. 334-262) Atina’da kurduğu felsefe okulu. 
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yoluyla dolaşmaktadır. İlk zamanlar maddî varlık olarak tanımlanan ruh daha sonra 

yahudi-hristiyan geleneğinde gayri maddi olarak anlamlandırılmıştır.130 

Antik Yunan filozofu Sokrates (M.Ö. 469–399)yeni bir yol açıp, ruhun ölümsüz 

olduğunu savunmuştur. Ona göre beden ve ruh bütündür ancak beden ruh’un 

hizmetindedir. Ruh birçok yaşamda tekrar doğar. İnsanın ruhuna özen göstermesi 

gerektiğini ifade eder.131 

Demokritos (M.Ö. 460–370) herşeyin atomlardan oluştuğunu düşünmüştür. Ona 

göre ruh’da diğer maddeler gibi atomlardan oluşmaktadır. Ancak hafif, yuvarlak, 

pürüzsüz olduğundan kolay ve hızlı hareket etme özelliği bulunmaktadır.İnsan bedenide 

bu hızlı hareket etmeden dolayı sıcaktır. Kalpte ve beyinde bu atomlar daha yoğundur. 

İnsan bedeni öldüğünde duyum ve düşünme yetileride son bulduğu için ruh da özelliğini 

kaybeder ve atom parçalarına dönüşür. 132 

İlkçağ felsefesinde ruh ile alakalı en önemli dönüşüm Platon(m.ö. 427-347) 

tarafından ortaya konulmuştur.133Ona göre ruh bedenden önce var olmuştur ve beden 

ruh için bir araçtır. Bedenin ölümünden sonra ruh ferdi varlığını sürdürmektedir. Platon 

ruhun sonsuz olduğunu ispatlamaya çalışmıştır. 

Aristoteles (M.Ö. 384-322), müslümanların “Kitâbü'n-Nefs” adını verdiği “Peri 

Psukhe”isimli eserinde kendisinden önceki ruh düşüncelerini eleştirmiştir.Ona göre 

ferdi ruh beden ile başlar, beden olmadan var olamaz ve bir fonksiyonu yoktur. Ona 

göre insan iki ayrı öğeden yani ruh ve bedenden oluşur. Aristo bu durumu şöyle 

                                                           
130 İlhan Kutluer, “Ruh”, TDV İslam Ansiklopedisi., c.35, s. 194 

131 İlhan Kutluer, “Ruh, a.e., c.35, s. 194-195 

132 İlhan Kutluer, “Ruh”, a.e., c.35, s. 194-196 

133 Platon, Timaios, çev.Lütfi Ay;Erol Güney, Sosyal yay., İstanbul  2001, s.91 
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açıklar: “Ruh bedenin hem formal sebebi hem de canlı cisimlerin cevheridir”134Ruh 

canlıyı canlı kılan ilahi bir varlıktır cisim değildir. Ruhla canlı-cansız ayrılır. Nitekim 

insan bedeni öldüğünde ruh bedenden ayrılır ve beden şeklini kaybedip parçalanır. 

Decartes’ten (m.s. 1596-1650) önce ruh beden ilişkisinde tek taraflı bir 

etkileşim vardı, buna göre ruh bedene tesir edebilir, ancak bedenin ruh üzerinde çok 

az etkisi vardı. Decartes de dualistik135 görüşü benimsemiş ve ruh ve bedenin 

birbirinden değişik doğalarının olduğunu savunmuştur.136Ona göre bedenin de ruha 

zannedilenden daha fazla etkisi vardır. Decartes’e göre ruhun yeri yoktur, yer 

kaplamaz, dolayısıyla örn. beyinde bulunmaz. 

İslam felsefesinde ise ruh(insan ruhu kastedildiğinde)çoğunlukla nefis 

kavramıyla ifade edilmiştir.Nefis bedenden ayrı, soyut bir gevherdir. Nefis ‘tabiat 

içinde olan hayat verici kuvvettir’ ve  maddi dünyanın ötesindeki bir gerçeklikten 

kaynaklanır. İnsan nefis ve bedenden oluşur. Fakat bu biri manevi diğeri ise maddi 

olan biririne karşıt cevherleri, nefis ve bedeni, ruh birbirine bağlar. 

İslam felsefesi tarihinin ilk filozofu Ebu Yusuf b. İshak el-Kindî’ ye (801-873)  

göre ruh tanrı kaynaklıdır. İnsan bedeni öldükten sonra tanrıya geri döner.  

Ona göre, nefs gözle görülmez, ancak bedene hayat verir ve onu yönetir. Nefs 

‘cevheri’ cisim değildir.  

Risale fin-Nefs adlı eserinde ise nefsi şu şekilde açıklar: 

                                                           
134 İlhan Kutluer, “Ruh”,a.e., c.35, s. 194-196 

135 Dualizm; ruh ve bedenin farklı doğaları olduğunu ileri süren bir görüştür. 

136 Duana P. Schultz - Sydney Ellen, Modern Psikoloji Tarihi, çev. Yasemin Aslan, Kaknüs yay. İstanbul 

2007, s.75 
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“Nefis, basit, şerefli ve yetkindir; değeri büyüktür. Güneş ışığının güneşten gelmesi 

gibi, onun cevheri de şanı yüce Yaratıcıdan gelmektedir. Yapısının şerefli oluşundan 

ve bedende açığa çıkan arzu ve öfke güçlerine ait bir karaktere sahip bulunuşundan 

anlaşıldığı üzere bu nefis, cisimden bağımsız, ona aykırı; cevheri de ilahi ve 

ruhanidir. Çünkü öfke gücü bazen insanı tahrik ederek çok kötü işler yapmaya 

sevkeder, fakat bu nefis ona karşı koyar ve öfkenin yapmak istediğine engel olur veya 

tıpkı süvarinin sert başlı atı dizgine zaptettiği gibi o da insanın kin ve intikam 

duygusuna kapılmasını önler.”137 

Farabi (m.s.) 870-950) Aristo’nun nefs tanımına katılmıştır. Ruh bedenden 

sonra var olmuştur, bedene hayat vermiştir ve ölümsüz bir düşüncedir. Farabi nefs ve 

ruhu iki ayrı cevher olarak görmüştür.138 Ruh, nefs’ten daha latif olup hayvani bir 

nitelik taşımamaktadır. Bu sebepten dolayı hayat ve hareket onun tabiatı gereğidir. 

Ona göre ruh ilham alır ve kalp’tedir. 

İbn Sîna’ ya (m.s.) 980-1037) göre ruh bedenden ayrımanevi bir cevherdir. Ona 

göre ruh’un varlığı tektir ve bedenin ölümünden sonra dağılmaz, yok olmaz. 

Bedenden önce var olmuştur ve bedeni terkettiğinde beden ceset haline gelir. 

Bedenin ve ruhun birbirilerine ihtiyacı vardır, ancak ruh bedeni korur ve ona tesir 

eder.139 

Gazâlî ‘nefs’ hakkında şöyle der: “Allah’ı tanımamak öldürücü bir zehir, 

nefsin arzularına uyarak O’na isyan etmekse kişiyi hasta yapan bir illettir. Buna 

                                                           
137Kindî, Felsefi Risaleler, çev. Mahmut Kaya, Klasik yay., istanbul 2002, s.185 

138 T. J. De Boer, İslam’da Felsefe Tarihi, çev. Yaşar Kutluay, Anka Yay.,İstanbul 2004, s. 147 

139 Kemal Sayar, Sufi Psikolojisi, Kapı yay., İstanbul 2016, s.28 
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karşılık Yüce Allah’ı tanımak hayat veren bir panzehir, nefsin isteklerine karşı 

gelerek Hakk’a ibadet etmekse şifa veren bir ilaçtır.”140 

Hiçbir filozof ruhu gördüğünü ya da deneysel bilgisinin bulunduğunu iddia 

etmemiştir. İddia edilenler sadece teoride kalmıştır. 

 

 

Psikoloji’nin İnsan Yaklaşımı 

Psikoloji biliminde ruh ile nefs aynı anlamı taşımamaktadır. Nefs için “Kişilik, 

benlik veya kendilik (self)” kullanılmaktadır.  

Psikoloji kavramı ruh bilgisi anlamına gelir. İnsanın duygu, düşünce ve 

davranışlarını inceleyen bilim dalı olarak tarif edilir. “Latince “spiritus”  olan ruh 

kelimesi, nefes, cesaret, güç, hayat anlamına gelmektedir. İngilizce’de ise nefs 

kelimesi “soul”, ruh kelimesi “spirit” anlamına gelir. Psikoloji bilimi nefsin 

incelendiği bir bilimdir, islam kültüründe ise ilmü’n nefs olarak ifade edilir.”141 

“Psikoloji biliminde insana genel olarak iki bakış açısı vardır:ilkine göre 

insanın iradesi yoktur. Diğer canlılardan farklı değildir, etrafındaki uyarıcıların kişiyi 

tesiri ile hareket eder. Çevre ya da dış uyarıcılar tarafındanoluşur. Diğer görüşe göre 

ise insan irade sahibidir, diğer canlılardan farklı olarak bilinci ve farkındalığı vardır. 

Kişi aklını kullanır ve kendine uygun olan iyi davranışları bulabilir. Bunların 

senteziolarak üçüncü görüşe göre ise, insanın başka canlılarla ortak tarafıbulunur 

fakat aklını ve iradesini kullanmaktadır. Neyi hangi vakit yapacağını, davranışlarının 

                                                           
140 Ali Ayten;Sevde Düzgüner, a.g.e., s.152 

141 Öznur Özdoğan, İnsana Manevi-Psikolojik Yaklaşım,  s. 97 
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neye neden olacağını akleder. “Akıl, bilinç, farkındalık” devreye girdiğinde, anlık 

zevkler ve tutkular ortadan kalkacaktır.”142 

İnsan tabiatını tanımaya çalışan psikoloji bilimi, felsefeden uzaklaşarak ayrı bir 

bilim dalı olduğunda insana aitçeşitli ekoller elde etmiştir. Davranışçılık, psikanaliz 

ve hümanist psikoloji en aktif üç yaklaşım olarak varsayılmıştır. 

Psikanaliz yaklaşımına göre insan, hareketleri sadece bilinçli değil, bilinçaltı 

dürtülerin de tesirindedir. Temeli ise dinlemeye dayanır. “Freud’a  göre kişinin, 

geçmişte yaşadıkları, geleceğini şekillendirmektedir. Freud’un derinlik psikolojisi 

olarak adlandırılan teorisine göre bu grubta olan insanın davranışlarında bilinçaltı 

daha belirleyicidir, bilinçaltında gizli kalmış duygu ve düşünceleri bilince çıkararak, 

davranış bozukluklarını gidermeyi amaçlamaktadır.Freud, insan davranışını, ömrü 

boyunca kimyasal ve fiziksel boyuta indirgemeye çalışmıştır. O’na göre, insan 

sürekli kendisiyle toplum arasında bir çelişki yaşamaktadır.”143 

Davranışçı yaklaşıma göre insan, etrafından gelen uyarıcılara reaksiyon 

veren bir mekanizmadır. “John B. Watson (1858-1958) tarafından kullanılan bu  

teoriye göre psikoloji insanın gözle görülebilir davranışını inceleyip sadece objektif 

‘bilimsel’ yaklaşıma odaklanmıştır. Freud, temel motivasyon için gerekli dürtüyü 

“id” deki arzu ve tepkilerde bulurken, davranışçılar için, dışsal, çevresel etkilerin 

önemi en büyüktü. Teorilerinde subjektif olan hiçbir şeye yer yoktu. İnsan, 

çevresinin pasif kurbanıydı ve davranışını çevre belirliyordu.”144 

                                                           
142Öznur Özdoğan, Aşkın Yanımız Maneviyat, Özdenöze yay., Ankara 2010, s.141 

143 Öznur Özdoğan, İsimsiz Hayatlar, Özdenöze yay., Ankara 2007, s.167 

144Öznur Özdoğan, a.g.e., s.167 
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“Hümanist yaklaşımda ise ne insanın davranışçı ekolünden anlaşıldığı gibi 

uyarıcıya tepki veren bir robot ne de psikanalizlerin iddia ettiği gibi bebeklik dönemi 

bilinçaltı travmalarının esiri olmadığını savunmaktadırlar.” Bu görüşte ise kişi 

kendini yetiştirebilen özgür irade sahibi bir varlıktır. 

Abraham Maslow’a göre insanın yaradılıştan iyiye yönelen olumlu bir yapısı 

vardır.  

“Maslow’un insana dair çıkış noktaları şu şekildedir: 

Her bireyin biyolojik temele dayanan, değişmez bir içsel doğası vardır. 

Her birey, bir bölümü kendine özgü, bir bölümü de tüm insanlıkla ortak bir içsel 

doğaya sahiptir. 

İçsel doğanın bilimsel açıdan incelenmesi ve keşfedilmesi mümkündür. 

Bu içsel doğa, temelde kötü olmaktan ziyade nötrdür. 

Bu temel yapı, reddedildiği veya baskı altına alındığı zaman insan sağlığı zarar 

görür. 

İnsanın içsel doğası, hayvan içgüdülerinin aksine güçlü ve yanılmaz değildir. 

Aksine  alışkanlıklara, kültürel baskıya ve olumsuz tavırlara kolaylıkla boyun eğer.  

Zayıf olmasına rağmen bu doğa, çok zor şartlar altında bile nadiren kaybolur.  
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İçsel doğayı açığa çıkaran ve onu besleyen deneyimler önemlidir. Bu deneyimler, 

özsaygı ve özgüvenle yakından alakalıdır.”145 

 

“Maslow’a göre, olanak sağlandığında, her insan kendini gerçekleştirerek, saklı 

güçlerinin farkına varacaktır. Kendisi sağlıklı kişiliğin nasıl oluştuğu üzerinde 

yoğunlaşmıştır.Psikolojik sağlığı yerinde olan insanlar kendilerini ve doğayı olduğu 

gibi kabul ederler. Kendilerinden memnundurlar. Kendilerine ve diğer insanlara 

saygıları vardır ve hoşgörülüdürler.”146 

 

 

Din Psikolojisi Alanında Yapılan Çalışmalar 

İnsan, Allah’ın en güzel biçimde yarattığı, yeryüzünün halifesi yaptığı, 

melekleri ona secde ettirdiği, akıl ve irade sahibi olan, kainatı kendisinetakdim edilen 

bir varlıktır. “Kur’an’da “Allah’ın insana ruhunu üflediğini” geçer, burada ifade 

edilen “ruh” kelimesi “nefs” manasında değildir. Ruh insandaki özelliklerin 

kaynağıdır.”147 

 

Allah’ın ayette: 

                                                           
145 Ali Ayten;Sevde Düzgüner, a.g.e., s. 31-32, Abraham Maslow, İnsan Olmanın Psikolojisi, Kuraldışı 

yay.,  İstanbul 2001, s.8 

146Maslow, a.g.e., s. 10-11 

147 Öznur Özdoğan, a.g.m.  s. 79 
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ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر  ْلَناُهْم َعَلى َوَلَقْد َكرَّ َوَرَزْقَناُهم مَِّن الطَّيَِّباِت َوَفضَّ

 َكِثير  مِّمَّْن َخَلْقَنا َتْفِضيلا 

“Biz insanları yarattığımız varlıkların birçoğundan üstün kıldık”148 diye tarif ettiği 

‘insan’ “ü-n-s” kökünden gelir.“Temiz, sempatik, hoş, güzel, vefakar, gerçek dost, ekin 

ekilmedik yer, alışmak, uyum sağlamak” anlamlarına gelir.149Allah insana iyi ve kötüyü 

ayırt etme potansiyeli vermiştir. Bu nedenle insan doğru davranma kabiliyetine sahiptir.  

Muhammed Esed’e göre, “insanın hem üstün ruhî mertebelere yükselme, hem de açık 

ahlakî zaaflar gösterebilme özelliğine aynı ölçüde sahip olduğu gerçeği, insan 

tabiatının temel bir karakteristliğidir. En derin anlamıyla, insanın kötü/yanlış 

davranabilme özelliği, onun doğru davranma yeteneğinin bir eşidir. Böylece insanı 

ahlak olarak irade sahibi kılan, temelde mevcut bulunan bu eğilim kutupluğudur.”150 

 

 

Öznur Özdoğan, “insanlık insanın içine dökülen bir kalıp değildir, ona nihai 

bir biçim verilemez”, der151 

 

Sevgi, hoşgörü, kendini ve başkalarını önemseme vb. insanın özünde varolan 

ancak bazılarında bastırılmış potansiyellerdir. İnsanın pozitif düşünceye sahipolması, 

olumlu davranışlar sergilemesi sağlığını olumlu yönde etkilemektedir.  

 

                                                           
148 İsra 17/70 

149İlhan Kutluer, ‘insan’, T.D.V. İslam Ansiklopedisi, c.22, s.321 

150 Muhammed Esed, Kur’an  Mesajı, Meal-Tefsir, Şems, 91/8 

151 Öznur Özdoğan, a.g.e., s.174 
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Mevlânâ şöyle der: 

“Düşünce ırmağının yüzeyi çer çöp taşır... Bazısı hoş, bazısı nahoş,  

Su üstündeki tohum kabukları, görünmez bahçenin meyvelerinden düşmüş. 

Gel bahçenin ardındaki çekirdeklere bak, çünkü su, bu bahçeden kaynaklanır. 

Hayat ırmağının akışını görmüyormusun, gel bari düşünce ırmağında 

dalgalanan yosunları gör.”152 

 

Daha önce bahsettiğimiz Tasavvuf anlayışına göre nefs ile ruh ayrı şeyler değildir 

ancak bu anlayış ruha iyilik nefse ise kötülük yüklemişti. “Tasavvufa göre, aklımız 

maddeden fazlasınıgöremez. Oysa şeylerin oluşması ruh ve maddenin birleşmesiyle 

olur. Görünmez olan ruh sadece beden aracılığıyla görünür.”153Psikolojinin amacı, insan 

davranışlarını tanımlamak iken, tasavvuf  kişideki ‘kendilik bilgisi’ni oluşturmaya 

çalışır. Psikolojiçoğunlukla ego-gücünü oluşturmaya, egoyu yükseltmeyi isterken 

tasavvuf, ‘ego’yu gidermeye çalışır. Psikoloji, psikolojik bakımdan sağlıksız kişinin, 

topluma uyumlu olmasıiçin yardım etmektedir.154Din Psikolojisi ise, insanın aşkın 

boyutuyla ilgilenir. insanın daha çok psikolojik sağlığına yönelerek onun, ego 

çatışmasından kurtulup, içsel olarak denge ve uyum içinde olmasını sağlamaktadır.  

 

 

 

                                                           
152 Mevlâna, Cevâhir-i Mesneviyye,Mesnevi’den Seçmeler, çev. Şefik Can, Ötüken Yay. İstanbul 2011, C. 

2, s.651 

153Öznur Özdoğan, a.g.m., s. 101 

154 Ayşe Şule Yüksel; Mustafa Doğan Karacoşkun, Tasavvuf Psikolojisi, Din Psikolojisi El Kitabı, 

Grafiker Yay., Ankara 2015, s.229-231 
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1. Bölüm: Şifa 
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1.1.Şifa Kavramının Tanımı 

“Dinî, ahlâkî ve bedenî hastalıkların tedavisi ve ilâcı anlamında bir Kur’an terimi. 

 

Sözlükte “bir hastalığı tedavi etmek, hastayı iyileştirmek” anlamında masdar olan şifâ’ 

“hastalıktan kurtulma, iyileşme; ilâç” mânasında isim şeklinde kullanılır. 

Terim anlamı olarak şifa kavramı, “Bedeni ve ruhi bir hastalığın son bulması, bir 

hastalıktan kurtulma, hastalığa neden olan etkenlerin ortadan kalkması”dır.155 

Şifa kelimesinin sözlüklerde verilen anlamları şu şekildedir:  

1- Hastalıktan kurtulma, deva bulma, iyi olma.  

2-  Hastalık ve sıkıntı halinde kullanılacak ilaç ve deva. 

3- Bir şeyin kıyısı, kenarı ve sınırı. Bu anlamda Kur’an-ı Kerim’de  

 ifadesi yer almaktadır: “Siz ateşten bir çukurun kıyısındaَشَفا ُحْفَرة  ِمَن النَّارِ 

bulunuyordunuz da Allah sizi ondan kurtardı”156.  

4- Bir şeye hâkim olup ona galip olma anlamında kullanılır.”157 

 

 

 

                                                           
155Adem Yerinde, “Şifa”, TDV İslam Ansiklopedisi, c.39, s.129 

156Âl-i İmrân Suresi,  3/103 

157M. Said Sarımurat, Kur’ân-ı kerim açısından şifa- tedavi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Van, 

2008, s. 3 
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1.2. Kur’an’da Şifa Kavramı ile İlişkin Bilgiler 

Ş-F-Y kökünden gelen şifa kavramı ikisi fiil, dördü isim şeklinde toplam 6 defa 

Kur'an'da geçmektedi. 

ْؤِمِنينَ   َوَينُصْرُكْم َعَلْيِهْم َوَيْشِف ُصُدوَر َقْوم  مُّ
“Allah, mümin bir topluluğun kalplerine şifa versin/gönüllerini ferahlatsın!”158 

 

ُدوِر  بُِّكْم َوِشَفاء لَِّما ِفي الصُّ  مِّن رَّ
“…Gönüllerdeki dertlere şifâdır…”159  

 

ْخَتِلٌف َأْلَواُنُه ِفيِه ِشَفاء   ِمن ُبُطوِنَها َشَراٌب مُّ
“…Onların (arıların) karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar 

için şifâ vardır…”160 

 

َذا َمِرْضُت َفُهَو َيْشِفينِ    َواِ 
“Hastalandığım zaman bana şifâ veren O’dur.”161 

 

ُل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاء َوَرْحَمٌة لِّْلُمْؤِمِنيَن   َوُنَنزِّ
“Biz, Kur’ân’dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, mü’minler için şifâ ve rahmettir…”162 

                                                           
158 Tevbe, 9/14 

159 Yunus, 10/57 

160 Nahl, 16/69 

161 Şuara, 26/80 
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 ُقْل ُهَو ِللَِّذيَن آَمُنوا ُهداى َوِشَفاء 
“…De ki: O, (Kur’ân) inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifâdır…”163 

 

 

1.3. Hz. Peygamberin Uygulamalarında Şifa 

Dünya hayatı bir yolculuktur ve beden bu yolculuğun vasıtasıdır. Bu nedenle 

yolcunun ruhunu ve bedenini bu yolculuk süresince en iyi şekilde, maddi ve manevi 

koruması ve doyurması gerekir. Bedenini sağlıklı besinlerle ruhunu  ise gerçek aşk 

ile beslemeli. Bunun en büyük örneği ise Hz. Peygamber (s.a.v.)’dir. Sağlıklı 

yiyecekleri tüketip, bedenini zinde tutup, (Ramazan ayı dışında da) oruç 

tutardı(Pazartesi-Perşembe günleri),ayrıca yılın belirli döneminde ise hacamat 

yaptırırdı, böylelikle vücudda olan pis kan dışarı atılırdı.   

İslam tıbbının oluşmasında en büyük faktör Tıbbu’n Nebevî’dir.164  Hz. 

Muhammed (s.a.v.)’in birçok rahatsızlığa uyguladığı ve  uygulattığı tedavi 

yöntemleri vardır. Hastanın gönlünün hoş tutulması gerektiğini söyleyerek manevi 

bakım uygulanması gerektiğini ifade etmiştir.  

 

 

                                                                                                                                                                          
162 İsra, 17/82 

163 Fussilet, 41/44 

164“Tıbbu’n Nebevî”, Kuran ayetleri ve Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hadislerinden, yaşayışından ve 

yapılmasına izin verdiği hususlardan kaynaklanan tıbba dair tavsiye ve uygulamalara verilen addır 
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1.4. Hz. Peygamberin Manevi Bakım Uygulamaları 

Hz. Peygamber’den aktarılan hadislerde sağlığın önemli, tedaviler ve koruyucu 

hekimlikle (hıfzıssıhha) tavsiyeler bulunmaktadır. Tıbbu’n Nebevî’de hadisler 

hıfzu’s sıhha, hastalık ve tedavi olmakla ilgilidir.Hz. Peygamber sağlık konusunda 

teşhis, tedavi ve hastalanmamak için tedbir almaya çok önem vermiştir.  

Hz. Peygamber sahabelerin yakınlarına şifa niyetine dualar okumaları için 

şunları yapmıştır; 

Hz. Aişe anlatıyor: “Hz. Peygamber yatağına girdiği zaman, ellerine üfleyip 

Felak, Nas ve İhlas surelerini okuyup ellerini yüzüne ve vücuduna sürer ve bunu üç 

kere tekrarlardı. Hastalandığı zaman da aynı şeyi kendisine yapmamı isterdi.”165 

İbrahim Canan elinin yüze sürülmesini şu şekilde açıklar: “elinin yüze 

sürülmesi teberrük içindir, yani dua ile ellere inmiş olan rahmet eserleri, sürmek 

suretiyle yüze ulaştırılmış olur.”166 

Hastalara nasıl yaklaşılması gerektiği ile ilgili şu sözleri vardır; 

Ebu Said el Hudrî’den rivayetle; “Hastanın yanına girdiğiniz zaman onu ölüm 

hakkında nefeslendirin.167Bu hiçbir şeyi geri çevirmez, ancak hastanın gönlünü hoş 

eder”168. 

                                                           
165 Buharî, Fedâilu’l-Kur’ân 14, Tıbb 39, Da’vât 12; Müslim, Selâm 50; Tirmizî, Da’vât 21, Ebu Dâvud, 

Tıbb 19. 

166 İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte, Akçağ yay., C. VI, s. 

167 Ölüm hakkında nefeslendirin, yani neşelendirin, ömrünün uzun olduğu umudunu verin demektir. Bu 

da ya uzun ömür duasıyla olur ya da Allah şifa versin, demekle olur. 

168 Tirmizî, 2087; İbn Mace, 1438. 
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Bu hadiste hastalara en etkili tedavi yöntemlerden birinin hastanın gönlünü hoş 

tutmak olduğu görülmektedir, bu hastanın rahatsızlığını hafifletir ve şifa bulmasına 

fayda sağlar.  

Bedeni dengede tutmayı ve sağlığı korumayı öğütleyen Hz. Muhammed 

(s.a.v.), insanın yiyip içmesi hakkında, “Yiyin, için, israf etmeyin”169 ayetini 

aktarmaktadır. Burada israf etmekten kasıt, fazla yiyip vücuda aşırı 

yüklenmektir.“Vücudun yakabilme potansiyelinden fazla olursa yiyecek ve içecek, 

bedendeki ısı onu tam yakamaz ve zararlı maddelere dönüşür. Bu da bedende 

dengesizliğe neden olur ve hastalıklar ortaya çıkarır.”170 

Sağlık, Allah’ın kuluna verdiği nimetlerinin en büyüklerinden olduğundan, 

insanın önem verip koruması lazımdır. 

İbn Abbas’tan rivayetle Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle demiştir: 

“İki nimet vardır ki birçok insanlar onların kadrini bilmemektedir; Sağlık ve boş 

vakit”.171 

“Hz. Peygamber tek tip gıda tüketmezdi. Tam tersi memleketinde yemesi âdet 

olan şeyleri yerdi, mesela et, meyve, ekmek, kuru hurma vb. gibi. Yiyecekleri birbiri 

ile dengelerdi örn. Yaş hurmanın hararetini karpuz ile dengelemesi gibi. Eğer bir 

yemeği de içi almazsa, onu yemezdi, kendini zorlamazdı. Bu da sağlığı korumada 

büyük bir etkendir. İnsan ne zaman içinin almadığı, gönlünün istemediği bir şeyi 

yerse, ondan yararlanmaktan çok zarar görür. Bu konuda tedavide de uygulamıştır. 

Hastanın âdet, toprağına ve yaşam tarzlarına uygun olan ilaçlar kullanılması 

                                                           
169 A’raf, 7/31 

170 İbn Kayyim el Cevziyye, Tıbbu’n Nebevi, terc. Abdülvehhab Öztürk, Kahraman yay., İstanbul 2013, 

s.212 

171 Buharî, 6412; İbn Mace, 4170 
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gerektiğine çöllerde yaşayanlar ile refah içinde yaşayanlara farklı ilaçlar hazırlanması 

gerektiğini önem vermiştir.” 

Günümüzde de kullanılan ve Hz. Peygamber tarafından önerilen bir tedavi 

yöntemi de hacamattır. 

“Şifa üç şeydedir: Bal şerbetinde, hacamat kupasında ve ateşle dağlamada. Ben 

ümmetimi ateşle dağlamaktam men ederim”172 buyurmuştur. 

Hacamat ise kanı bedenin yüzeylerinden çıkarmaktadır. Ayın ortasında ve 

ortasından sonra yapmak daha faydalıdır. “Çünkü kan ayın ortasında ve sonrasında 

fazlalaşır. 

Şahdamarlarından kan aldırmak; astım, nefes darlığı, baş ağrısı için yararlıdır. 

Omuzdan yaptırmak ise omuz ve boğaz ağrılarında etkilidir. Boyun damarlarından 

hacamat yaptırmak dişler, kulaklar, gözler, burun ve boğaz gibi yerlere iyi gelir.”173 

Hz. Peygamber güzel kokuyu çok severdi, koku ile ilgili hadisleri şunlardır; 

 “Kime koku ikram edilirse reddetmesin; çünkü hoştur, yükü hafiftir.”174 

buyurmuştur. 

İbn Ebi Şeybe şöyle demiştir: “Onun (Hz. Muhammed s.a.v.) bir koku kutusu 

vardı, ondan koku sürünürdü.”175 

Meleklerin de güzel kokuyu sevdiği rivayet edilir.176 

                                                           
172 Buhari, 5680; İbn Mace, 3491 

173 İbn Kayyim el Cevziyye, a.g.e., s.53-59 

174 Müslim, 5844. 

175 Ebu Davud, 4162; Tirmizî, Şemail, 215. 

176 İbn Kayyim el Cevziyye, a.g.e. s, 268 
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Osmanlı döneminde de kullanılan taş ile tedavi yöntemi,  Hz. Muhammed 

(s.a.v.)’de bazı rahatsızlıklar için kullanmıştır. örn. İsmid taşı, bu bir sürme taşıdır. 

Çabuk ezilen, ezildiği zaman parlak ve yumuşaktır, içinde hiç kir ve başka madde 

yoktur. Mizacı soğuk ve kurudur, göze faydası vardır, onu takviye eder. 177 

 Üstelik hz. Peygamber bedensel engelli sahabelere de manevi bakım 

uygulamıştır. Onların iyi muamelegörmelerini ve topluma katılmalarını 

istemiştir.“Nitekim ayağında rahatsızlığı olan Muaz b. Cebel (r.a.), Hz. Peygamber 

tarafından valilik görevine, Yemen’e tayin edilmiştir.”178Ayrıca Hz. Peygamber, 

görme engeli olan ve hicretten önce Medine’de Kur’an öğreticisi olarak görev yapan 

Abdullah b. Ümmi Mektûm'a, Mescid-i Nebevî'de müezzinlik görevi vermiştir. 

 Hz. Peygamber’in manevi bakım çerçevesinde uyguladığı bir diğer yöntem ise 

hastaları dinlemesidir.“Örn. Hendek savaşında kolundan yaralanan Sa’d b. Muaz r.a. 

için Hz. Peygamber mescidin yanına çadır hastanesi yaptırmıştı. Hastaların 

tedavisiyle Eşlem kabilesinden Rüfeyde isimli bir hasta bakıcı kadın ilgileniyordu. 

Hz. Peygamber, Sa’d’a akşam uğradığı zaman ona, “Nasıl akşamladın?” diye sorardı. 

Sabah uğradığı zaman, “Nasıl sabahladın?” diye sorar, o da ona durumunu 

aktarırdı.”179 Bu hadiste Hz. Peygamber’in hastaları sık sık yanlarına gidip 

ilgilendiği, hallerini sorduğu, onları dinlediği görülmektedir.  

 Hasta ziyaretlerinde çoğunlukla yapılan hatalardan biri de hastaya çektiği 

sıkıntıların günahlarına karşılık olarak verildiğini söylemektir. Bu tavır hastaya çok 

                                                           
177 İbn Kayyim el Cevziyye, A.g.e., s.274 

178 Ali Seyyar, İslam’da Özürlülük Algısı ve Hz. Muhammed’in Engelli İnsanlara (Sosyal Koruma 

Kapsamına Almasına Yönelik) Uyguladığı Psiko-Sosyal Yöntemler, Din, Felsefe Ve Bilişim Işığında 

Engelli Olmak Ve Sorunları Sempozyumu, İstanbul 2012 

179 Garip Aydın, Manevi Destek Bağlamında Hz. Peygamber’in Hastalara Yaklaşımı, Bilimname XXXI, 

2016, s. 256,  
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günah işlediği için zulüm olarak sıkıntılar veya hastalık verildiği, üzüntüsünü verir. 

“Bilâkis Hz. Peygamber  hastalığın günahlara kefaret olacağını, hasta ziyaretlerinde 

değil, genel sohbetlerinde bir de kendi hastalığında söylemiştir. Hasta ziyaret 

edenlerin güzel düşünme ve konuşma konusuna  dikkat etmeleri için Hz. Peygamber 

uyarmıştır. Çünkü meleklerin, onların konuşmalarına “Âmin!” diyeceklerini 

bildirmiştir.”180 Hastalık insanlara  eziyet yahut ceza olarak verilmez, kişi hastalık 

vesilesiyle deneyimler kazanır, bu hasta için bir öğrenme sürecidir, değişimi için bir 

fırsattır.Nitekim Allah ayetinde; نَْفًسا إاِلَّ ُوْسَعهَا ُ  Allah hiç kimseye“الَ يَُكلُِّف ّللاه

taşıyabileceğinden daha fazlasını yüklemez”181der.  

 Hz. Peygamber “Allah her derde bir deva yaratmış, her hastalığa bir şifa 

indirmiştir”182, diye buyurmuştur. Hastalara olumsuzluk yüklemek yerine, Hz. 

Peygamber’in hastalara nasıl yaklaştığını örnek almak gerekir. 

 Hz. Peygamber olumsuz konuşmaktan ve ümitsizlikten hoşlanmazdı. Daima 

güzel sözler konuşmayı, ümit var olmayı ve işlerin güzel tarafını görmeyi sevmiştir, 

sahabelere de bu yönde tavsiyelerde bulunmuştur. Güzel söz söylemeyi Hz. 

Peygamber sadaka olarak görmüştür.183 

 

 

 

 
                                                           
180 Garip Aydın, a.g.m., s.256 

181 Bakara, 2/286 

182Buhari, Tıb, 1; Müslim, Selam, 69 

183 Buharî, Cihad, 71 (III, 1059); 126 (III, 1090); Müslim, Zekât, 17 (III, 83); 
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2. Bölüm: Şifahaneler 
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2.1. İslam Dünyası’nda Şifahaneler 

İslam toplumunda psikolojik rahatsızlıkları olan hastalara mecnun, divane, 

şeyda denilirken, batı toplumunda hastalar ateşe atılıp işkence görüyorlardı. 

İslam toplumunda ilk şifahane 707 yılında Emevi Halifesi Velid Abdülmelik 

tarafından inşa ettirilmiştir.184 Bu hastanede cüzzamlı ve psikolojik hastalıklara 

tedavi edilmeleri için özel odalar ayrılmıştı.  

Abbasi döneminde Emevilerden kalan bimarhaneler onarılmıştı. Halife 

Mütevekkil Alellah zamanında(847- 861 yılları arasında) Bağdat’ta psikolojik 

hastalıklara özel Bimarhaneler inşa edilmişti. Bu hastaneler sadece zihinsel hastaların 

tedavilerinde kullanılmış ve döneminin en iyi hastanelerinden idi.  

O dönemde hastanelerde hastalara özel elbiseler veriliyordu.İlaç ve yemekleri 

önlerine getiriliyor ve hasta bakım hizmetleri bugünkü modern hastaneler gibi hizmet 

veriyordu.185 

Hz. Peygamber’in,“Allah her ne hastalık indirmişse onun devasını da 

indirmiştir, ihtiyarlık hariç”186, hadisi ile müslümanlar tıbba önem vermiştir. 

“Dünyanın ilk hastaneleri Bağdat (705), Kahire (800) ve Şam’da (1270) 

yaptırılmıştır. “Bimaristan” adıyla ilk hastane 805 yılında Harun Reşit”187 tarafından 

kuruldu.  Selçuklu Dönemi’nde bazı köyler hastaların tedavi edildiği, topluma 

                                                           
184 Aşkım Hatunoğlu, Türk İslam Hekimlerinin Psikoloji Biliminin Gelişimine Katkıları ve Psikolojik 

Hastalıklara Tedavi Yöntemleri, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2/1, Haziran 

2014,s.257 

185 Aşkım Hatunoğlu, a.g.m., s. 258 

186 Buharî, Tıbb, 1; Ebu Davud, Tıbb, 1 (3855) 

187Harun Reşid, 786 yılında Abbasi Devleti'nin başına geçen beşinci Halifedir. 
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karıştıkları açık hastaneler olarak faaliyet görmüş ve devlet bu hizmetleri için 

köylülerden vergi almamıştır. 

Selçuklu döneminde 12 adet hastane  inşa edilmişti, bunlardan ilki 1205 yılında 

Kayseri’de kurulan  Gevher Nesibe hastanesidir. Dünyanın ilk tıp eğitimi ve sağlık 

hizmetini birlikte veren merkezidir. Burada hastalarsıcak su, kuş ve müzik sesleri ile 

tedavi görmekteydi. Hastanenin  çatısında kurulan serada ilaç yapımında kullanılan 

bitkiler yetiştirilmekteydi. Günümüzde ise bu yapı Tıp Tarihi müzesi olarak faaliyet 

göstermektedir. 

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerindetedavilerde çeşitliusuller geliştirilmiştir. 

Bunların en çok kullanılanları; ilaç/macun, müzik, su ve koku tedavileridir. Örneğin, 

bir Selçuklu Türk’ünün yaptırdığı Şam’daki Nurettin Zengi hastanesinde İbn-i Sina 

müzikle psikolojik hastalığın tedavisi için çalışmalarda bulunmuştur. İbnSina’nın 

çalışmaları Osmanlı döneminde de kullanılmıştır. 

İbnSina (980-1037) Farabi’nin eserlerinden faydalandığını belirtmiştir. İbni-

Sina’ya göre “Tedavinin en iyi yollarından biri hastanın akli ve ruhi güçlerini 

artırmak, ona hastalıkla daha iyi mücadele etmek için cesaret vermek, hastanın 

çevresini sevimli hoşa gider hale getirmek, ona en iyi musikiyi dinletmek ve onu 

sevdiği insanlarla bir araya getirmektir”.188 

Böylece hastalara ilaç ile tedavi uygulanırken aynı zamanda manevi bakıma da önem 

verilmekteydi. 

 

 

                                                           
188 Ruhi Kalender, Ruh Hastalıkları Tedavisinde Musikî, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 

C. XXXI, s. 276 
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2.2. Emeviler Döneminde Şifahane 

Müslümanlar ilk dönemlerden itibaren tıbba ve hekimliğe büyük önem 

veriyorlardı. 189 İslam toplumunda daha ilk dönemlerden beri en yaygın ilimlerden biri 

hekimlik bilgisi olmuştur. Koruyucu hekimliği esas almışlardı, temizlik, dengeli 

beslenme, vücudu dış etkilerden ve bulaşıcı hastalıklardan koruma ve 

psikolojikrahatsızlıklara sebep olmamak için bedeni dengede tutmaya önem verilmiştir. 

Hz. Peygamber Kur’an okumaya ve ilaçla tedaviye önem verdiğinden  Emeviler 

döneminde de hem ilaçla hem de Kur’an’dan ayet ya da sûre okumak sûretiyle tedavi 

yoluna gidilmişti. Emeviler döneminde ilk hastane6. Halife olan Velid Bin Abdülmelik 

tarafından88/707 yılındaSuriye’de Şam şehrinde kurulmuştur.Burada cüzzam, körlük ve 

benzeri hastalıkların tedavisi uygulanmıştır. Velid İbn Abdülmelik bu hastanede bir çok 

hekim görevlendirmiştir. Ayrıca cüzzamlı hastalar diğer hastalardan ayrı bir yerde 

barındırılmıştır. Velid Bin Abdülmelik tarafından hastaneye büyük fonlar ayrılmıştı, 

ayrıca  buraya doktorlar getirtilip bütün ihtiyaçları karşılanıyordu. Hastahanede yatacak 

bütün hastaların tedavi masrafları ile yiyecek ve içecekleri karşılanmıştı. Hastalar 

burada ücretsiz tedavi görüyordu. Ayrıca görme engelli olan hastalar  için birer rehber, 

ve tüm hastalar için de birer hasta bakıcı görevlendirilmişti. Hastaların rahat bir şekilde 

tedavi edilmeleri sağlanıyordu. 190 Emevi döneminin ünlü hekimlerinden olan Hâris b. 

Kelede es-Sekafi tabâbetle ilgili şöyle demiştir: 

                                                           
189 Öyle ki fakihlerin, İslam toplumunda doktorlar azaldığında, devlet başkanının bu işi öğrenmek için 

insanların zorlayabileceğine ve tabâbet öğrenmenin farz-ı kifaye (Bazı mükelleflerin yapmasıyla 

diğerlerinin yapması gerekmeyen farz demektir) olduğuna hükmettikleri belirtilir, Ramazan Altınay, 

Emevîlerde Günlük Yaşam, Ankara Okulu yay., Ankara 2006, s.544 

190 Ahmed Ağırakça, İslâm Medeniyetinde Hastahaneler(Bimaristan-Daru’ş-şifa),İslâm Tıp Tarihi 

(Başlangıçtan VII./XIII. Yüzyıla Kadar), Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul  2004 

http://ahmetagirakca.com.tr/uploads/default/articles/21-Islam_Medeniyetinde_Hastahaneler.pdf 

http://ahmetagirakca.com.tr/uploads/default/articles/21-Islam_Medeniyetinde_Hastahaneler.pdf
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“Koruyucu hekimlik, herşeyde ölçülü davranmaktır. Karın, dert ocağıdır; perhiz 

onun ilacıdır.”191 

 

 

2.3. Selçuklu Devletin’de Şifahaneler 

Türkler Anadolu’ya yerleşmeye başladıktan sonra gelişme faaliyetleri de başlamıştı. 

Medreseler, şifahaneler, hamamlar, köprüler vb. yapılar kurulmuştu. Selçukluların 

şifahane yerine dâr’ül-âfiye, dârü’ş-şifa kelimelerini kullanmıştır. “Şifahanelerde din,dil 

ve ırk ayırt etmeden halka sağlık hizmeti veriliyordu. Selçuklu sultanı hastanelerde 

görev yapacak hekimleri görevlendiriyordu.Kervansaray hastaneleri, Saray hastaneleri, 

Halk hastaneleri kurmuşlardır. Kervansaray hastanesi olarak, Melikşah’ın ordusunda 

doktorlarda hastaların 100 veya duruma göre 200 deve ile taşındığı bir seyyar hastane 

bulunmakta idi.”192 “Selçuklu döneminde ilk hastane  Nişabur’da1931066 yılında Sultan 

Alparslan’ın veziri Nizamülmülk tarafından kurulmuştu, ancak günümüze kadar 

ulaşamamıştır. Ayrıca Anadolu’da inşa edilen Kayseri Gevher Nesibe Darüşşifası 

İslami döneme ait en eski hastane ve dünyanın ilk tıp fakültesidir.194Selçuklular 

tarafından inşa edilmiş olan şifahaneler şunlardır: 1205’te Kayseri Gevher Nesibe 

Darüşşifası ve Gıyasiyye Tıp Mektebi, 1217’de Sivas İzzettin Keykavus darüşşifası, 

1217-1236’da Konya şifahanesi, Divriği’deki Behram Şah’ın kızı Turan Melik’in 

hastanesi, 1235’te Çankırı’da Selçuklu Emirlerinden Atabey Ferruh şifahanesi, 1272’de 

                                                                                                                                                                          
 
191 Ramazan Altınay, a.g.e., s.554 

192 Muhammet Kemaloğlu, XI.-XIII. Yüzyıl Türkiye Selçuklu Devletinde Darüşşifalar, Hikmet Yurdu 

Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi,C.7, Sayı 13, s.5 

193İran'ın kuzeydoğusunda bulunan Horasan eyaletinde bir şehir 

194 Ahmet Hulusi Köker, “Gevher Nesibe Darüşşifası Ve Tıp Medresesi”, TDV İslam Ansiklopedisi, s.39 
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Kastamonu’da Ali Pervane’nin Dârü’ş-şifası, 1275’te Tokat’ta Pervane Bey’in Dârü’ş-

şifası, 1288’de Turan Melik Sultan’ın Divriği’de inşa ettirdiği şifahanedir.”195 

Selçuklu döneminde genellikle İbn Sina’nın tarif ettiği ilaç ve tedavi yöntemleri 

kullanılıyordu.İbni-i Sina’nın“Hastalar açık havada ve yüksek yerlerde daha çabuk 

iyileşirler...” şeklindeki sözü, Selçuklu tıbbında çeşitli alanlarda 

uygulanmıştır.196Müzikle tedavi usulü ilk kez Şam’da 1154 yılında Nureddin Zengi197 

tarafından yaptırılan şifahanede uygulanmıştır. Selçuklular ve Osmanlı döneminde 

kurulan şifahanelerin mimari yapısı birbirine çok benzer ve eyvanlı ve revaklı avlulu 

medrese olarakkurulmuştur.198Osmanlı hastanelerindeyapılan tedaviler Selçuklu 

Devleti’nde de kullanılmıştır, Osmanlılar bu usulleri devam ettirmişlerdir. Tezin ileriki 

aşamasında uygulanan tedavi yöntemleri detaylı bir şekilde ele alınacaktır. 

 

 

2.4. Avrupa Tarihinde Psikolojik Hastalıklarının Tedavisi 

Roma imparatorluklarının yıkılmasıyla m.s. 1300’lü yıllardapapalık 

bağımsızlığını ilan etmişti. Yönetim kiliseye geçmişti ve doktorların yerini rahipler 

almıştı. Daha sonra ki yıllarda yaşanılan kıtlığın ve salgınlığın hastalardan 

                                                           
195 Gönül Cantay, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Darüşşifaları, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ankara 

1992, s.3-4 

196 Muhammet Kemaloğlu, a.g.m., s.8 

197Zengi hanedanına üye olan Nureddin Mahmud Zengi, 1146 yılında babası I. İmadeddin Zengi'nin 

ölümü üzerine Halep'in atabeyi olmuştur. 

198 Haluk Songur; Tuba Saygın, Şifahaneden Hastaneye: Sağlık Kuruluşlarının Değişimine Genel Bir 

Bakış,Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2014/1, Sayı:19, s. 201 
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kaynaklandığı inanışı vardı. O yıllarda özellikle psikolojik hastalar şeytan veya büyücü 

olarak görülüyor, işkence uygulanıp yakılıyordu.  

“14 yy.’a gelindiğinde Papa VIII. Innocent’in Avrupa papazlarını büyücüleri 

araştırmada görevlendirip, büyücülükle suçlananlar suçlarını itiraf edene kadar işkence 

görüp itiraf ettiklerinde de ömür boyu hapse mahkum edilmekteydi.”199 

Cüzzamın zamanla azalmasıyla cüzzam hastaneleri psikolojik hastaların kaldığı 

hastanelere çevrilmeye başlanmıştır; fakat bu hastaneler hastaları sadece çalıştırmıştır. 

17. yy’a doğru tıp alanında yeniliklere gidilmişti. Psikolojik hastalıklarla ilgili 

kararları doktorlar vermeye başlamıştı, ve artık hastalıklara bilimsel olarak 

yaklaşılıyordu. Hastalar yakılmaktan kurtulmuştu fakattedavi görülecek mekanlar yoktu 

veya kötü idi. 

Phillipe Pinel200’in 1793’te Fransa’da La Bicetre olarak bilinen büyük bir 

hastanede görevlendirilmesinin ardından hastanede gördükleriyle ilgili düştüğü notlar şu 

şekildedir;“Hastalar hücrelerindeki duvarlara zincirlenmişlerdi, duvara paralel 

durmalarını sağlayan demirden tasmalar yüzünden çok az hareket edebilmekteydiler. 

Kural gereği geceleri yatamıyorlardı. Hastaların bellerinde genellikle demir bir kasnak 

takılıydı ve ayrıca hem ellerinde hem de ayaklarında zincirlerle bağlıydılar. Hastaların 

hayvan oldukları var sayılıyor ve yiyeceklerinin iyi ya da kötü olmasına dikkat 

edilmiyordu.” Pinel La Bicetre’de hapsedilmiş bu insanların zincirlerini çıkarttırmış ve 

tedavi etmeye başlamıştır.201 

                                                           
199 Aşkım Hatunoğlu, a.g.m, s. 256 

200Phillipe Pinel: (1745-1826) Modern psikiyatrinin babası. Fransız psikolog. İnsancıl tedavi metotlarını 

geliştirerek, hasta ölüm oranlarını % 50 azaltmıştır. 

201 Kemal Sayar; Mehmet Dinç, Psikolojiye Giriş, Değerler Eğitimi Merkezi, İstanbul 2014, s.171 
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Çok uzun yıllar batı dünyasında psikolojik hastalar şeytan tarafından ruhu 

hapsedilmiş ancak insan suretinde bir varlık olarak görülmüştür. 

Batı’da durum böyle iken Doğu’da hastalara verilen bakım çok daha farklı idi. 

Avrupa’nın ilk hastanesini Endülüs Emevileri kurmuştur. “1163’te Avrupa’da Papanın 

emriyle cerrahinin tıp ilimleri arasında okutulması yasaklanırken Endülüs’te Ebu’l-

Kasım Zehravî pek çok cerrahiameliyat uygulamıştır. Kendisi ameliyatlarda 

kullanılacak 200e yakın yeni alet icat etmiştir. Bunların bir kısmı halen 

kullanılmaktadır.”202 

 

 

 

2.5.Osmanlı Devletinde Şifahaneler 

Osmanlı döneminde Bursa başkent olduğunda Yıldırım Bayezid tarafından buraya 

bir külliye inşa ettirilmiştir. Daha sonra Edirne başkent olmuştur fakat  o yıllarda  bir 

hastane kurulmamıştı. İstanbulun fethinden sonra kurulan külliyelerde darüşşifa yapıları 

inşa edilmeye başlanmıştı.203 

15.yy’ın ortalarında İstanbul’da yalnızca iki sağlık kuruluşu mevcuttu. “Fetih’ten 

sonra  Fatih  Sultan Mehmed (1451-1481)  buranın onarımını yaptırarak ‘Eski İmaret’ 

adıyla, burada sağlık hizmetlerinin bir süre devamını sağlamıştır.”204 

                                                           
202 Nevzat Tarhan, İnanç Psikolojisi, Timaş Yay. İstanbul 2011, s. 121, Salim Aydüz,  “Endülüs’ün 

Avrupa’ya 10 Muhteşem Hediyesi ”, http://independentresearcher.academia.edu/SalimAyduz 

203 Gönül Cantay, a.g.e., 61,  s.10 

204 Gönül Cantay, a.e, s.12 
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Fetih’ten 17 yıl sonra hızla gelişen İstanbul’a Fatih külliyesi kurulmuştu. Edirne, 

Bursa’dan sonra başkent olduğu halde, ancak İstanbul’dan sonra, darüşşifanın da 

bulunduğu bir külliyeye kavuşmuştur. II. Bayezid’in Edirne’de inşa ettirdiği külliye 

yapıları içinde en önemli sosyal hizmet fonksiyonlu yapı darüşşifa’dır.205 

Osmanlı’da başkentler dışında ilk hastane yaptırılan yer Manisa olmuştur. Kanunî 

Sultan Süleyman’ın validesi Hafsa Sultan adına kurulan Sultaniye Külliyesi yapıları 

arasında önemli bir sosyal hizmet kurumu olan darüşşifadır (m.s. 1539)  

Osmanlı döneminin son darüşşifa yapısı olan Sultan Ahmed şifahanesi (m.s. 1609-

1617) da  bir külliye içinde planlanmıştır. 

Osmanlı Devleti’nde kurumlar vakıflar vasıtasıylaoluşturulmuştur. Bunlardan 

en büyükleri ise padişahlar, devlet adamları ve saltanatla ilişkili kişiler tarafından 

inşa ettirilmiştir.  

Şifahanelerde din, mezhep ve etnik ayrımı kesinlikle yapılmıyordu, her 

kesimden hastaya hizmet sunuluyordu. Hastaneler vakıf eserler olarak kurulmuştu. 

“Hastanelerde doktor, cerrah, gözhekimi, eczacı, hasta bakıcı, aşçı, kilerci, 

temizlikçi, bulaşıkçı, çamaşırcı, kapıcı, kâtip ve mescidi bulunan dârüşşifâlarda 

imam, müezzin, gassâl, hamamı olanlarda külhancı ve tellâk gibi görevliler de vardı. 

Osmanlılar zamanında yapılan ilk önemli hastane (dârüşşifâ, bimârhane, maristan, 

darüssıhha,darülâfiye, darüttıb,şifahane206) ‘Dar-üt-tıbb’ adıyla Yıldırım Bayezid 

tarafından Bursa’da 1400 yılında yaptırıldı. Bu hastanede görev yapan başhekimden 

                                                           
205 Gönül Cantay, a.e, s.13 

206Gönül Cantay, a.g.e., s.1,  ‘hastane’ adı daha ziyade Tanzimat-ı Hayriye (3 Kasım 1839)’nin ilânından 

sonra kullanılmaya başlanmıştır. Daha önce bu sıhhî kuruluşlara verilen adlar ‘bimarhane’,  ‘maristan’ 

veya ‘darüşşifa’ idi. Dârüşşifâ: şifa yurdu, Bimâr: hasta, ‘bimarhane’ ve ‘maristan’ kelimesi ‘hastane’ 

anlamında idiler. 
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başka iki tabip, iki şerbetçi, iki eczacı, bir aşçı ve bir ekmekçi görev yapmaktaydı. 

Vakıf eseri olduğu için şifahanede yapılan tedavilerde hastalardan ücret 

alınmıyordu.”207 

“Hastanelerde hekimlere de belirli kurallar getirilmiştir. Haseki sultana ait 

1551 tarihli bir vakfiyede, doktorların hastalara karşı iyi kalpli, ahlaklı, güzel huylu, 

endişeden uzak, samimi, şefkatli, hastaya güzel davranan insanlar olmaları gerektiği 

belirtilmiştir. Bu anlamda hastanelerin ne kadar  kaliteli olduğu görülür. Örn. 

Beyazıd külliyesinde psikolojikrahatsızlıkları olan hastalara özel bölümde 40 hastaya 

150 hasta bakıcı hizmet vermekteydi. Burada hastaya çiçek manzaraları seyrettirilir, 

kuş ve su sesleri dinlettirilir, çiçek kokuları verilir, ayrıca sanat ve el işleriyle 

hastalara meşguliyetverilirdi.”208 

Vakıf eseri olmayan resmî hastanelerde ise saray tabiplerigörev yapmıştır. 

Bunlara hassa tabipleri denilmektedir. Büyük şehirlerde tabipler kendilerine özel 

muayehane de açmışlardır.Doktorların ve eczacıların yapılan sınavlardabaşarılı olup 

olmadıklarına bakılıp belge verilirdi. 

Şifahanelerde ilaçlar (macun, şurup, hap şeklinde)  yapılıyordu. Bu ilaçlar 

Vakıf’ın belirlediğikoşullarda  hastaya veriliyordu. İlaçların yanı sıra su ve müzik 

sesleri ile, bitkiler ve güzel kokular ile hastalar tedavi ediliyordu. 

 

 

2.5.1. Osmanlı Mimarisinde Darüşşifalar 

                                                           
207 Abdullah Saydam, Osmanlı Medeniyeti Tarihi, Kitabevi, İstanbul 2014, s.243 

208 Aşkım Hatunoğlu, a.g.m., s.261 
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Anadolu’da Selçuklu zamanındayapılanhastaneler, sağlık ve eğitim hizmetlerini 

Osmanlılar devam ettirmişlerdi. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde inşa edilen 

şifahanelerin mimarileri birbirilerine benzemekteydi. Osmanlılar, Selçuklu 

hastanelerinin bulunduğu yerlere yeni hastaneler  yapmayıp, yeni fethettikleri şehirlere 

(Bursa, Edirne, Manisa, İstanbul) kurmuşlardı. Külliye’lerde imaret, mutfak, 

kervansaray, hamam, mescid, medrese, çamaşırhane, havuzlu avlu, sıbyan mektebi, 

dükkanlar gibi yapılarbulunuyordu. 

Külliyeler hem ruha hem göze hitap ediyordu.Yapıların dış çevrelerine 

çiçeklerekiliyordu.Genellikle her yapının giriş kısmında el işçiliği olan tonoz ve oyma 

sanatı ile süslenmiş sütunlar mevcuttu.Ve her külliyenin girişinde kimin tarafından 

nezaman yapıldığı yazılı olan bir kitabe bulunuyordu. Bunun yanı sıra  avlularda 

havuzlar mevcuttu ve çıkan ses ile hastalara tedavi uygulanıyordu. 

 

 

2.5.1.1. Bursa Yıldırım Darüşşifâsı 

“Osmanlı döneminde kurulan ilk hastane ve tıp medresesi olan Yıldırım 

Bayezid şifahanesi Yıldırım Bayezid tarafından kendi adıyla anılan külliyenin içine 

1390-94 yılları arasında inşa edilmiştir.”209“1399 yılında açılan şifahane kurulduğu 

ilk dönemlerde, bir başhekim, üç hekim, bir cerrah ve bir göz doktoru (kehhal)’in 

yanı sıra iki şerbetçi, bir aşçı, iki eczacı ve bir de ekmekçi bulunuyordu. Yıldırım 

Cami’nin güneydoğusunda, diğer yapılara göre daha uzakta kurulmuştu. Vakfiyede 

“dârüşşifâ”, “mâristan” adlarıyla anılan yapı genellikle “dârüşşifâ” nadiren de 

“bîmârhâne” ve “tîmarhâne” adı kullanılmıştır. Cami, imaret210, darüşşifa, medrese, 

                                                           
209 Bursa Belediyesi, http://www.bursa.com.tr/yildirim-kulliyesi-22607.html 

210 Yoksullara ve medrese öğrencilerine yemek verilen yer. 
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hamam ve türbeden oluşmaktaydı, günümüze cami, hamam, medrese, darüşşifa ve 

türbe kalmıştır.”211 Darüşşifa’nın avlusunun her iki yanında 10 adet oda 

bulunmaktadır. Avlunun ortasında ve sonunda bulunan kubbeli bölüm ise muayene 

ve dinlenme yeri olarak kullanılmıştır.“Kapı girişinde ve giriş eyvanında212 tuğla 

süslemeleri bulunmaktadır.1855 yılında depremden zarar gören yapı bir dönem 

baruthane olarak hizmet vermiştir. Daha sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 

restore edilmiştir.”213 

 

Fotoğraf 1- Bursa Yıldırım Külliyesi 

1- Külliyenin Ana Giriş Kapısı 

2- Yıldırım Bayezid Türbesi 

3- Yıldırım Şifahanesi 

4- Saray (Günümüzde herhangi bir kalıntısı yoktur 

5- Şadırvan 

6- Yıldırım Bayezid Camii 

                                                           
211 Mustafa Asım Yediyıldız, Başlangıcından Günümüze Yıldırım Külliyesi ve Ulucami, Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, , Ankara 1995, s.29 

212Binaların ortasında yer alan ve iç avluya açılan ayrıca üç tarafı kapalı, üzeri tonoz ile kapalı mekandır. 

213 Bursa Belediyesi, http://www.bursa.com.tr/yildirim-kulliyesi-22607.html, 

http://tr.camiler.wikia.com/wiki/Y%C4%B1ld%C4%B1r%C4%B1m_K%C3%BClliyesi 

http://www.bursa.com.tr/yildirim-kulliyesi-22607.html
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7- Yıldırım İmareti (Günümüzde  kalmamıştır) 

8- Yıldırım Hamamı 

9- Külliyenin ikinci konumdaki kapısı 

10- Külliyeyi eskiden çevrelemekte olan duvarların yaklaşık izlediği doğrultu 

11- Su kemeri (Günümüzde kalmamıştır) 

 

 

 

2.5.1.2.Fatih Külliyesi 

“Osmanlı Devleti bir yeri fethettikten hemen sonra içinde hastanelerin de 

bulunduğu külliyeler inşa etmiştir.Kurulan hastanelerin meşhurlarından biri de Fatih 

Sultan Mehmed’in İstanbul’da 1471’de Mimar Atik Sinan’a inşa ettirdiği  

“Bimarhane-i Ebu’l-feth Sultan Mehmed””214dârüşşifâsıdır. O döneminen büyük 

şifahanesi burasıydı. Külliyenin yerinde, Bizans döneminde On İki Havari (Hagiği 

Apostoloi)215 adlı bir kilise vardı ve külliye bu kilise harabesi üzerine inşa 

edilmişti.216 

                                                           
214 Ruhi Kalender,a.g.e., s. 278 

215 Semavi Eyice, “Fatih Camii ve Külliyesi”, TDV İslam Ansiklopedisi, c.12, s. 244 
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“Külliye içerisinde mektep, cami, kütüphane, medrese, tabhane 

(misafirhane)217İstanbul’un fethinden sonra kurulan ilk sağlık merkezi idi. Yapı 

ortası açık avlulu, yanlarındahücreleri olan medreseyi andırmaktaydı. 

Hastanesindeiki doktor, bir göz doktoru, bir cerrah, bir eczacı 

görevliydi.”218Doktorlar ayrıca hastalari evlerinde de tedavi ediyorlardı. 

Şifahanedehaftada bir gün ihtiyacı olanlara ücretsiz hizmet sunulup ve gerekirse 

ilaçları verilmekteydi.II. Mahmud döneminde Mimar Mustafaşifahanenin 

onarılmasını veya hana çevrilmesini teklif eder, II. Mahmud ise mimarınilk olarak bir 

keşif yapmasını ister. Mimar Mustafa onarımın çok masraflı olacağını, satılmasının 

daha uygun olacağını söylemiştir. Bunun ardından şifahanenin hücreleri yıkılmış 

sadece Fatih mescidi bırakılmıştır. 

 

 

                                                                                                                                                                          
216 Seyran Aktaş, XV. ve XVI. Yüzyıllarda Sultan Darüşşifaları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Ankara 2010, s.35 

217 Tabhane, fakir ve kimsesizlerin barınmaları için kurulmuştur, hastaneden çıkan hastalar iyileşme 

sürecinde burada kalıyorlardı. 

218 Seyran Aktaş, a.g.t., s.36 
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Fotoğraf 2- Fatih Darüşşifası ve Fatih Camii Gravürü (1938 Vakıflar dergisi)219 

 

 

Fotoğraf 3- İstanbul Fatih Darüşşifası (1470) 

 

 

2.5.1.3.İstanbul Süleymaniye Külliyesi 

Süleymaniye Külliyesini 1556 yılında Kanuni Sultan Süleyman Mimar Sinan’a 

yaptırmıştır. Yapı içerisinde medrese, sıbyan mektebi, imarethane ve tıp okulu 

bulunuyordu,darüşşifa ise ayrı bir külliye şeklinde tıp medresesinin karşısına 

yapılmıştı.Şifahanede‘Dârül-akakir’ denilen bir ecza deposu mevcuttu veşehirde 

bulunan diğer darüşşifalar ilaç ihtiyaçları buradan karşılanmıştır.220 Ayrıca 

şifahanede psikolojik hastalıkları ile ilgili ayrı bir bölüm bulunuyordu.Hastalara 

müzik ile tedavi uygulanıyordu. 

                                                           
219 Seyran Aktaş, a.g.e., s.36 

220Remziye Şimşek, İstanbul’daki Osmanlı Dönemi Sağlık Kuruluşları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi, Konya 2010, s.38 
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“Darüşşifa iki katlı idi, altta iki tarafındapsikolojik hastalar için oda 

bulunmaktaydı, ortada tonoz örtülü bir salon, üstte ise iki avlu etrafında revak ve 

hasta odaları ile hamam sıralanmıştır.”221 

Yatan hastaların beraberinde ayaktan da tedavi uygulanıyordu, bunun yanı 

sırahastalar müzikle tedavi görüyorlardı.  1843 yılından sonra sadece psikolojik 

hastalar için bir kurum (toptaşı) olmuştur. 

 

 

Fotoğraf 4- Süleymaniye Külliyesi 

                                                           
221Remziye Şimşek, a.g.t., s.42 
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Fotoğraf 5- Toptaşı Bimarhanesi’ndeki hastalar222 

 

 

2.5.1.4.Edirne Sultan II. Bayezid Külliyesi 

Edirne Sultan II. Bayezid Şifahanesi 4 yılda bitirilmiş ve 1488’te Edirne’de 

hizmete sunulmuştu.Külliye beş ana kapıdan oluşmaktaydı ayrıca alçak bir duvarla 

çevrili 22.000 metrekarelik bir alandan oluşmaktaydı. Tuna Nehri kenarında doğu-

batı tarafı nehire değil, yola bakacak biçimde inşa edilmişti. 

“Onbir bölümden oluşan Sultan II. Bayezid Külliyesinden günümüze, Sultan II. 

Bayezid Darüşşifası, tıp medresesi, Sultan II. Bayezid Cami, misafirhane, imarethane 

ulaşmıştır. Hamam, değirmen ve su deposu, mehterhane, hamam, sıbyan mektebi, 

                                                           
222Osman Şevki, Türk Tababeti Tarihi, Kültür Bakanlığı Yay., 1991 
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muvakkithane (zaman, takvim, namaz vakitleri vb. bildiren kurum) günümüze 

ulaşamamıştır. Ayrıca külliye’de mutfak ve erzak depolarıbulunmaktaydı.”223 

Hastanede cüzzam hastalığı dışında  bir çok hastalık tedavi edilmekteydi. 

Burada bulunan hastalar su, müzik ve kuş sesleriyle, çiçek kokuları ve türlü 

meşguliyetlerle tedavi ediliyordu.  

“Şifahanede bir başhekim, iki doktor, iki göz doktoru, iki cerrah, 1 eczacıve 

musiki icra eden görevliler ile birlikte personel sayısı toplam 21’e 

ulaşıyordu.”224Hastane 1916 lara kadar faaliyetteydi. Günümüzde ise bu yapı  müze 

olarak kullanılmaktadır. 

Edirne Darüşşifayı gezen Evliya Çelebi Seyahatname’sinde şu şekilde bilgi 

vermektedir:  

“Edirne-Bayezid Han Hastahanesi: Bayezid Han Camisi'nin büyük avlusunun 

sağında birhastahane bulunmaktadır. Ayrıca Medrese-i Etıbba (= Doktorlar 

Medresesi) odalarında mütehassıs doktorları ve talebeleri de vardır. Ama 

bufakir Evliya bir şey gördüm. Merhum ve mağfur Bayezid Veli-Allah rahmet 

eylesin-Hazretleri vakıfnamesinde, hastalara deva, dertlilere şifa, divanelerin 

ruhuna gıda ve sevdalarını gidermek üzere on adet şarkıcı ve sazcı 

görevlendirilmiştir. Üçü okuyucu biri neyzen, biri kemancı, biri musikâr, biri 

santurcu, biri çengi, biri çeng santurcu, biri udcu olup, haftada üç kere 

gelerek, hastalara konser (musiki faslı) verirler. Allah'ın emriyle nicesi saz 

sesinden hoşlanır ve sükunet bulurlar.”225 

                                                           
223 Ratip Kazancıgil, Edirne Sultan II. Bayezid Külliyesi, Trakya Üniversitesi yay., Edirne 1997, s.12 

224 Abdullah Saydam, Osmanlı Medeniyeti Tarihi, Kitabevi, İstanbul 2014, s.243-245 

225Ruhi Kalender, a.g.m.,s.278 
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Fotoğraf 6-T.C. Trakya Üniversitesi 

Sultan II.Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi 

 

 

2.5.1.5. Manisa Hafsa Sultan Dârüşşifâsı 

Ayşe Hafsa Sultan 1523 yılında oğlu Şehzade Süleyman’a  (Kanûnî) içinde 

mescid, medrese, mekteb, hankah226, şadırvan, imârethane, hamam olan bir külliye 

yaptırmıştır.Kanûnî Sultan Süleyman tarafından Hafsa Sultan’ın vefatından sonra 

1539 yılında külliyeye şifahane eklenmiştir. Manisa’da inşa edilen şifahane 

başkentler dışında inşa edilen ilk darüşşifadır.Külliyenin mimarı Acem Ali, 

dârüşşifâ’nın planlayıcısıdır ancak darüşşifayı tamamlayamadan 

ölmüştür.227Bukülliye “Sultan” adıyle anılan ilk yapıdır. Bu sebeple Sultaniye 

Külliyesi adıyla da anılır.228 

                                                           
226Dervişlerin sohbet ve zikir için toplandıkları, bir süre ikamet ettikleri, bazan inzivaya çekildikleri 

mekânlar için kullanılan  terim, Süleyman Uludağ, “Hankah”, TDV İslam Ansiklopedisi, c.16, s.43 

227Manisa Belediyesi, http://www.manisakulturturizm.gov.tr/ 
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Sultaniye şifahanesi, ileriki yıllarda Yunan işgali esnasında yakılıp bir müddet 

kömür deposu olarak kullanılmış, 1962-1963 yıllarında bakım uygulanarak Sağlık 

Müzesi yapılmıştır. 2013’te ise Celal Bayar Ünivesitesi tarafından Hafsa Sultan Tıp 

Tarihi Müzesi olarak faaliyetegirmiştir.229 

 

 

Fotoğraf 6- Hafsa Sultan Şifahanesi Tıp Tarihi Müzesi 

 

 

2.5.1.6. Atîk Valide Dârüşşifâsı 

III. Murad’ın annesi Nurbanu Sultan,  1570-1579 yılları arasında Mimar 

Sinan’a Üsküdar’ın Atik Valide semtinde yaptırmıştır. “Külliye’de cami, medrese, 

sıbyan mektebi, tabhâne, dârülkurrâ, mescid, dârülhadîs, hânkah, imarethane, ve 

                                                                                                                                                                          
228 Doğan Yavaş, “Hafsa Sultan Külliyesi”, TDV İslam Ansiklopedisi, c.15, s. 123-124 
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şifahane bulunmaktaydı. Şifahaneye, iki doktor, iki göz doktoru, iki cerrah, bir 

muhasabeci, bir kâtip, dört hasta bakıcı, bir eczacı, iki aşçı, iki çamaşırcı, iki ilaçları 

dövüp hazırlayan görevli, bir temizlik görevlisi, bir aşçı,  bir kilerci, bir imam ve bir 

müezzin olmak üzere 28 kişi görevlendirilmişti.”230 Yapı 17.yy sonuna kadar hastane 

olarak kullanılmıştır. II. Mahmud zamanında, 1834 yılında orduya verilmişti. 

Külliyenin hastanesi, 2015 yılındayapılanbakımdan sonra çok modern bir görünüme 

sahip olup şifahanenin izleri ne yazık ki silinmiştir. Darüşşifanın avlusunda bulunan 

revakların önü camla kapatılıp, iç bahçeye çıkış için otomatik kapılar 

ekleyip,Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne bağlı kültür ve sanat 

merkezi olarak hizmete girmiştir. 

 

 

 

Fotoğraf 7- İstanbul Atik Valide Külliyesi Eski ve Yeni Hali 

 

                                                           
230 Remziye Şimşek, a.g.t., s.43 
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Fotoğraf 8-İstanbul Atik Valide Darüşşifası Revak ve Sütunlar. 

 

 

2.5.1.7. Miskinler Tekkesi 

“Miskin kelimesi “hiç ya da yeteri kadar malı olmayan, zelil, zayıf kimse” 

manasına gelir. Arapça sükûnet kökünden türemiştir. Halk arasında uyuşuk, tembel, 

zavallı ve özellikle cüzzâmlı kişiye miskin denilmektedir. Dini bir terim olarak ise 

zekât, ganimet, kefaret vb. gibi konularda yardım yapılacak yoksul kişiyi ifade 

etmektedir.”231 

Osmanlı döneminde çoğu zaman “Miskinler Tekkesi”, “Miskinler Dergahı” 

ve “Miskinhane” olarak isimlendirilenmekanların ilki Sultan II. Murad (1421-1451) 

döneminde Edirne’de inşa edilmiştir. 

“Üsküdar Miskinler Tekkesi denilen yerde de Yavuz Sultan Selim tarafından 

1514’de cüzzamlılar için ilk başta 9 odalı daha sonra ise 1810 yılında II. Mahmud 

                                                           
231 Cengiz Kallek, “miskin”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. XXX, s. 183 
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zamanında onarım görmüş ve 11 oda ilave edilerek genişletilmiş veözel bir tedavi 

merkezi haline getirilmiştir. Cüzzamlılar burada barınarak sağlıklı kişiler bu 

hastalıktan korunuyordu. Cüzzam hastalığının bir tedavisi yoktu ancak bu şekilde 

onların rahat yaşamaları sağlanıyordu.Miskinler Tekkesine daha sonra hamam ve 

cuma namazlarının da kılındığı küçük bir cami eklenmişti ve  bir külliye halini 

almıştı.”232Bir süre sonra ise cüzzamlılar şehre gidip alışveriş yapmaya başlamıştı. 

Anadolu’da birçok yerde miskinler tekkesi vardı.  

 

 

Fotoğraf 9- Miskinler Tekkesi Üsküdar Resmedilmiştir 

 

 

2.5.2. Osmanlı Devleti’nde Bedensel Engelli Hastalar 

Osmanlı döneminden önce Selçuklu zamanında da bedensel engellilereyardım 

çalışmaları yapılıyordu. Hastalara öncelikle ‘insan’ olarak yaklaşılmıştır. Hastalara 

manevi bakım çerçevesinde yaklaşılıyor, onlara hayatı kolaylaştırmak için sevgi ve 

                                                           
232 Nuran Yıldırım, “Miskinler Tekkesi”, TDV İslam Ansiklopedisi,  c. 30, s.186 
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şefkat ile tedaviler uygulanıyordu. Bunun yanı sıra bedensel engellilere eğitim verilip 

iş imkanı sunuluyordu. „Örn. görme engelliler  medreselerde aldıkları hafızlık 

eğitiminin ardından mevlithan olup,camilere müezzin tayin edilmişlerdi.”233 

1500-1700 yılları arasında Osmanlı mahkemelerinde görevli işitme engelliler 

vardı. İlk İşitme Engelliler okulu olan Yıldız Sağırlar okulu,1902’de II. Abdülhamid 

tarafından yaptırılmıştı.Ayrıca Sultanahmet’teki Hamidiye Ticaret mektebinde 

dilsizler eğitimi verilmekteydi.234 

Sarayda “Bizeban” olarak anılan,  konuşulan sözler, alınan kararlar dışarıda 

söylenmesin diye bazı sağır ve dilsizlere görev verilirdi. 17. yy’daHarem’de 1, Has 

Oda’da 2, Hazine Koğuşu’unda 4, Seferli Koğuşunda 11 olmak üzere 19 sağır ve 

dilsiz görev almaktaydı.235 

Bedensel engeliler kendilerini toplumdan dışlanmış hissetmemeleri için onlara 

mekteplerde eğitim ve iş imkanları veriliyordu.  

 

 

2.6. Şifahane’lerde Kullanılan Tedavi Yöntemleri 

Şifahanelerde tüccar, garip ve kimsesizlereçoğu zaman parasız hizmet 

sunulmaktaydı. 

Osmanlı’da melankoli, psikolojik, şizofreni hastaları ayrı yöntemlerle tedavi 

görüyorlardı.Hastanelerde ilâç, çiçek kokuları, su ve müzik sesleri ve meşguliyet ile 

                                                           
233 Yavuz Bahadıroğlu , Engellilere Osmanlı Yaklaşımı, Basılmamış yazı 

234 Yavuz Bahadıroğlu, a.g.y. 

235 Mustafa Gündüz, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Engelli Eğitimi Üzerine Gelişmeler, Eğitime Bakış,  sayı 

31,  2014, s.5 
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tedavi yöntemleri kullanılıyordu. Musıki makam ve usulleriinsanlara ayrı tesir ettiği için 

hastanın rahatsızlığına göre makamlar kullanılıyordu.Tabiplerinmusıkî bilgisi olması 

gerekiyordu. 

Hastanelerde bulunan hamamlarda, genelde  hastalar ilk önce yıkanır ve sonra ayrı 

bir kıyafet verilirdi.Tedavilerde perhize çok önem verilirdi. Perhizin yanı sıra bedenin 

zararlı maddelerden arınması için bağırsakları boşaltıcı ve kusturucu ilaçlar verilirdi. 

Ayrıca doktorlar her gün hastayı kontrol ederlerdi, hastaların psikolojilerine ehemmiyet 

verilir,görevliler güler yüzle ve hoş sözle hastalarla ilgilenirlerdi.   

 

 

2.6.1 Kan alma - Hacamat 

“Hacamat Arapça "hacm (حجم) "kökünden gelip "emmek" anlamınagelir.İlaç 

tedavisinden önce doktor hastanın bedeninden zararlı maddeleri atmak için hastadan kan 

alıyordu. Hastanın ağrıyan yerleri için belirli yerlere özel kupalar konulur, akabinde 

neşter ile ufak çizikler kesip kirli kan alınırdı böylelikle bağışık sistemini ve hafızayı 

kuvvetlenir ve vücuda direnç sağlar, ayrıca baş ağrısına iyi gelir, kan ve dokulardaki gaz 

ve toksinleri atar.”236 

Hacamatın birçok faydası vardır, Hz. Peygamber de başına, omzuna, boyun 

damarına hacamat yaptırıp, sahabelere tavsiye ediyordu.237 

Hacamatile ilgili hadisler;  

                                                           
236 Mahmud Rıdvanoğlu, “Hacamat”, TDV İslam Ansiklopedisi, C.14, s.423 

237 Ahmet Akdağ, Bir Tedavi Yöntemi Olarak ‘Kan Aldırmak’ ve Klâsik Türk Şiirindeki Kullanımı, Gazi 

Türkiyat, Bahar 2014/14, s. 170 
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“Hacamat, aç karnına daha faydalıdır. Kan aldırmak, aklı, bellek gücünü artırır, 

hıfzetme kabiliyetini kuvvetlendirir.”238 

“Sizin tedavi olduğunuz şeylerde hayırlı olan bir şey varsa o da kan 

aldırmadır.”239 

Kan aldırmanın belirli zamanlarda yapılması daha faydalıdır. İbn-i Sînâ bu 

konuyu şu şekilde açıklamıştır: “Ayın ilk ve son birkaç günü hacamat yapılmamalıdır. 

İlk birkaç günde hıltları faaliyete geçirmek zordur. Bunun yanı sıra, son birkaç günde 

hıltların faaliyetinde bir hayli azalma vardır. Böylece hacamatın ay ortasında yapılması 

en iyisidir. O zaman ay dolunay durumunda olduğundan, hıltların gerilim ve faaliyeti 

dikkati çeker. Dolunayın etkisi o kadar büyüktür ki, beyin bile kafatası içinde şişer ve 

nehirlerdeki ve kanallardaki su, onun (Ay) med cezir etkisiyle yükselir.”240Özet 

olarak,hacamatın, ayın ortasında ve pazartesi, salı ve perşembe günlerinde yapılması 

daha yararlıdır. Ayrıca hacamat için en uygun mevsim bahardır. 

 

 

2.6.2. Macunlar 

Osmanlı’da hastalara verilen ilaçların bir kısmı macunlardan oluşmaktaydı. 

Macunlar çeşitlibitkiler, baharatlarve şifalı otlarla hastanın şikayetlerine göre özel 

olarak hazırlanırdı. Bitkilerin dozuna çok dikkat edilir, nitekim bazı bitkilerin fazlası 

hastaya zarar verebilir.Ayrıca macun haline getirilemeyecek bazı bitkiler sulandırılarak 

şerbet şeklinde verilirdi. 

                                                           
238 İbn Mâce, c.9, 3488 

239 İbn Mâce, c.9, 3476 

240 Ahmet Akdağ, a.g.m., s.171 
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Şifahaneler’de oluşturulan macunlar: 

“Macun-ı Bah: Bu macuna Macun-u Hasene’de denir. Mide rahatsızlıklarına iyi 

gelir, bağırsak problemlerine ve uykusuzluğa giderir, şeker düşürücüdür, kalbi 

güçlendirir, baş ağrılarını giderir, iştah arttırır. 

Kullanılan bitkiler; anason, karanfil, kereviz, kişniş, şalgam tohumu, uduhindi. 

Macun-ı Bellud:Karamsarlığa iyi gelir, adet düzenler, unutkanlığı azaltır, 

bağırsak iltihabında kullanılır, cinselproblemi giderir, aşırı terlemeyi düzenler. 

Kullanılan Bitkiler; bal, bellud, darülfülfül, zencefil, karanfil, tarçın, keten 

tohumu ve kişniş. 

Macun-ı Mütevekkili:Kuluncu açar ve mide zayıflığı, şişkinlik, baş ağrısı ve 

romatizma ağrıları giderir,kanı sulandırır, tansiyonu ve kolestrolu düşürür, zihin 

yorgunluğuna iyi gelir, kusmayı önler, gut241 hastalığına faydalıdır. 

 Kullanılan bitkiler: badem, kereviz, kimyon, hindistan cevizi, menekşe yağı, 

kakule, nezle otu, zencefil, bal. 

Macun-ı Müferrih: Bu macun ferahlatıcı bir macundur. Hazmı kolaylaştırır, 

cildi güzelleştirir, kan dolaşımını düzenler, migren ve depresyon  tedavilerinde 

kullanılır ve kişiyi rahatlatır. 

                                                           
241Gut, geçmişte “zengin hastalığı” olarak bilinen, eklemde ani gelişen, ağrı, kızarıklık, şişlik ve 

hassasiyete neden olan bu hastalık, mikrobik olmayan bir eklem iltihabıdır. 
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Kullanılan bitkiler : Anason, badem, ceviz, at kuyruğu, hindistan cevizi, ısırgan 

tohumu, karanfil, kebabiye, leblebi unu, salep, su zambağı, şehvet otu, tarçın, uduhindi, 

zerdeçal, bal. 

Macun-ı Felasife:Balgam söktürücüdür, romatizma ve beş ağrısında kullanılır, 

zayıflatıcıdır, zihni açar, vücut direncini arttırır, sindirime yardım eder, ayrıca diş 

diplerini sağlamlaştırır. 

Kullanılan bitkiler:  Darıfülfül, Hindistan cevizi, loğusa otu, papatya, rezene, 

salep, tarçın, tere, zencefil, bal. 

Macun-ı İbni Sina: Sabuncuoğlu Şerefeddin, Mücerreb Nağme adlı kitabında 

“Seçilen macunlar arasında bundan daha iyi bir macun yoktur”, demiştir. Ağız 

kokusunu giderir, balgamı keser, mide ekşimesi ve sancısında etkilidir, böbrek taşını 

eritir,sinirleri yatıştırır, uykusuzluğu giderir, migreni geçirir, basura faydalıdır, anne 

sütünü arttırır, bel ağrısını giderir. 

Kullanılan bitkiler; bal, anason, havuç tohumu, dereotu tohumu, küçük hindistan 

cevizi, karanfil, mastika, akır kahra, udu hindi, misk ve şeker bulunmaktadır.”242 

 

2.6.3. Bitkiler – Şifalı Otlar 

Şifahanelerin bahçelerinde yetiştirilen çiçekler ve bitkiler hastaların tedavilerinde  

kullanılmaktaydı. Bitkilerden genellikle macunlar ve şuruplar yapılmakta idi. Fatih 

döneminin meşhur hekimleri arasında yer alan Sabuncuoğlu Şerefeddin  Gevrekzade 

                                                           
242 Şerefeddin Sabuncuoğlu, Mücerrebname, (İlk Türkçe Deneysel Tıp Eseri-1468),haz. İlter Uzel, Kenan 

Süveren, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ankara 1999; Amasya Belediyesi, Sabuncuoğlu Tıp ve Cerrahi 

Tarihi Müzesi 
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‘Mücerrebnâme’ adlı eserinde geçen ilaçları, macunları ve tedavi yöntemlerinde 

kullanılan bitkileri, şöyle sıralar; 

“Aloe Vera: Yanık ağrılarını azaltır. Deri iltihabı, güneş yanıkları, egzama ve 

böcek sokmalarında faydalıdır. Yıpranmış ciltleri nemlendirir ve onarır. Sirke ile 

karıştırılarak saç diplerine ovulursa saç dökülmesini azaltır.  

Ayı Pençesi: Yara ve çıbanlara karşı çabuk kabuk bağlanmasını ve kapanmasını 

sağlar. Ağrıları dindirir. Ezilerek çıkan suyu iştahı açar, karaciğer rahatsızlıklarına iyi 

gelir. 

Ballıbaba: Kadın hastalıklarında, sinirsel uyku problemlerinde, adet ağrılarında 

ve bu gibi rahatsızlıklarda bizzat çayı içilmelidir. Ağır böbrek rahatsızlıklarında ve kalp 

ödemlerinde kullanılır. İdrar söktürücüdür. 

Ağaç Hatmi: Öksürüğe, bronşite ve nezleye iyi gelir. Boğaz, ağız ve diş eti 

rahatsızlıklarına iyi gelir. 

Biberiye: Sindirime faydalıdır. Sabah yorgunluğu ve üşümeye iyi gelir. Damar 

tıkanıklığı, baş ağrısı, çarpıntı gibi rahatsızlıklara faydalıdır. 

Çörekotu: bağışıklık sistemini güçlendirir. İltihabı engeller. Kandaki şeker 

miktarını düşürücü etkisi vardır. Mide zarını tahriş eden etkenlere karşı mide zarını 

korur. Nefes darlığına iyi gelir.  
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“Hz. Aişe, Hz. Peygamber’i: “Şu siyah taneler (çörek otu) Sâm’dan başka her 

derde devadır.”diye buyururken işittim: “Sâm nedir?” dedim: “Ölümdür” 

buyurdu.”demiştir243 

Çörek otu tohumunda bulunan doymamış yağ asitinin metabolizmaya olumlu tesir 

ettiği, bağışıklığı arttırdığı ve alerjiyi durdurduğu ispatlanmıştır. Bu sebepten 

çörek otu astım, bağışıklığın zayıflığından meydana gelen hastalıklara, sinir ve 

deri hastalıklarına faydalıdır.244 

Defne: Mikrop öldürücüdür. Ateşi düşürür, terletir ve vücuda rahatlık verir. 

İdrar ve adet söktürür. Hazmı kolaylaştırır, iştah açar. Sinir ağrılarını dindirir. Nefes 

darlığı, karın ağrısı, öksürüğe karşı faydalıdır. Defne yağı romatizma ağrılarını dindirir 

ve saç dökülmelerini önler. 

Isırgan: Anemi tedavisinde yardımcı olarak kullanılır. Karaciğer ve böbrekleri 

temizler. Öksürüğe iyi gelir. Saman nezlesinin tedavisinde kullanılır. 

Kekik: Akciğerler ve bronşlara faydalıdır. Göğsü yumuşatır, öksürüğü giderir. 

Mide ağrısını dindirir. Adet kanamalarını düzenler. Ağız yaralarını giderir. 

Lavanta: Karın şişliği, migren, romatizma ve ateşli hastalıklara iyi gelir. 

Özellikle karaciğere faydalıdır. 

Ekinezya: Vücudun savunma sistemini güçlendirir. Grip, soğuk algınlığı gibi 

hastalıklarda etkilidir. 

                                                           
243 Buhârî, Tıbb 1962;  Tirmizî, Tıbb 5, 22 

244Buhârî, Tıbb-1962 



80 
 

Mercanköşk: Bebeklerdeki gazı giderir. Öksürüğe iyi gelir. Balgamı söktürür, 

terletir, kasları yumuşatır. Anne sütünü arttırır. 

Enginar: Karaciğeri yeniler, böbrek kum ve taşlarını döker. İdrar söktürür. 

Şekeri düzenler, vücuda dinçlik verir. Kalbi ve damarları korur. İshali keser, ter 

kokusunu önler, ateş düşürür, iştah açar. 

Ihlamur: Soğuk algınlığı ve gripte savunma gücünü arttırır ve terlemeyi 

başlatarak rahatlama sağlar, ateşin düşmesine yardım eder. Böbrekleri yormadan 

ödemleri indirir.Mide rahatsızlıklarına faydalıdır. Sinirleri yatıştırıcı bir etkisi vardır. İç 

kabuğu dövülerek, iyice ezilip yaralara ve deri lekelerine karşı da kullanılmaktadır.”245 

 

 

2.6.4. Kokular 

Osmanlı’da kullanılan tedavi metodlarından biri de güzel koku idi. Güzel koku 

ruhun gıdasıdır, ayrıca kalbe faydalıdır. 

Her bir bitkinin kendi formu ve özü vardır. Çiçeklerin  özleri ile elde edilen 

yağların insanlardaki dengesizlikleri gidermede tesiri vardır. 

Osmanlı hastanelerinde yetiştirilen çiçeklerin görüntüsü, kokusu psikolojik 

hastalıkların tedavisinde kullanılırdı. Özellikle lale, sümbül, reyhan, karanfi, yasemin 

gibi çiçek türleri kullanılırdı. 

                                                           
245Şerefeddin Sabuncuoğlu, Mücerrebname, (İlk Türkçe Deneysel Tıp Eseri-1468),haz. İlter Uzel, Kenan 

Süveren, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ankara 1999; Osmanlılarda İlaç Yapımında Kullanılan Tıbbî 

Bitkiler, Osmanlılarda Sağlık 1, ed. Coşkun Yılmaz - Necdet Yılmaz, İstanbul 2006, s.231-247 
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Evliya Çelebi 1653’de Edirne seyahatindeyazdığı notlarda psikolojikhastalıkların 

nasıl tedavi edildiklerinden bahsediyor, “şifahane'de günün muayyen saatlerinde 

hastalara çiçek koklatıldığını belirten Evliya Çelebi, limon, fesleğen, okaliptus, kişniş 

dikkat bozukluğu için, portakal, gül, yasemin, kişniş, zencefil ve ıtırın mutluluk, 

lavanta, bergamotun kızgınlığa karşı, zencefil, biberiye, fesleğen, limon, greyfurt, 

kişnişin unutkanlığa karşı, zencefil, karabiber ve biberiye kokularının dalgınlığa karşı 

kullanıldığını notlarına kaydetmiştir.”246 

„Amber: Amber yağı (kehribar) veya sıvı amber, bir çam ağacı türünden elde 

edilir. Amber, özellikle kalple ilgili hastalık ve problemlerde önerilir.  

Misk: Hz. Peygamber’in özellikle misk yağını kullandığı rivayet edilir.247Misk 

sakinlik, dinginlik verir, kalp ve cinsel problemlerin tedavisinde önerilir. 

Reyhan: Öksürüğü ve baş dönmesini keser. Bağırsak gazlarını giderir. İştah 

açar. Ağız yaralarına faydalıdır. Saç dökülmesine karşı etkilidir ve saçları 

kuvvetlendirir. 

Sümbül: Soğanı ur, çıban ve yaralarda kullanılır. Çiçeği ise iştah açıcıdır. Nefes 

darlığına, uykusuzluğa, karaciğer hastalıklarına, sarılığa, cinsel gücü artırmaya faydası 

vardır. 

Nergis: Cömertliği arttırır. Kendini sevme ve onaylama duygusunu harekete 

geçirir.Geniz tıkanıklığını açar, mide rahatsızlıklarına faydalıdır. Rutubet ve safradan 

meydana gelen baş ağrısına karşı etkilidir. 

                                                           
246Şerefeddin Sabuncuoğlu, a.g.e 

247 Muînüddin Çiştî, Sûfî Tıbbı, çev. Hayrettin Tekümit, İnsan yay. İstanbul 2011, s.144 



82 
 

 Gül: Güneş ısısını gül suyuna vurdukça, yağın doğal olarak oluşumuna neden 

olur. En az toksik olan yağdır. Gül kokusu hafızayı güçlendirir, unutkanlık sorununu 

azaltır. Baş ağrısına iyi gelmektedir. Gül suyunun ferahlatıcı özelliği vardır. Cilt 

hastalıkları içinde gül kullanılmıştır. 

Bimarhanelerde “Güllabici” ismi verilen hasta bakıcılar tarafından psikolojik 

rahatsızlığı olan hastalara günde iki defa gül suyu serpilirdi. Hastaların saçları traş 

edilir, gül yağıyla ovulur ve tedavinin sonunda aynı işlem tekrarlanırdı.248 

Yasemin: Duygu halini yükseltir ve mental/fizîkî depresyonu baskılamaktadır. 

Yasemin yağı öksürük veya soğuk algınlığına faydalıdır. Ayrıca burun ve solunum 

yollarında olan tıkanıklıkları temizler ve horlamayı azaltır.”249 

 

 

2.7. Su İle Tedavi 

Osmanlılar çevre temizliğine ve kendi beden sağlıklarına önem verirlerdi. Suyun 

hayat kaynağı olması sebebiyle birçok yere su kaynakları inşa ediyorlardı.16. 

yy’dayaşayan Fransız botanikçi ve doğa bilimci Pierre Belon Osmanlıları “dünyanın en 

temiz insanları” unvanıyla taçlandırıyordu. Özellikle bebeklerin ve küçük çocukların 

temizliğine ve Avrupalı çocuklar gibi kötü kokmamalarına hayran kalmıştır. 16. 

Yüzyılda Osmanlı Devleti’ni ziyaret eden bir başka gezgin, Collège de France üyesi 

                                                           
248 Aşkım Hatunoğlu, a.g.m., s.260 

249Haz. Murat D. Çekin, Bitkilerle Tedavi Sempozyumu 5-6, İstanbul, Haziran 2010, yayınlayan 

Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, s. 61-62; Nil Sarı, “Tıp”, Türk Diyanet Vakfı İ.A., C.41, s. 105; 

Şerefeddin Sabuncuoğlu, a.g.e. 
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Guillaume Postel’di. I. Françoise adına Doğu elyazmaları toplamak amacıyla 1535’te 

İstanbul’a gelen Postel Avrupa’daki tüm büyük şehirlerin benzer alışkanlıklara sahip 

olmasını diliyordu.250 

 

 

2.7.1. Hamamlar 

Osmanlı döneminde inşa edilen yapılardan biri de hamamlardı.Hamamlar genelde 

külliye içerisinde inşa ediliyordu, özel hamamlar ise şehir merkezlerinde 

bulunuyordu.Bazı şifahaneler’de, hamam kurumun inşası ile birlikte yapılırken, örn. 

İstanbul’da bulunan I. Süleyman, Hürrem Sultan ve Nurbanu Sultan hastaneleri, 

bazılarına ise sonradan inşa edilmişti.251 

Hamamlarındış görüntülerisade ve yalın iken, iç bölümleri çok zengin ve 

görkemlidir. Külliyelerde bulunanları çoğunlukla medrese öğrencileri, şifahanelerde 

bulunanları ise hastalar kullanırdı. Özetle hamamlar hem sağlıklı insanlar hem hastalar 

için son dereceönemliydi.Hamamlara  girişlerde az bir ücret alındığı için herkes 

rahatlıkla kullanabiliyordu. “Hamamların büyük bir kısmı “yakma hamamı” idi.  Bu 

hamamların suları “külhan ” denilen büyük ocaklarda ısıtılırdı. Hamam altından geçen 

sıcak hava ve duman ateşe dayanıklı taşları ve üzerlerindeki mermer döşemeyi 

ısıtırdı.”252Hamamların insan vücudunun ihtiyaç duyduğu nemi sağladığından dolayı 

oluşan sıcak hava romatizma gibi türlü hastalıklara iyi geldiği biliniyordu.  

                                                           
250 Miri Shefer-Mossensohn, Osmanlı Tıbbı Tedavi ve Tıbbi Kurumlar1500-1700, çev. Bülent Üçpınar, 

Kitap Yayınevi,İstanbul 2014, s.118-119 

251 Miri Shefer-Mossensohn, a.g.e., s.128 

252 Yılmaz Önge, Anadolu'da XII-XIII. Yüzyıl Türk Hamamları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara 2015 
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Fotoğraf 10-Haseki Hürrem Sultan Hamamı 

 

 

2.7.2. Şadırvanlar 

Şadırvanlar, yapıların avlularında bulunan havuzun çevresindeki musluklardan ve 

ortasındaki fıskıyeden su akanküçük mimari yapılardır. Şadırvandan çıkan su sesi 

insanın ruhuna hitap eder, ayrıca ibadet için ön hazırlık yeridir. 

Genellikle mermerden inşa edilen şadırvanlar camilerin iç avlularında insanların 

abdest almalarını sağlamaktadır.Bunun yanı sıra estetik bir görünümü de vardır. 
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“Farsça “şad: çok” “revan: akar” sözlerinden meydana gelmektedir.253 Camilerde, 

genellikle avluda, abdest almak için yapılan, üstü çadır veya kubbe şeklinde örtülü, 

havuz tarzında, haznesinde musluklar çevrili bulunan çeşme olarak tarif edilir. 

15. yy.’da şadırvanların üzeri güneş ve yağmura karşı kapatılmaya başlanmıştı. 

Fatih Camii şadırvanı kubbeyle kapatılmış ilk şadırvan örneklerindendir.”254 

Genellikle iki çeşit şadırvan inşa edilmekteydi; musluklu ve musluksuz 

şadırvanlar. Musluklu olanlar camilerin avlularına yapılırken musluksuz şadırvanlar 

genellikle darüşşifaların avlularına yapılmaktaydı. Hastanelerde bulunan şadırvanlardan 

akansu sesinin tedavi ve hastalıkları önleme gibi bir özelliği bulunduğundan birtakım 

hastalıkların tedavisinde değerlendiriliyordu, ayrıca orada bulunanlara huzur hissi 

veriyordu. Bu nedenle genelde her darüşşifada şadırvan mevcuttu. 

 

Fotoğraf 11-Fatih Camii Şadırvanı (kubbeli-musluklu) 

 

                                                           
253 Levent Öztürk, “Şadırvan”, TDV. İslam Ansiklopedisi, C.38, s.219 

254 Levent Öztürk, a.g.m., s.220 



86 
 

 

Fotoğraf 12-Edirne II. Bayezid Külliyesi Şadırvanı (kubbesiz-musluksuz) 

 

 

2.8. Müzik İle Terapi  

Yunanca ‘Therapeia’ anlamına gelen terapi kelimesi; “hizmette bulunmak, 

hastayla ilgilenmek, çare bulmak anlamlarına gelmektedir, Musikî, Yunanca bir  

kelimedir. ‘Mûsî’ nağmeler, ‘kî’ ise ölçülü anlamına gelmektedir.”255 

Musikî dinlemek, insanın güzellik duygusunu ve ritim hissini yükseltir. Müzik 

makamlarının insanın ruhuna etkisi olduğundan bunalım, psikolojik ve depresyon gibi 

rahatsızlıkların tedavilerinde kullanılmaktadır.Ayrıca musikî kişiyi dinlendirir, 

                                                           
255 Burçin Uçaner; Birsen Öztürk, Türkiye’de ve Dünyada Müzikle Tedavi Uygulamaları, I. Uluslararası 

Eğt. Arş. Kongresi Bildirisi, 2009 Çanakkale, s. 35,  
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sakinleştirir ve canlandırır. „Müzik, merkezi sinir sistemi ve beyinde bulunan düşünme, 

öğrenme, konuşma, ile ilgili merkezleri uyarmaktadır .”256 

İslam tarihi boyunca güzel sese önem verilmiştir, bunun en büyük örneği 

sahabeden olan Bilal-i Habeşi’dir. Hz. Peygamber mescit inşa edilip ilk ezan 

okunacağında, sahabeler arasında en güzel sesi olan Bilal-i Habeşi’yi yanına 

çağırıpondan ilk ezanı okumasını istemişti.Bunu yapmasının sebebi ise güzel sesin 

insanlar üzerinde olumlu etki bırakmasındandır. 

“İslam medeniyeti tıp alanında da gelişmeye başladığında İslam alimlerince 

yazılan eserler batı tıp okullarında okutulmuştur. Ebu’l-Kâsım Zehravî’nin“Kitab al- 

Tasrîf”,  Ali bin İsâ el-Kehhâl’in“Tezkiretü’l-Kehhâlîn”, Ebu Bekir Râzî’nin“Kitabu’l-

Havî”,  İbn Sinâ’nın “El Kanûn fi’t-Tıb” adlı kitapları Batı dillerine çevrilmişti.”257 

İbn Sinâ (980-1037), “Kitâbu’ş-Şifâ”adlı eserinde, musikî ileilgili şöyle demiştir:  

“Musikî matematiğe ait bir ilimdir. Bu ilmin birinci kısmında, nağmelerin (seslerin) 

durumlarından ve bu nağmelerin kulağa hoş gelmesi için ne şekilde 

birleştirileceğinden, ikinci kısmında nağmelerin arasına giren zamanların 

durumlarından, yani her nağmenin uzunluk ve kısalık bakımından ölçülerinden söz 

edilir”.258 Ona göre müziği bize güzel gösteren işitme gücümüzden çok bizde 

uyandırdığı duygulardır.259İbn Sinamüzik çalışmalarında Farabi’den etkilenmiştir.  

                                                           
256 Üsküdar Üniversitesi, Müzik Terapi Uygulama Ve Araştırma Merkezi (MÜTEM), 

http://www.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/55/muzik-terapi-uygulama-ve-arastirma-merkezi-mutem-hakkinda 

257 Ruhi Kalender, Ruh Hastalıkları Tedavisinde Musikî, Ankara Üniversitesi İlahiyat Faküktesi Dergisi, 

c. XXXI, s.2 

258Ruhi Kalender, a.g.m., s.271 

259İbni Sina,Musiki, İslam Felsefesi Klasikleri,çev. Ahmet Hakkı Turabi, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004 

http://www.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/55/muzik-terapi-uygulama-ve-arastirma-merkezi-mutem-hakkinda
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İbn Sîna‘Şifa’ adlı kitabında mûsikî’den bahseder. Mûsikîyi uygulamada bir 

psikolog olarak değerlendirmiştir.  

İbn-i Sina, musikinin tıp üzerinde olan etkisini şu şekilde tanımlamaktadır: 

“…tedavinin en iyi yollarından, en etkililerinden biri, hastanın akli ve ruhi 

güçlerini arttırmak, ona hastalıkla daha iyi mücadele için cesaret vermek, ona en 

iyi musikiyi dinletmek , onu sevdiği insanlarla bir araya getirmektir…”260 

 

İbn Sina’ya göre: “Şarkı söylemek, sağlığı koruyan en iyi egzersizdir”261. 

Hoca Hâfız Abulkadir Merâgî (1360-1435) “Câmiu’l-Elhân” adlı kitabında ise 

musikîyi: “vuruş denilen usullerden biriyle düzenlenmiş ve kulağa hoş gelen seslerin 

bir araya getirilmesidir”. diye tarif etmiştir.262 

Eflatun müzik hakkında şöyle demiştir; “Biliniz ki filozoflar (hikmet sahipleri) 

müziği oyun ve eğlence için değil, kişiye fayda vermek, ruhî lezzetler sağlamak, insanın 

psikolojisini rahatlatmak, kuru mizaçları nemlendirmek (sıkıntıyı gidermek) fizyolojiyi 

dengelemek ve kanın akışını düzenlemek için ortaya koymuşlardır. Bu ilmi inkâr edenler 

ise müziği sadece meyhânelerde ve sokaklarda dinleyip ilkelerini, anlamlarını ve ortaya 

konuş sebebini kavramadan bu ilmin (müziğin) sadece oyun ve eğlence için olduğunu 

zannederek dinen haram kılmışlardır.”263 

                                                           
260 TÜMATA, https://tumata.com/muzik-terapi/reseptif-muzik-terapi/ 

261 Ahmet Hakkı Turabi, Gevrekzâde Müzikle Tedavi Amasya Dârüşşifâ örneği, Amasya Belediyesi 

Kültür Yay., Amasya 2015, s.22 

262 Ruhi Kalender, a.g.m., S.2-3 

263 Ahmet Hakkı Turabi, a.g.e., s.24 
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Ünlü filozof Kant’a (1724-1904) göre , “musikî, güzel duyguları seslerle ifade 

etme sanatıdır”.264 

Farabi “Musik’ül Kebir” adlı eserinde tedavilerde kullanılan makamların günün 

belirli zamanlarında insanların ruh haline tesir ettiğinden bahsetmektedir. Kitapta 

seslerin oluşumu ve müzik aletleri gibi birçok konu ele alınmıştır. 

„Fârâbî mûsikî kuramlarını Aristo’nun Arapça’ya tercüme edilen kitabından 

almıştır. Fârâbî’nin mûsikîye dâir “Kitâbü’l-Mûsîka’l-Kebîr, Kitâbü İhsâi’l-îkâât, Kitâb 

fil-İkât” adlı üç eseri vardır.”265 

Bazı sesler insana huzur ve neşe hissettirebildiği gibi, bazısı dahüzün 

verebilmektedir. “Örn. Basralı Yahudi bir tabip olan Mâsercûye (veya Mâsercîs), Ebu’l 

Hûh’un okuduğu Kur’an sebebiyle ağlamıştır. Kendisine; 

-İnanmadığın halde Allah’ın Kitabı yüzünden niçin ağladın? denildiğinde; 

-Beni ancak onun nağmesinin hüznü ağlatmıştır! demiştir.”266 

 

                                                           
264 Ruhi Kalender, a.g.m., s.3 

265 Hüseyin Akpınar, Musikişinas Bir Filozof Olarak Farabi, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi, Yıl: 2001, Sayı: II,, s.178 

266 Bayram Akdoğan, Câhiz ve Mûsikînin Tesiri Hakkındaki Makalesi,  Ankara Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi, c.XLII, s. 248-249 
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Fotoğraf 13-Müzisyen minyatürü (1539) – Süleymanname, Topkapı Sarayı, (H 1517) 

 

 

Fotoğraf 14-Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Tıp ve Cerrahi Müzesi 

 

 

 

 

2.8.1. Günümüzde Müzikle Tedavi Yöntemi 

İlk defa Praglı Müzikterapist Raudnitz,1848’de psikozlarda  müziğin tıptaki yerini 

araştırmıştır. 1959’da Viyana’da, 1973’te ise Almanya’da “Müzik-Terapi-Derneği” 

kurulmuştur. Çin ise musikîyi elektro akapunktur tedavilerinde kullanmaktadır.267 

                                                           
267Burçin Uçaner; Birsen Öztürk, a.g.m. s.36 
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 Modern dönemde ilk müzikle terapi yöntemi, “1947’de ABD’de Michigan 

Devlet Hastanesi’nde kullanılmıştır. Ayrıca  1950’lerden itibarenetkili olarak müzikle 

tedavi psikiyatri hastalıklarında kullanılmaktadır.2681997’de ise bir bilim dalı olmuştur. 

1949 yılından beri Fransa’da, 1958 yılından itibaren İngiltere’de,  1960’lı yıllarda 

Japonya’da, 1966 yılında Arjantin’de, 1980’li yıllardan bu yanaNorveç’te,  Müzikle 

tedavi çalışmaları yapılmaktadır.”269 

 Dünya Müzik Terapi Federasyonu, müzikle terapiyişöyletarif eder;“Bir kişi veya 

grubun fiziksel, duygusal, sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere gereksindiği iletişim, 

ilişki, öğrenme, ifade, mobilizasyon, organizasyon ve diğer ilgili terapötik öğeleri 

geliştirmek ve artırmak için müziğin ve/ veya müzikal elemanların (ses, ritim, melodi ve 

harmoni) eğitimli bir müzik terapisti tarafından tasarlanarak kullanılması”.270 

Müziğin Türk toplumlarında  çok uzun bir geçmişi olsa da ilk ciddi müzikle terapi 

Osmanlı dönemindekullanılmıştır. İslâm toplumunda  müzikle terapinin kullanıldığı 

şifâhâneler şunlardır: Nûreddin Zengi Hastanesi-Şam 1154, Gevher Nesîbe Tıp 

Medresesi-Kayseri 1204-1206, Divriği Dârüşşifâsı-Sivas 1228, Amasya Bîmârhânesi-

1308, Yıldırım Bâyezid Dârüşşifâsı-Bursa 1396, Fâtih Dârüşşifâsı-İstanbul1470, 

Enderûn Hastanesi 1478, Edirne II. Bâyezid Şifahanesi 1484, İstanbul Süleymâniye Tıp 

Medresesi 1557.  

Türkiye’de müzikle terapi konusunda akademik düzeyde eğitim sunan bir kurum 

bulunmamaktadır.271„Ancak TÜTEM ile TÜMATA adlı merkezlerde (Türk Musikisinin 

                                                           
268a..m., s.34-36 

269 Üsküdar Üniversitesi, Müzikle Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MÜTEM), 

http://www.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/55/muzik-terapi-uygulama-ve-arastirma-merkezi-mutem-hakkinda 

270 Gamze Kor; Çağhan Adar, Mim KemalÖke ve Müzik Terapi Üzerine Düşünceler, VII. Uluslararası 

Hisarlı Ahmet Sempozyumu, s.2 

271 Gamze Kor; Çağhan Adar, a.g.m., s. 3-5 
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Araştırma ve Tanıtma Grubu) müzik ile terapi çalışmaları uygulanmaktadır.2013 yılında 

ise Üsküdar Üniversitesi’ne bağlı MÜTEM (Müzik Terapi ve Araştırma Merkezi) 

kurulmuştur. Bu merkez hastalara hangi müzik türlerinin uygun olacağını tespit ederek, 

uygulanmasını hedeflemektedir. Ankara’da 2014 yılında MÜZTED adında Müzik-

Terapi Derneği kurulmuştur. Dernek; müzik-terapinin ülkemizde tanıtılması ve 

geliştirilerek kullanılması için çalışmalarda bulunmaktadır.”272 Ayrıca Sağlık Bakanlığı, 

geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları daire başkanlığı kurmuştur. Uygulamalar 

arasında müzik terapi de bulunmaktadır.  

“Günümüzde müzik ile tedavi uygulamaları su sesi ile, Ney, Rebab, Çeng, Ud gibi  

ile ritimli taksim yapılmaktadır. Bu uygulama ile otizm’li hastalarda, çeşitli psikolojik 

ve fizikî hastalıklarda olumlu gelişmeler ve iyileşmeler gözlenmektedir.”273 

 

Ney    Rebab    Çeng 

                                                           
272 Burçin Uçaner, Birsen Öztürk, a.g.m., s. 37-39 

273T.C. Sağlık Bakanlığı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire 

Başkanlığı,http://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/4009,muzik-terapipptx.pptx 
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Ud - Kopuz  Dombra - Dutar  Rübab (Koçkarca) 

 

Tar     Nefir 

 

 

Miskal     Kudüm 

 

Fotoğraf 15- Osmanlı’da tedavilerde kullanılan müzik aletleri 
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Müzik terapinin kullanıldığı bir diğer alan ise ceza evleridir. Hükümlüleri 

düşündürmek, morallerini yükseltmek , normal hayat zevkini sağlamak için ve onları 

topluma kazandırmakta uygulanmaktadır.274 

 

 

2.8.2. Farabi’ye Göre Makamların İnsan Psikolojisi Üzerine Etkisi 

Musikî makamları insan beyninde mutluluk, elem, öfke gibi hisler ile ilgili 

duygusal alanları etkilemektedir. Busebeple insan  üzerinde önemli bir tesiri vardır. 

Dinlenilen sesler ve ritimlerkişiyefarklı ruh halleri verebilir. Bu da ruhsal ve biyolojik 

halleri etkiler. 

Farabi’nin “Musiki’ül Kebir” adlı eserine göre makamların insan ruhu üzerine tesiri şu 

şekildedir: 

 “Rast makamı: insana sefa (neşe-huzur) verir. Güneş iki mızrak boyunda 

olduğunda etkilidir. 

 Kuçek makamı: insana hüzün ve elem verir. 

 Büzürk makamı: insana havf (korku) verir. Yatsıdan sonra etkilidir. 

 İsfehan makamı: insana hareket kabiliyet, güven hissi verir. Gün batarken 

etkilidir. 

 Neva makamı: insana lezzet ve ferahlık verir. Akşam vakti etkilidr. 

 Uşşak makamı: insana gülme hissi verir. Öğle vakti etkilidir. 

 Zengüle makamı: insana uyku verir. Öğleye doğru etkidir. 

                                                           
274 Ruhi kalender, a.g.m., s.282 
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 Saba makamı: insana cesaret, kuvvet verir. Kuşluk vaktinde etkilidir. 

 Buselik makamı: insana kuvvet verir. Kuşluk vakti etkilidir. 

 Hüseyni makamı: insana sükûnet, rahatlık verir. Sabah vakti etkilidir. 

 Hicaz makamı: insana tevazu (alçakgönüllülük) verir. 

 Zirefkend makamı: uyku zamanı etkilidir. 

 Rehavi makamı; insana ağlama duygusu verir. 

 Irak makamı; insana tat verir.”275 

 

 

Fotoğraf 7- Farabi’nin udunu gösteren açıklamalı şeması (T.Ü.Sultan 

II.Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi) 

 

 

2.8.3. Makamların Burclarla Bağlantısı 

Osmanlı’da ordu ve saray hekimbaşı olan Gevrekzâde Hasan Efendi (v.1801)276 

müzik ilminin, astronomi ilimleriyle bağlantılı ve denk olduklarını göstererek, ana 

makamların (12 burca karşılık olarak) 12 tane olduğunu ifade etmiştir. 

                                                           
275 Hüseyin Akpınar, a.g.m.., s. 180 
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Hızır b. Abdullah277’tan naklen şu şekilde ifade etmektedir: “Her bir burca bir 

makamın uygun görülerek ona bağlanması, ondan sayılması, makam ve burçların 

tabiatı icabıdır; bir burcun tabiatı ne ise makamın da tabiatı öyledir”278 

 “Rast makamı: koç burcu, yıldızı Merih’tir, tabiatı ateştir. 

 Irâk makamı: boğa burcu, yıldızı Zühre’dir, tabiatı toprak. 

 Isfehân makamı: ikizler burcu, yıldızı Utarid, tabiatı hava. 

 Zirefkend makamı: yengeçburcu, yıldızı Ay’dır, tabiatı su. 

 Büzürg makamı: aslanburcu, yıldızı Güneş’tir, tabiatı ateş. 

 Zengüle makamı: başak burcu, yıldızı Utarid’dir, tabiatı toprak. 

 Rehâvî makamı: terazi burcu, yıldızı Zühre’dir, tabiatı hava. 

 Hüseynî makamı: akrep burcu, yıldızı Merih,  tabiatı su. 

 Hicâz makamı: yay burcu, yıldızı Müşeri, tabiatı ateş. 

 Bûselik makamı: oğlak burcu, yıldızı Zuhal’dir, tabiatı toprak. 

 Nevâ makamı: kova burcu, yıldızı Zühal’dir, tabiatı hava. 

 Uşşâk makamı: balıkburcu, yıldızı Müşteri’dir, tabiatı su.”279 

 

 

2.8.4. Vakitlere Göre Makamlar 

15. yy.’da dönemin meşhur alimlerden eğitim almış, kendini dini ve pozitif 

ilimlerde yetiştirmişolan Fethullah Şirvânî (891/ 1486),her makamın tesirli olduğu bir 

vakit olduğunu belirterek şu şekilde sıralamıştır; 

                                                                                                                                                                          
276 Recep Uslu, “Hasan Efendi-Gevrekzade”, TDV İslam Ansiklopedisi, c.16, s.316 

27715.yy da  Sultan II. Murat zamanında Bursa sarayında bulundu.Türk musikisi bestecisi ve kuramcısıdır. 

278 Ahmet Hakkı Turabi, a.g.e., s.118-119 

279 Ahmet Hakkı Turabi, a.e. 
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 “Seher vakti ile kuşluk vakti arası: Hüseynî, uşşâk, nevrûz, dilkeşhâverân, 

nişâbûrek, hisâr, muhayyer, acem, çârgâh, mâye. 

 Kuşluk ile ikindi vakti arası: Irâk, zengûle, gevâşt, segâh, nihâvend, müsteâr, 

hümâyun, ırâk-mâye, zâvil. 

 İkindi ile yatsı arası: Isfehân, bûselik, ısfahânek, nigâr, zemzeme, gerdâniye, 

karcığar. 

 Yatsı ile seher vakti arası: Öncelikle râst, büzürg, şehnâz, selmek, nikrîz, pençgâh, 

uzzâl, hicâz, nühüft, râhatü’l-ervâh ve Türkî hicâz.”280 

 

Bu konuyla ilgiliı olarak Hızır b. Abdullah günleri gece ve gündüz 

olarakmakamlara göre şu şekilde sıralamıştır:  

 “Cuma gecesi; râst;  

 Cuma gündüzü; nevâ, hicaz 

 Cumartesi gecesi; uşşak, zengûle 

 Cumartesi gündüzü; ısfahan, zîrefkend, kûçek 

 Pazar gecesi; bûselik, rehâvî 

 Pazar gündüzü; hüseyni 

 Pazartesi gecesi; ırak, zîrefkend, büzürg 

 Salı gecesi; uşak, zengûle 

 Çarşamba gecesi; ısfahân, zîrefkend, kûçek; çarşamba gündüzü bûselik, rehâvî 

 Perşembe gecesi; ırak, zîrefkend, büzürg.”281 

 

                                                           
280 Bayram Akdogan, a.g.m., s.81; Ahmet Hakkı Turabi, a.g.m., s.123 

 
281Ahmet Hakkı Turabi, a.g.m., s.124 
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Mevsimleri de makamlara göre şu şekilde sıralamıştır:  

 “İlkbahar; uşşak, râst, bûselik 

 Yaz; uşşak, nevâ, bûselik 

 Sonbahar; ısfahân, kûçek, zîrefkend 

 Kış hicaz, büzürg, ırâk”282 

 

 

2.8.5. Makamların Tıbbî Faydaları 

Gevrekzade’nin belirttiğine göre “makamların anası ve ilki” olan râst 

makamından başlayarak, hangi makamın ne tür hastalıklarafaydalı olduğunu anlatmıştır: 

“Rast  makamı: felce iyi gelir. Psikolojik rahatlama sağlar. Fazla uyumayı 

engeller. Çocuk bünyesinde nem hakim olduğuu için, bu sebeple oluşan dengesizlikleri 

düzeltir. Kaslara tesiri vardır. Sarı safra bağlantılıdır. Farsça “doğru” “dosdoğru” “sağ” 

ve “gerçek” demektir. Spazmı çözücü özelliği nedeniyle spastik ve otistik hastaların 

tedavisinde yararlıdır.283 

Irâk makamı: ateşli hastalıklara, sersâm (sersem, insana sersemlik veren bir 

hastalık), yüzün ve göz kapaklarının şişmesi ve hafakâna (çarpıntı) faydası vardır. 

Omuz, sol kol ve ellere etkilidir. Başın üst tarafına etkisi vardır. Lezzet verir, düşünme 

ve kavrama konusunda faydalıdır. Korku gidericidir. Saldırganlığı önleyici etkisi vardır. 

Irak-ı Acem’den gelmektedir. 

                                                           
282 Ahmet Hakkı Turabi, a.m., s.123-124 

283 TÜMATA, https://tumata.com/muzik-terapi/turk-muzigi-makamlari-ve-etkileri/ 
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İsfahân makamı: Soğuk ve kuruluktan kaynaklanan hastalıklara iyi geldiği gibi 

zekâ, akıl, hatırlama, düşünme ve odaklanma gücünü artırır. Ense, boyun, omuz ve sol 

dirsek için etkilidir.  

Zîrefkend makamı: ağız felci, vücudun yarısına inen inme, sırt ağrısı, mafsal 

ağrıları ve kulunç hastalıklarını tedâvi eder. Kalp, ciğer, göğüs, kalça ve sağ omuza 

etkilidir. Meclisin neşesini arttırır, derin duygu hissi verir. Farsça “döşek (yatak)” 

demektir. 

Rehâvi makamı: her türlü baş ağrısına faydalı olup, kalp çarpıntısını engeller, 

felç, balgam ve kanla ilgili hastalıkları bedenden söker atar. Doğuma yardımcı olur. 

Göğüs, mide ve basen için faydalıdır. Diğer adı Ruhavi’dir. 

Büzürg makamı: Bağırsak ağrısı, kulunca faydası olup; zihni berraklaştırır, 

zihni toparlamayı sağlar ve çeşitli korkularla ilgili rahatsızlıklara büyük faydaları olur. 

Güç kazandırır, boğaz, göğüs, ciğer ve kalp için etkilidir. Zihni temizler, vesvese ve 

korkuyu def eder. Farsça “büyük” demektir. 

Zengûle makamı: kalple ilgili hastalıklar, sersâm, ciğerler ve mide ile ilgili 

rahatsızlıklara faydası olmasının yanı sıra kalbe ferahlık ve huzur verir. Menenjit ve 

beyin hastalıklarına etkilidir. Uyku verir. Kalça eklemleri ve bacak içleri ile ilgisi 

vardır. Farsça “çıngırak, def pulu, zil” demektir.  

Hicâz makamı: idrara çıkma zorluğuna, vücutta görülen tehlikeli ağrı ve 

sancılara iyi gelmesinin yanında cinsel gücü harekete geçirir. Kemiklere, beyne ve 

çocuk hastalıklarına tedavi edici etkisi vardır. Düşük nabız atımını yükseltir. 
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Alçakgönüllülük duygusu verir. En eski makamlardandır. Zengüle ve Zirgüle 

makamları ile yakınlık gösterir. Adını Arabistan’daki Hicaz bölgesinden almıştır. 

Bûselik makamı: kulunç hastalığına, kalça kemiği ağrısına, tansiyon, başağrısı 

ve kanla ilgili rahatsızlıklara faydalıdır. Kuvvet ve barış duygusu verir. En eski 

makamlardandır. Ebu-selik284 kelimesinden geldiği söylenmektedir. 

Uşşâk makamı:  gut hastalığına (eklem iltihabı), kalp, uykusuzluk ve ayak 

ağrılarını tedavide oldukça faydalıdır olup insanı rahatlatır. Derin aşk ve mistik 

duyguların ifade vasıtasıdır. 

Hüseynî makamı: kalp ve ciğerde oluşan iltihaplara, mide rahatsızlıklarına, 

sıtmalı hastalıklarının ateşini söndürmeye faydalıdır. Sol omuza etkilidir. Barış duygusu 

verir. Kendine güven ve kararlılık duygusu verdiğinden otistik ve spastik hastalara 

faydalıdır. En eski makamlardandır. “Küçük sevgili” ve “Hüseyin ile ilgili” demektir. 

Nevâ makamı: damar, kalça kemiği ağrısına iyi geldiği gibi, insanı bozuk 

düşüncelerden uzaklaştırır ve zihnin hatırlama gücünü artırır.285 Kötü fikirleri kovar, 

cesaret ve yiğitlik verir ve gönül sevinci oluşturur. “Ses, seda, makam ve ahenk” 

demektir.”286 

 

 

2.8.6. Tenlere Göre Makamlar 
                                                           
284 Güzel yazma ve söyleme yeteneği 

285 Ahmet Hakkı Turabi, a.g.m. s.114-115 

286 Ahmet Hakkı Turabi, a.m., s.114-124 
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Gevrekzâde’ye göremusikî ile tedavi uygulayan kişinin, makamları ve bunların 

hastalara hangilerinin uygun olduğunu bilmelidir. 4 Tane ten rengi ifade ederek, bu 

tenlerden olan insanların mizaçlarınahangi makamların uyduğunu şu şekilde 

sıralamıştır: 

 “Esmer tenlilerin tabiatları genellikle hâr (sıcak, sıcaklık) ve kuru, kuruluk 

olması sebebiyle bunlar için uygun makam ‘ırâk’ makamı ve bu makama tabi 

olan makamlardır.287 

 Buğday tenlilerin tabiatları hâr ve nemli, rutûbet olması sebebiyle bunlar için 

uygun olan makam ‘ısfahan’ makamı ve bu makama tabi olan makamlardır. 

 Sarışınların tabiatları genellikle soğuk, soğukluk ve kuru olması sebebiyle 

bunlar için uygun makam ‘râst’ makamı ve bu makama tabi olan 

makamlardır.288 

 Beyaz tenlilerin tabiatları genellikle soğuk ve nemli olması sebebiyle bunlar için 

uygun makam ‘Kûçek’ makamı ve bu makama tabi olanlar.”289 

 

 

2.8.7. Milletlere Göre Makamlar 

Gevrekzâde makamların milletlerle de bağlantılı olduğunu ifade etmiş; bunları 

bilmenin yararlı olduğunu ve tedavi uygulayanların bilmesi gerektiğini ifade etmiştir; 

 “Araplar için daha çok ‘Hüseynî’ makamı ve buna tabi olan makamlarla mûsikî 

icra etmenin daha uygun olacağı belirtilmiştir.290 

                                                           
287 Irak makamına tabi olan makamlar şunlardır: Sultânî ırak, muhâlif-i ırak, râhatülervâh, rûy-i ırak. 

288 Rast makamına tabi olan makamlar şunlardır: Mâhûr, pençâh, nikriz, nîhavend, büzürg, selmek, 

sazkâr, Türkî, hicaz 

289 Ahmet Hakkı Turabi, a.g.m., s.120 
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 Acemler’in (İranlılar) huzurunda en münasip makamın ‘Irâk’ makamı ve tabileri 

olduğundan bahsedilmiştir. 

 Türkler için ‘uşşak’ makamı ve tabileri. 

 Rum ve Frenkler’in (batılı) bulunduğu toplulukta icrâ edilecek müziğin 

makamının ‘bûselik’ makamı ve tabileri olmasının daha hoş olacağı 

anlatılmıştır.”291 

 

Osmanlı Sultanı II. Mehmet (ö. 1481)’e sunduğu ‘Mecelletun fi’l-Mûsîka’ adlı 

eserinde Fethullah Şirvânî,Türk Mûsikîsinde kullanılan makamların insan duyguları 

üzerindeki etkilerine ait açıklamalarda bulunarak şunları ifade etmiştir: “Makamların 

bir kısmı, insanda kuvvet, cesaret ve tam bir rahatlık tesiri yapar ki, Uşşâk, Nevâ ve 

Ebûselik (Bûselik) böyledir. Bundan dolayı bu üç makam, Türklerin, Habeşlilerin, 

Siyahilerin ve dağ sakinlerinin yapılarına uygun düşmektedir.”292 

Eski Türk hekimlerinden olan Şuûrî Hasan Efendi’ye göre, musikînin meclis 

adamlarına olan etkisi de aynı değildir: 

 “Ulemâ (Alimler) meclisine Rast ve ona tabi olan makamlar. 

 Emirler meclisine İsfehan ve ona tabi olan makamlar. 

 Dervişler meclisine Hicaz ve ona tabi olan makamlar. 

 Sufiler meclisine Rehavi ve ona tabi olan makamlar.”293 

 

                                                                                                                                                                          
290 Hüseyni makamına tabi olan makamlar şunlardır: Horasâni  hüseynî, kûçek, vech-i hüseynî, necd-i 

hüseynî, şîrâz 

291Ahmet Hakkı Turabi, a.g.m., s.121  

292 Bayram Akdoğan, a.g.m.,  s.79 

293Bayram Akdoğan, a.g.m., s.80 
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Sonuç 

Şifahane tedavilerinin ve manevi bakımın ruh ile bağlantısı olması sebebiyle 

çalışmamızın girişinde ruh ve nefs kavramları ele alındı. İslam düşünürlerinin ruh 

konusundaki yaklaşımlarına bakıldığında, ruhun ne olduğu konusunda farklı fikirler 

ileri sürülmüştür ancak tam anlamıyla ne olduğunu bilmek mümkün olmamıştır. 

Kur’an ve Hadislerde geçen ruh ve nefs kavramları araştırılmıştır. Bunun yanı 

sıratasavvufta ruh ile nefs kavramları ele alınmıştır. Hz. Mevlana’nın ruh anlayışı 

incelendiğinde, ruhun sonradan var olduğu, yokluktan varlığa geldiği ve beden ile 

ruhun birbirlerine ihtiyacı olduğundan bahsettiği görülmektedir. Ayrıca tasavvuf’ta 

nefis kötü istek ve davranışların kaynağı olarak görülmektedir. Felsefe’de ise ruh 

“soluk almak, rüzgar esmek ve koku yaymak” olarak yorumlanmıştır. İlk zamanlar 

madde olarak görülüp hava ile özdeşleştirilirken daha sonra ki anlayışta tanrısal 

varlık olarak görülmüştür ve aynı zamanda yahudi-hristiyan geleneğinde gayri maddi 
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olarak anlamlandırılmıştır.İslam felsefesinde ise ruh kavramı genellikle nefs 

terimiyle ifade edilmiştir.Nefs bedenden ayrı, soyut bir cevherdir. Kısacası ruh ve 

nefsin mahiyeti hakkında tarih boyunca hep farklı görüşler ileri sürülmüştür ancak 

bilinememiştir. Tezin birinci bölümünde ise Şifa kavramını inceledik. Kur’an’da şifa 

ile ilgili bulunan bilgileri ele aldık. Ardından Tıbbu’n Nebevî’yi ele aldık. Hz. 

Peygamber’in uyguladığı manevi bakım ele alınmıştır. O sağlık konusunda teşhis ve 

tedaviyi önemsemiştir ancak hastalanmamak için tedbirler almaya daha fazla önem 

vermiştir. Böylelikle sağlığı korumanın ve kişinin ruhsal dengede olmasının önemini 

göstermektedir. Çalışmanın ikinci kısmında şifahanelerden bahsettik. Bu bölümde 

sağlığın önemini Hz. Peygamber’in yaşamındaki örneklerden gören İslam 

toplumlarının inşa ettikleri şifahanelerden bahsettik.Şifahaneler kısmında insanın 

sağlığına kavuşması için uygulanan tedavi yöntemleri ele alınmıştır.  

Selçuklu dönemi ile başlayan su ve müzik terapi uygulamalarını devam ettiren 

Osmanlılar, hastaların psikolojisine ve beden sağlığına önem vermiştir. Bununla 

birlikte birçok şehire yeni şifahaneler inşa etmişlerdir. Şifahanenin de bulunduğu 

külliyelerde hamam, medreseler,  şadırvan, imârethane gibi yapılar bulunmaktaydı. 

Ayrıca şifahanedetabip, cerrah, gözhekimi, eczacı, hasta bakıcı, aşçı, kilerci, 

temizlikçi, bulaşıkçı, çamaşırcı, kapıcı, kâtip ve mescidi bulunan dârüşşifâlarda 

imam, müezzin, gassâl, hamamı olanlarda külhancı ve tellâk gibi görevliler 

bulunuyordu. Kullanılan ilaçlar da şifahanelerde yapılmaktaydı. Hastanın 

rahatsızlığına uygun bitkiler kullanıp ilaç/macun hazırlanıyordu. Bunun yanı sıra her 

şifahanede şadırvan bulunmakta idi, ve hastalara su sesi ile terapi uygulanıyordu. 

Ayrıca müzik terapi uygulaması Osmanlı döneminde birçok şifahanede 

görülmektedir. İslam düşünürlerinden Kindi, Farabi ile İbni Sina’nın ayrıca ünlü 

Osmanlı hekimlerinden Fethullah Şirvânî,Şuûrî Hasan Efendi,Gevrekzade Hasan 

Efendi’nin bu konuda derin çalışmaları bulunmaktadır. Buna göre müzik terapi 
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burclara, zaman dilimlerine, karakterlere ve mesleklere göre hastalara uygulanmıştır. 

Psikolojik tedavilerde maneviyatla yaklaşım tamamlayıcı olmaktadır.. Hastaların 

bulunduğu sıkıntılı, üzüntülü, yanlızlık hallerinde onların yanlarında olarak, 

hastaların hoşuna da gidecek tedaviler uygulanıp manevi bakım yapılmakta idi. Bu 

konuda Hz. Peygamber’in yaklaşımı Selçuklu ve Osmanlı şifahanelerindeki 

hekimlere örnek olmuştur. Dolayısıyla tedavilerin yanı sıra hastaların gönlünü hoş 

etmek önemlidir. Anadolu Kültürüincelendiğinde gerek bedensel engelliler gerekse 

(psikolojik) hastaların tedavisi, topluma uyumu vb. açısından çok önem verildiği 

görülmektedir.O dönemde şifahanelerinin uyguladığı tedavi yöntemlerinin hasta 

üzerinde etkili olduğunu ve aynı zamanda manevi bakım da uygulandığını 

görmekteyiz.  
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Prof. Dr. Öznur Özdoğan, sayfa112 

 

 

Bu çalışmanın konusunu Anadolu Kültüründe Şifahaneler’inde ne tür tedavilerin ve 

manevi bakım uygulamalarının kullanıldığı oluşturmaktadır. Manevi bakımın “Ruh” 

ile bağlantılı olması sebebiyle girişteruh kavramı, Kur’an ayetleri ve Hadisler ile 

açıklanmıştır. Ayrıca Felsefe, Tasavvuf ve Psikoloji bilimleri ile ruh kavramını ele 

aldık. Birinci bölümde ise şifa kavramını ve Hz. Peygamberin manevi bakım 

uygulamalarını inceledik.İkinci bölümde ise İslam toplumlarındaki şifahanelerde 

uygulanan tedaviler ve manevi bakım uygulamalarını ve devamı olarak Osmanlı’da 

uygulanan kokular ile tedavi, macunlar ve su, müzik terapilerini ele aldık. 

Anahtar Kelimeler: Şifahaneler,Manevi Bakım,Ruh, Anadolu Kültürü 
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ABSTRACT 

Fatma KAYALIK, 

Kayalık,Fatma, Health Centers İn The Anatolian Culture, Master’sThesis, Advisor: 

Prof. Dr. Öznur Özdoğan, Ankara University, 2018, p.112 

 

The main topic of this study is: ‘’Health Centers in the Anatolian 

Culture; The Treatments and The Spiritual CarePractices’’. 

Because of the strong link between Spiritual Care and ‘’The 

Soul’’ we began with the explanation of themain concept, namely the 

soul in the light of the Qur’an andthe words of the Prophet Muhammad. Likewise,  

wementioned the delicate status of the soul according to differentsciences like:  

Philosophy,Sufism and Psychology. 

İn the second chapter, we began to give informationconcerning the treatments and  

the primary spiritual carepractices in different İslamic societies. Then we gave  

clearexamples of the treatments wich were applied in the Ottomanperiod; treatment  

by specific odors, by different kinds of pastes, by water and by music. 

 

KEYWORDS: Health Centers, Spiritual Care, The Soul, Anatolian Culture. 

 

 


