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ÖNSÖZ 

 

 Hadis rivayetlerinin sened kısmına ait araĢtırmalar büyük ölçüde ĢekillenmiĢ, 

kararlı hale gelmiĢken metin kısmına ait olanların geliĢtirilmesine olan ihtiyaç devam 

etmektedir. Bunun belirgin hissedildiği örneklerden biri kuĢkusuz tıp konulu rivayetler 

olmaktadır. Çünkü bunların sened bölümünün dinamikleri diğer rivayetlerden farksız 

iken, dini ve dünyevi muhtevaya sahip olmaları nedeniyle farklı metin kritiği usullerini 

gerektirebilmektedirler.  

 Ġslam‘ın sağlık ve temizliği hem gerektirmesi hem de vadetmesi nedeniyle bu 

rivayetlerin belli bir bağlayıcılıkları olacağı kuĢkusuzdur. Zira Ġslam, onu tasdik eden 

insanlardan her açıdan temiz olmalarını isterken, aynı zamanda bu insanlara yine her 

açıdan hem bedeni, hem de ruhi temizlik ve arınma sunar. Fakat bunların tıp alanının 

özellikle tedavi edici yönününü de kapsayacak Ģekilde bütünüyle bağlayıcı kabul 

edilmeleri, tıbbın Müslümanların elinde donmasına, daha da kötüsü bunu 

Peygamberimizle iliĢkilendirerek nebevi itibarın zarar görmesine yol açabilir. Bunun 

için erken dönemlerden itibaren rivayetlerin bilime arzı, teorik bir imkân olarak hep 

gündemde olmuĢ, fakat kavramsal arka planı sağlam, iĢlevsel ve standart metodolojik 

bir yapıya kavuĢturulamamıĢtır. Buradaki temel problemin bu rivayetlerin çoğunlukla 

tümüyle dini nitelikte sayılmalarından dolayı, yine çoğunlukla dünyevi alanda kabul 

edilen bilime arz edilmelerindeki çekince gibi durmaktadır. 

Gerçekten de tıp konulu rivayetlerle ilgili mevcut tutum ve anlayıĢların bir 

yelpazede yer aldıkları tahayyul edilirse, bir uçta içeriğin ilahi olduğu inancıyla literal 

anlamıyla kabul edilip uygulanması yer alırken, diğer uçta tümüyle bilim ölçütüyle 

değerlendirilmesi bulunur. Dikkat edilirse bu görüĢleri Ģekillendiren unsurların rivayetin 

dini değeri ve bilim olgusunun mahiyeti etrafında toplandıkları görülür. Bu nedenle tıp 



X 

  

konulu rivayetler karĢısında alınacak en makul aksiyonu belirlemek için bu iki hususun 

bir kez daha çalıĢılması önemli bulunmuĢtur.  

Dolayısıyla kısaca ―dini olan‖ın ―dünyevi olan‖a arzında düğümlenen sorun, 

çalıĢmamızda rivayetlerin ve bilimin dini ve dünyevi taraflarının ortaya konulmasıyla 

çözümlenmeye çalıĢılmıĢtır. Böylece önce tıp sahasındaki rivayetlerin dini değeri ve 

anlamı, daha sonra bilimin bir ölçüt olarak kullanılabilme koĢulları, tüm bu kavramların 

bütüncül ve dengeli bir Ģekilde değerlendirilmesiyle irdelenmiĢtir. Bunun için tıbbi 

rivayetlerin ve bilimin yekpare değil, çok bileĢenli yapılardan oluĢtukları ortaya 

konulmuĢ, böylece bilim ölçütüne vurmanın tek düzlemli bir analizden ziyade çok 

katmanlı değerlendirmelerle daha iyi gösterilebileceği hususu bu araĢtırmada 

temellendirilmiĢtir. ÇalıĢmamızda tıp konulu rivayetlerde bilimin kullanılmasına dair 

teorik değerlendirmelerin yanı sıra bu anlayıĢın ana akım tıp literatüründeki görünümü 

de araĢtırılmıĢtır.  

Sonuçta tıp konulu rivayetlerin bütünüyle bağlayıcı olmadıkları, bilimin ise 

bütünüyle dünyevi bir kurum olmadığı; bilim ölçütüne vurmada bu dini ve dünyevi 

tarafların dikkate alınması gerektiğini savunan paradigmanın, rivayetleri tamamıyla dini 

görüp asla bilime arz etmeyen veya tamamıyla dünyevi görüp toptan bilime arz eden 

kategorik bilime dayalı metin tenkidi yaklaĢımlarından daha isabetli olduğu ve bu bakıĢ 

açısının hadis ilminin özellikle metin tenkidi özelindeki usulüne önemli bir katkı 

yapacağı değerlendirilmiĢtir. 

 

 

 

 

 



GĠRĠġ 

 

1. TEMEL PROBLEM 

 

Hadis ilmi ile ilgili tüm prensip ve tartıĢmalar, tabiatıyla nebevi tıp rivayetleri 

için de geçerlidir. Dolayısıyla bu rivayetlerin, özellikle sened kritiği yönünden diğer 

rivayetlerden hiçbir farkı bulunmamaktadır. Nebevi tıp rivayetleri diğer rivayetlerle bu 

Ģekilde eĢitlendiğinde, hadis ilminin kısaca ―sened ilmi‖ olarak yapılan tanımı 

açısından, tamlamadaki ―tıp‖ kelimesinin tek iĢlevi, rivayetin hangi ―bab/lar‖da yer 

alacağını göstermek olmaktadır. 

Bu yaklaĢım klasik usul ve tasnif açısından ilk bakıĢta sorunsuz, hatta 

mükemmel görünebilir. Fakat özellikle olgusal dünyanın konu edinildiği bir rivayetin 

senedi sahih veya makbul bulunurken; metin ve muhtevası, bir enstrüman ile 

yanlıĢlanabiliyorsa çözülmesi gereken bir sorun ortaya çıkmaktadır. Buradaki olgusal 

dünyadan kasıt, evrensel yasalara tabi olan maddi/fiziki çevre iken; yanlıĢlayabilen 

enstrüman ise kuĢkusuz bu olgusal dünyayı keĢfeden araç konumundaki bilim 

olmaktadır.  

Buradaki gibi ―sübut sağlam/makbul fakat muhteva zayıf/merdud‖ çeliĢkisi 

ortaya çıktığında, elbette klasik olarak metnin tevili, tevil edilmeksizin anlaĢılacağı ümit 

edilen zamanlara bırakılması veya bilime dayalı metin tenkidi gibi yollara 

baĢvurulabilmektedir. Hadis usulünde bu ve benzeri pek çok mekanizma ile rivayetin 

terki minimalize edilmeye çalıĢılsa da, rivayetlerdeki kimi çeliĢkiler çözümsüz 

kalabilmekte, hatta bu tartıĢmalar, kimi çevrelere ―Din‖i sorgulatacak Ģekilde 

büyüyebilmektedir. Bu çeliĢkilerin, çoğu zaman din – bilim iliĢkisi bağlamında yapılan 

tartıĢmaların ana eksenini oluĢturduğu da gözlenmektedir. Bu sorunun yeni olmadığını, 

Ġbn Kuteybe (ö. 276/889)‘nin zamanımızdan 11 asır önce, hadisçilerin bazı ―ahmakça‖ 
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rivayetlerinin Ġslam düĢmanlarının Ġslam‘a saldırmalarına ve gülmelerine, insanların 

dinden soğumalarına ve Ģüphelerinin artmasına yol açtığını söylemesinden 

anlamaktayız.
1
 

Bu nedenle bizatihi olgusal dünyanın bir parçası olan tıp alanında varid olmuĢ 

rivayetlerin olgusal dünyanın kâĢifi durumundaki bilim bağlamında nasıl 

değerlendirilmesi gerektiği çok önemli bir araĢtırma alanı olarak karĢımızda 

durmaktadır. Muhtemelen buradaki problemin esasını/özünü, ―dini olan‖, ―dünyevi 

olan‖ bir ölçüte vurulabilir mi? sorusu, diğer bir deyiĢle tümden dini kabul edilen 

rivayet müktesebatının, tümden dünyevi kabul edilen bilim ölçütüne vurulamayacağı 

telakkisi oluĢturmaktadır. 

 

2. AMAÇ 

 

Tıp konulu rivayetlerin değerlendirilmesinde, bilim veya dönemsel eĢdeğerine 

baĢvurma, aslında en erken dönemlerden itibaren baĢvurulan bir yöntem olmuĢtur. 

Bununla birlikte genel olarak bir anlayıĢ ve metod birliğinin sağlanamamasının yanında, 

zamanla belki bunun da etkisiyle ve diğer pek çok dinamikle birlikte bilime karĢı 

mesafeli bir duruĢ geliĢmiĢtir. Böylece rivayetlerin bilim kullanılarak analizinde 

bütüncül, tutarlı ve iĢlevsel kural ve kaidelere ulaĢılamamıĢtır. Bu konuda hadis 

araĢtırmacılarının genel olarak pozitif/fen/tıp bilimleri konusunda uzman olmaması, bu 

alanlardaki uzmanların da hadis alanında uzman olmaması, bütüncül bir yöntemin 

oluĢmasına engel olmuĢ gibi görünmektedir. 

Buna bağlı olarak zikredilebilecek önemli nedenlerden biri de, temel problemin 

tanımlanmasında da belirtildiği gibi, maddi dünyaya ait olsalar bile tıp ve sağlık 

alanındaki tüm söz, tavsiye ve tutumların, Peygamberimize (SAV) nispet edilmekle 

                                                           
1 Ġbn Kuteybe, Hadis müdafaası (Tevilul muhteliful hadis), Çeviren: M. Hayri KırbaĢoğlu, 2.Baskı, Otto Yayınları, 

Ankara, 2017, s. 30. 



13 

  

tümüyle dini dairede görülmesi; diğer yandan bilimin, olgusal dünyayı araĢtırması 

nedeniyle tümüyle dinin dıĢında müstakil dünyevi bir disiplin gibi algılanmasıdır. 

ÇalıĢmamızda temel olarak bu noktaya yoğunlaĢılarak, ―tıp rivayetlerinin 

tamamı acaba gerçekten dinin alanına girer mi?‖ yani ―dini sayılan/sanılan, tamamıyla 

dini midir?‖ ve diğer yandan ―bilim gerçekten tamamen dünyevi bir faaliyet midir?‖ 

yani ―dünyevi sayılan/sanılan, tamamıyla dünyevi midir?‖ sorularına cevap 

aranmaktadır. 

Bu amaçla tezimizde bir yandan nebevi tıp Ģeklinde nitelendirilen rivayet 

malzemesinin bağlayıcılığı, yani dini değeri ortaya konulmaya çalıĢılırken; diğer yandan 

tanımı, fonksiyonu, felsefesi ve yapısı itibariyle bilim kavramının din ile iliĢkisi 

gösterilmeye, böylece nebevi tıp adı verilen müktesebatın dini ve dünyevi tarafları ile 

bilimin dini ve dünyevi tarafları belirlenmeye çalıĢılacaktır. Böylece tezde elde edilen 

tüm verilerin ıĢığında özgün bir vizyon denemesi yapılarak, yaygın bir Ģekilde ―nebevi 

tıp‖ Ģeklinde isimlendirilen bu ―tür‖ edebiyatına farklı perspektifler kazandırılmaya 

çalıĢılacaktır. 

 

3. ÇALIġMA YÖNTEM VE TASARIMI 

 

Bu çalıĢma; biri, genel hatlarıyla tıp konulu rivayetlerin bilim ölçütüne 

vurulmasına dair arka plan bilgisinin iĢlendiği ―teorik‖ ve diğeri, bu zeminde üretilen 

bilginin ana akım tıp dünyasındaki görünümünün gösterilmeye çalıĢıldığı ―pratik‖ 

olmak üzere iki bölümden oluĢmaktadır.  

Teorik bölümde, özetle bilim ölçütüne vurmada klasik yaklaĢımlar ve yeni bir 

ontolojik algoritma önerisi tartıĢılmaktadır. Bu algoritma önerisi içerisinde biri ―tıp 

konulu rivayetler‖, diğeri ―bilim‖ baĢlıkları altında olmak üzere iki ayrı kuramsal 

çerçeve çizilmektedir.  
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Teorik bölümde, öncelikle tıp konulu rivayetlerin bilim ölçütüne vurulmasının, 

erken dönemlerden itibaren nasıl görüldüğü ve icra edildiği Ģematik olarak 

gösterilmektedir.  

Klasik yaklaĢımların tartıĢıldığı bu kısımlardan sonra önerdiğimiz yeni 

algoritmanın çözümlemesine geçilmektedir (ġekil 1).  

Buradaki birinci çerçeve içinde, nebevi tıp rivayetlerinin dini ve dünyevi 

görünümü ortaya konulmaya çalıĢılmaktadır. Bu algoritmaya göre ilk olarak tıbbi 

rivayetlerin dini bağlayıcılığına nasıl karar verileceği üzerinde durulmaktadır. Bunun 

için özetle, rivayetlerin sünnet ıĢığında değerlendirmenin; rivayetlerin sübutunu senedin 

yanında zenginleĢtirilmiĢ bir metin kritiği ile araĢtırmanın; kaynağın karĢı konulamaz 

delaletle vahiy olduğu belirleninceye kadar onları beĢeri olarak kabul etmenin ve 

muhtevayı yani tıbbı çok yönlü ele almanın önemi vurgulanmaktadır. Bu malumatla 

rivayete ait bağlayıcılık seviyeleri ve ardından bu bağlayıcılığın dinin değiĢmez veya 

değiĢebilen bölümlerinden hangisine dâhil olduğu belirlenmektedir.  

Bu verilerin çalıĢmanın tasarımı açısından merkezi önemde olduğu 

düĢünülmektedir. Çünkü çalıĢmanın diğer tarafında yani teorik bölümün ikinci çerçevesi 

içinde; tanımı, felsefesi, tekâmülü, yapısı ve dini görünümü üzerinden bilimin de 

değiĢmez ve değiĢebilen alanlarına ulaĢılmaya çalıĢılmakta ve dinin değiĢmezlerinin 

bilimin ancak bu değiĢmezlerine arz edilebileceği, ama dinin değiĢebilen alanlarına ait 

rivayetlerin ise bilimin her iki alanına da arz edilebileceği savunulmaktadır. Kısacası bu 

iki teorik çerçeveden elde edilen verilerle, tıp alanını ilgilendiren rivayetlerin bilim 

ölçütüne vurulmasının temel ilkeleri yeni ontolojik bir algoritma ile gösterilmiĢ 

olmaktadır. 

ÇalıĢmanın pratik bölümünde, bu algoritma ile teorik planda ele alınan bu 

imkânın, pratik dünyadaki görünümünü belirleyebilmek amacıyla küresel ölçekte en 

yaygın kullanıma sahip tıbbi literatür veritabanlarından birisi, peygamber-tıp iliĢkisine 



15 

  

atıf yapma yönünden taranmaktadır. Böylece ilgili rivayet malzemesinin kuramsal 

planda bilim ölçütüne arz edilebilme imkânının ana akım tıp pratiğine nasıl yansıdığı 

gösterilmiĢ olmaktadır. Bu amaçla, küresel ölçekte 1966 yılından günümüze, 30 

milyondan fazla tıp ile iliĢkili literatüre eriĢim imkânı veren Pubmed (Medline) sistemi 

ile ―Nebi‖, ―Peygamber‖ ve ―Muhammed‖ kelimelerine atıf yapan tüm tıp literatürü 

taranmaktadır. 

ÇalıĢmadaki düĢünce ve yaklaĢımlar, rivayetlerin sahih/zayıf veya 

makbul/merdud gibi nitelikleri üzerinden geliĢtirilmemekle birlikte metnin genelinde 

yer verilen hadis rivayetlerinin klasik dönemin baĢta ve ağırlıklı olarak Kütüb-i Sitte 

gibi eserlerinde bulunmalarına dikkat edilmiĢtir. Ayrıca yapılan alıntılar iki çift tırnak 

içerisinde italik olarak ve noktalama / gramerine dokunulmaksızın olduğu gibi 

gösterilmiĢtir. Bu alıntılar içerisinde yapılan ilave bilgi, yorum ve açıklamalar ise köĢeli 

parantez içerisinde yapılmıĢtır. 

 

4. ÇALIġMANIN KISITLARI 

 

Bu tezdeki kavram ve konuların her biri ne kadar sağlam bir metodolojiyle ele 

alınırsa alınsın herkesin üzerinde ittifak edebileceği bir zeminde buluĢma imkânı 

bulunmamaktadır. Çünkü bireylerin sahip oldukları ön kabullere, ayrıca kullandıkları 

anlam ve kavram setlerine, bazen de sadece ekol taassuplarına bağlı olarak, aynı 

gerçeklik çoğu zaman farklı Ģekillerde anlaĢılıp yorumlanmaktadır. Diğer yandan 

rivayetlerin sübutu veya mahiyeti gibi konular, örneğin yeni arkeolojik bulgular gibi 

nesnel bir kanıt bulunmadığı sürece matematik bir kesinlikle sonuca 

bağlanamamaktadır.  

Dolayısıyla hem rivayetler ve bilim, hem de onları değerlendiren bireylere ait bu 

göreceli durumlar, çalıĢmamızın en önemli sınırlılığını oluĢturmaktadır. Bu nedenle 
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rivayetlerin bilime arz edilebilme imkânını; son tahlilde bireylerin bu iki baĢlık, yani 

rivayetler ve bilim konusundaki kanaat ve bakıĢ açıları belirlemektedir. 

KiĢi ve ekollere ait sözü edilen bu göreceli pozisyonlardan kaynaklanan kısıtlar, 

elbette bu tezin temel anlatı ve çıktıları için de geçerli olacaktır. Bu nedenle bu tezin 

kendisine özgü önerme ve sonuçlarına, tabiatıyla yine kendisine ait mantık ve 

kavramsallaĢtırmalarla ulaĢıldığı unutulmamalıdır. Farklı bir düĢünsel paradigma 

kullanılması durumunda elbette baĢka sonuçlara ulaĢılabileceğinden, bu tez kendi 

temellendirme kurgu ve yapısı içerisinde değerlendirilmelidir. 

 

ġekil 1. Tıp Konulu Rivayetlerin Bilime Arzında Ontolojik Algoritma.



BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

TIP KONULU RĠVAYETLERĠN DĠNĠ GÖRÜNÜMÜ 

  

Tıp konulu rivayetlerin dini görünümünün, dini bağlayıcılığın ortaya 

konulmasıyla belirlenmesi uygun olacağından; bağlayıcılık kararı, hadisin mahiyeti, 

sübutu, kaynağı ve bunlarla iliĢkili olarak muhteva, yani tıp konusundaki malumat ile 

verilmeye çalıĢılmıĢtır. 

 

1. HADĠS VE SÜNNETĠN MAHĠYETĠ  

 

1.1. Hadis 

Hadis, klasik dönemde usulüne uygun bir araya getirilmiĢ rivayet malzemesi 

olduğu gibi, amel edilmeye hazır dini, mukaddes bir öğreti midir? Yoksa önce hadis 

ilminin tüm ekolleri kapsayan prensiplerinden geçtikten sonra, muhtevaya göre kelam, 

fıkıh, astronomi ve tıp gibi disiplinler tarafından iĢlenmeyi bekleyen kıymetli birer 

hammadde midir? 

Çakan, hadisi ―Söz, fiil, takrir, halki ve hulki [fiziki ve kişiliksel] vasıf olarak, 

Nebi sallallahu aleyhi ve sellem‟e izafe edilen her şeydir.‖ Ģeklinde tanımlamaktadır. 

Hadis edebiyatı günümüze tespit, tedvin, tasnif ve tehzib aĢamalarından geçerek intikal 

etmiĢtir. Bu safhalar, bir baĢka Ģekilde hıfz, kitabet, tedvin ve tasnif olarak da 

gösterilebilir.
2
 Hadis, tanımındaki Peygambere ―izafe‖ veya ―nispet‖ edilme mefhumu 

yok sayılarak anlaĢılırsa rivayete yapılan her türlü kritik, Peygamberimize yönelmiĢ 

olarak algılanacaktır.
3
 Bu farkındalıkla Ebu Hanife (ö. 150/767), el-Alim ve‘l 

                                                           
2 Çakan, Ġsmail Lütfi, Hadis Edebiyatı, 22. baskı. Ġstanbul, Marmara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 

2018, s. 26-27 vd. 
3 ÖzafĢar, Mehmet Emin, Hadis ve Kültür Yazıları, Ankara, Otto Yayınları, 2015, s.18,19. 
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Müteallim‘de Peygamberin sözünü yalanlamak ile Resûlullah‘a isnad ederek rivayet 

edenleri reddetmek arasındaki farka iĢaret eder.
4
 

Hadisin nispet ile dahi olsa Peygambere ait olma ihtimali, kaçınılmaz bir Ģekilde 

dinde hüccet olmasına yol açmıĢtır. Hatta hadisin, dini delaletteki bu tartıĢılmaz gücü 

dolayısıyla, Müslümanlar nezdindeki yüksek itibarından yararlanmak adına farklı 

fırkalar, öğretilerini güçlendirmek için Peygambere, söylemediği sözü isnad etmekten 

çekinmemiĢlerdir. Koçyiğit, Müslümanların eğer hadis, aralarında böyle kesin bir değer 

ifade etmemiĢ olsaydı, kebireden [büyük günahlardan] sayılan böylesi yalanlara, 

baĢvurma ihtiyacı hissetmeyeceklerini söylemektedir.
5
 Yani Koçyiğit, hadisin 

delaletteki Ģüphe götürmez üstünlük ve öneminin en büyük delillerinden biri olarak 

hadis uydurmayı göstermektedir.  

 Sahabe döneminden itibaren baĢlamak üzere; anlaĢılanın, yorumların, nebevi 

fiillerin, hadiselerin, haberlerin, tasavvurun, tasavvufun, tarihin ve mezhep görüĢlerinin 

hadisleĢmesi söz konusu olmuĢtur.
6
 ―Hadisin, nas olma gerçekliği hayata nasıl 

taĢınmıĢtır?‖, ―doğru taĢınmıĢ mıdır?‖, ―nasıl taĢınmalıdır?‖ ya da ―bu gerçeklik dıĢında 

baĢka bir değeri var mıdır?‖ gibi sorular hadisin mahiyeti konusunun bazı alt 

baĢlıklarını oluĢturur. Gerçekten de hadisin; bir metin, bir sened veya birebir sünnet 

olarak algılanması yanında siyasi, sosyal, kültürel tarih için bir kaynak doküman olarak 

düĢünülmesi de mümkün müdür? ÖzafĢar bunun üç farklı sebepten güç olduğunu ifade 

eder. Bunlar; (i) hadislerin eserlerdeki bablara sadece dini delil çıkarmayı kolaylaĢtırıcı 

düzende yerleĢtirildikleri için tarihi bağlamlarından koparılmıĢ olmaları, (ii) hadislere 

dair makbul/merdud hükmünün herkesi bağlayan bir nas olmayıp ictihadi olması, (iii) 

merdud kabul edilen bir rivayetin dini bir hükümde kullanılmadığı gibi baĢka bir amaçla 

                                                           
4
 ÖzafĢar, Mehmet Emin, Hadis ve Kültür Yazıları, Ankara, Otto Yayınları, 2015, s.19. 

5 Koçyiğit, Talat, Hadis Tarihi, 9. baskı. Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2014, s.189. 
6 Erul, Bünyamin, Hadis Tetkikleri, eleştirel bir yaklaşım, Ankara: Otto Yayınları, 2016, s.104. 
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da kullanılmamasıdır.
7
 Bunun yanında kültürel, tarihi (kültür tarihi) ve 

sosyolojik/antropolojik kullanımı pekâlâ mümkün görünmektedir. 

 

1.2. Sünnet 

Sünnetin ilk ve en önemli kaynağı Kur‘an-ı Kerim olmak üzere ikincisi 

mütevatir, mütevaris veya yaĢayan sünnetler, üçüncüsü ise [ahad] hadislerdir. Tüm 

geçmiĢimiz boyunca genellikle sünnet konusundaki ağırlık ahad olan hadislere verilmiĢ, 

mütevatir sünnetlere, hele hele Kur‘an-ı Kerim‘e nadiren baĢvurulmuĢtur.
8
 Guraya, 

Fazlur Rahman (1919-1988)‘ın ―İslamic Methodology in History” eserinden alıntı ile 

Sünnet‘in, özel anlamı olan bir mefhumdan ziyade davranıĢsal bir terim, Ģemsiye bir 

kavram; belirli bir Ģeye iĢaret etmekten ziyade, bir kaideler silsilesi olduğu Ģeklindeki 

görüĢlerine yer verip, Peygamberimizin ilk ve son amacının insan davranıĢlarının 

bütününe yönelik dini ve ahlaki prensipleri açıklamak ve ahlaki değerleri yerleĢtirmek 

olduğunu söylemektedir.
9
 

 ġah Veliyyullah Dihlevi (ö. 1176/1762), ilk fakihlerin herhangi bir problemle 

karĢılaĢtıklarında ilk olarak Temel-Asli Prensipler (= el-Kavaid el-Külliyye = Basic And 

Fundemantal Principles)‘e dikkat kesildiklerinden bahseder. Ġmam Malik (ö. 

179/795)‘in el-Muvatta adlı eserinde ―es-Sunnetu‖ kelimesi ile kastettiği Ģeyin de bu 

temel prensipler olduğu ifade edilmiĢtir. Muhammed Ġkbal (1877-1938) bu prensiplere 

Peygamberin gerçek mesajını teĢkil eden temel prensipler (= Foundational Principles) 

demiĢtir. Diğer yandan (Mevlana) Ubeydullah es-Sindî (1872-1944), asla değiĢmeyecek 

olan Kanun-i Esasi‘nin (Fundamental Law), Peygamber zamanındaki sosyal ekonomik 

sisteme tatbikini ise Temhid-i Kavanin (Preliminary Laws) olarak isimlendirmiĢtir. Bu 

                                                           
7 ÖzafĢar, Mehmet Emin, Hadis ve Kültür Yazıları, Ankara, Otto Yayınları, 2015, s.21-24. 
8 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, İslam Düşüncesinde Hadis Metodolojisi, Ankara, Ankara Okulu Yayınları, 2015, s.11. 
9 Guraya, Muhammed Yusuf, Sünnetin Neliği Sorunu. Malik‟in Muvatta‟ı Özelinde Metodik Bir Yaklaşım. Çeviren: 

Mehmet Emin ÖzafĢar, Ankara, Otto Yayınları, 2015, s.45. 
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yer ve zamana göre değiĢebileceğini söylediği Temhid-i Kavanin‘e ―Sünnet‖ 

demektedir.
10 

Ġbn Kuteybe (ö. 276/889) sünneti 3 baĢlıkta değerlendirir; 1. Cebrail‘in getirdiği, 

süt emme ile haramlık gibi sünnetler, 2. Allah‘ın Nebimize sünnet kılmasını mübah 

kıldığı, ipeğin erkeğe haram kılınması gibi sünnetler ve 3. Edep maksadıyla, hacamattan 

kazanılan paranın nehyedilmesi gibi sünnetler. KırbaĢoğlu bunu günümüzde bile cari 

olan toptancı, Ģekilci ve lafızcı anlayıĢa kıyasla zamanına göre ileri bir tasnif olarak 

değerlendirmektedir.
11

 

 

1.3. Hadis ve Sünnet Dilemması 

Hadis ve sünnetin ne oldukları, birebir aynı mı, yoksa farklı kavramlar mı 

oldukları ümmetin kadim tartıĢma konusu olmuĢtur. Üstelik bu iki kavram da direk 

olarak Peygamber ile ilgili olduğu halde, ondan sonraki döneme ait olduklarından, 

yürütülen tüm tartıĢmalar hakkında Peygamberimizin kanaatini bilememekteyiz. Buna 

rağmen bu kavramlar etrafında üretilen bilgi, belki bu bilgileri üreten iyi niyetli 

ulemanın da öngöremeyeceği Ģekilde Ġslam medeniyetini pek çok yönden 

ĢekillendirmiĢtir.  

 Koçyiğit, sünnetin hukukçulara göre bir Ģer‘i ahkâm çeĢidi, kelamcılara göre 

bidat karĢıtı bir kavram, hadisçilere göre ise Hz. Peygamberin söz, fiil ve takrirlerinden 

ibaret bir kavram olduğunu belirtmekte; bunun yanında Peygamberimizin ahlaki 

sıfatları, sireti, mağazisi ve vahiy gelmeden önce ibadet için çekildiği Hira 

mağarasındaki yaĢayıĢının da sünnetten sayıldığını söylemektedir. Bu manası ile sünneti 

hadisin müradifi görmektedir.
12

 Koçyiğit, hadisin genel olarak Peygamberden rivayet 

edilen bütün söz, fiil ve takrirler olarak tanımlandığını bildirmekte, hadis ve sünneti 

                                                           
10 Guraya, Muhammed Yusuf, Sünnetin Neliği Sorunu. Malik‟in Muvatta‟ı Özelinde Metodik Bir Yaklaşım. Çeviren: 

Mehmet Emin ÖzafĢar, Ankara, Otto Yayınları, 2015, s. 49,50-53. 
11 Ġbn Kuteybe, Hadis müdafaası (Tevilul muhteliful hadis), Çeviren: M. Hayri KırbaĢoğlu, 2.Baskı, Otto Yayınları, 

Ankara, 2017, s.118-120. 
12 Koçyiğit, Talat, Hadis Usulü, 14. baskı. Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2015, s.2. 
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eĢitleyecek Ģekilde Müslümanların uymakla emrolundukları sünnetin bu Ģekilde sabit 

olan ve dine taalluk eden nübüvvet sonrası hadisler olduğunu söylemektedir.
13

 

Koçyiğit‘in bu görüĢleriyle hadisin, sünneti doğru bir Ģekilde taĢıyabileceği kanısında 

olduğu düĢünülebilir. Fakat Koçyiğit, aynı eserinde, mütevatir hadislerin tanımları 

gereği belirli bir isnad taĢımadıklarını, hadis ilminin ise bir bakıma isnad ilmi 

olduğundan, konusunun sadece ahad hadisler olduğunu, bu hadislerin ise genel kabule 

göre neredeyse hadis külliyatının ekserisini oluĢturduğunu örneklerle açıklamaktadır.
14

 

Bu konuyu etraflı bir Ģekilde değerlendiren Koçyiğit, önemli olanın, zan ifade eden 

hadislerin sahih ve makbul olanlarını, zayıf ve merdud olanlarından ayırt etmek 

olduğunu, bunun ise hadis imamları tarafından gerektiği Ģekilde yapılmıĢ olduğunu 

söylemektedir.
15

 Benzer Ģekilde Ġbn Haldûn (ö. 808/1406) da klasik hadis usulünün 

mütekâmil olduğunu dile getirmektedir.
16

 Böylece bu görüĢe göre hadis ve sünnetin 

aynı gerçekliğe iĢaret etmesi, hadis ulemasının makbul-merdud ayrımını tam olarak 

yapmaları ile sağlanmıĢ olmaktadır. 

Özellikle Ġmam ġâfiî (ö. 204/820)‘nin, hadisi sünnete eĢitleyen görüĢleri bu 

konudaki genel kanaati temsil ettiği gibi, etkileyip belirlediği de değerlendirilebilir. Ona 

göre hadis sünnettir, sünnet de hadistir; hadis sabit olmakla artık bizatihi sünnet olur; 

hatta hadis/sünnet Ģeklî olarak gerekli Ģartları sağlamakla kazandığı bağlayıcılık vasfı 

yerel uygulama ve icma iddiasıyla sarsılamaz ve hadis/sünnet kıyasa dayanılarak terk 

edilemez.
17

 

Hadis ve sünnet kavramlarının hicretin daha ikinci asrında eĢitlendiği 

görülmektedir. Bu, Peygambere nispet edilen zengin hadis mirasını çok yönlü 

yararlanılabilecek bir kaynak olmaktan uzaklaĢtırmıĢ, dinlenip itaat edilmesi gereken bir 

                                                           
13 Koçyiğit, Talat, Hadis Usulü. 14. baskı. Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2015, s.11,12. 
14 Koçyiğit, Talat, a.g.e., s.18-20. 
15 Koçyiğit, Talat, a.g.e., s.23. 
16 Ġbn Haldun, Mukaddime, Çeviren: Zakir Kadiri Ugan, Ġstanbul, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1996, c.2, s.479 
17 Guraya, Muhammed Yusuf, Sünnetin Neliği Sorunu. Malik‟in Muvatta‟ı Özelinde Metodik Bir Yaklaşım. Çeviren: 

Mehmet Emin ÖzafĢar, Ankara, Otto Yayınları, 2015, s.60; ÖzafĢar, Mehmet Emin, Hadisi Yeniden Düşünmek. Fıkhi 

Hadisler Bağlamında Bir İnceleme, Ankara, Otto Yayınları, 2015, s.107-129; ÖzafĢar, Mehmet Emin, Hadis ve 

Kültür Yazıları, Ankara, Otto Yayınları, 2015, s.20. 
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değere dönüĢtürmüĢtür. ÖzafĢar‘a göre konuyu tüm zamanlar boyunca kısır döngüye 

iten dinamik, bu olmuĢtur. Bu döngüye göre hadis sünnete; sünnet de Hz. Peygamber‘e 

özgü kılınmakta, böylece tüm değerlendirmelerin, kabul veya redlerin, itaat yahut 

itirazların muhatabı haline getirmektedir. Döngü, tartıĢmaların basit görüĢ ayrılıkları 

zemininden bir inanç ve sadakat noktasına, oradan da Peygamberin inkârı gibi algılanan 

hadis-sünnet inkârı nitelemesine getirilerek tamamlanmaktadır. ÖzafĢar böylece hadisin 

daha ilahi mi yoksa beĢeri mi olduğu sorusu cevaplanmamıĢken sadece kendisinden dini 

hüküm istinbat edilen bir Ģeye indirgendiğini, diğer yandan hadis ile Peygamberin 

özdeĢleĢtirilmesiyle, rasyoneliteden uzaklaĢılıp mevzu hadislerin bile koruma 

temayülünün ortaya çıktığını söylemektedir.
18

 

Bir rivayetin dönemin Ģartları dikkate alınmadan değerlendirilmesi, bu fıkhi 

açıdan bile olsa içerikteki anlamın genelleĢtirilmesine, yanlıĢ hükümler verilmesine yol 

açabilmektedir. Örneğin, döneme ait çalıĢma/terleme/giyinme Ģartları bilinmeden, Cuma 

günü yıkanma emri veya bölgenin sıcaklığın daha çabuk alkolleĢmeye yol açtığı 

bilinmeden, bazı kaplarda bekleyen içeceklerin yasaklanması tam olarak 

yorumlanamayabilir. Vürud Ģartları o kadar önemlidir ki ―Bi‘r-i Buda‘a‖ diye bilinen ve 

Peygamberimize nispet edilen, köpek leĢleri ve kirli atıkların atıldığı bir kuyu için 

―suyun temiz olduğu, onu hiçbir şeyin kirletmeyeceği‖ Ģeklindeki rivayet, söz konusu 

kuyu ve suyun özellikleri dikkate alınmadan tam manasıyla anlaĢılamayacaktır.
19

 

Bağlayıcılığın tespiti, fıkhi değerlendirmeye konu olan rivayetlerde bile yoğun 

bir çaba gerektirirken, tıp konulu rivayetler bağlamında hiç kolay olmayacaktır. Nitekim 

ÖzafĢar‘ın bu tespitleri, bu alanda da kendini hissettirmiĢtir. Böylece tıbbi alandaki 

rivayetlerin de din alanına girip bağlayıcılık kazanması söz konusu olabilmiĢtir. 

SomutlaĢtırılacak olursa, Peygamberimizin tıp ve sağlık konusunda ilkesel bir vizyonu, 

yani esasen sünneti, bağlamından koparılarak hadisleĢtiğinde, bu söz konusu hadis, 

                                                           
18 ÖzafĢar, Mehmet Emin, Hadis ve Kültür Yazıları, Ankara, Otto Yayınları, 2015, s.14,15. 
19 ÖzafĢar, Mehmet Emin, Hadisi Yeniden Düşünmek. Fıkhi Hadisler Bağlamında Bir İnceleme, Ankara, Otto 

Yayınları, 2015, 342-354. 
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sünnetin özünü yansıtmadığı halde, üstelik lafzi anlamda dini bağlayıcılık 

kazanabilmektedir. Fakat sünnet, özü korunarak hadis formatında kaydedilmiĢ ise bu 

paha biçilmez sünnet mirası hem korunmakta hem de sonraki nesillere aktarılmıĢ 

olmaktadır. 

Burada aslında Ġslami ilimlerin tamamını kuĢatan bir kavram olarak hadis 

ilminin en önemli görevinin doğru ve isabetli bir Ģekilde hadisleĢmiĢ sünnetlerin, yanlıĢ 

bir Ģekilde sünnetleĢmiĢ hadislerden ayırt etmek olduğunu söylemek yanlıĢ 

olmayacaktır. Bunun için ehl-i hadis tarafından uygulanan ravi eksenli ve isnad 

yoğunluklu klasik usulden farklı arayıĢların da devreye girmesi gerekebilecektir. 

Özetle tıp ve sağlık alanındaki rivayetlerin dini bağlayıcılığına, 

Peygamberimizin meselelere Kur‘ani rehberlik ve hikmetle yaklaĢım tarzı olan sünnet 

ıĢığında karar verilirse, nebevi tıp meselesine dair rivayetlerin daha net bir Ģekilde 

ortaya konabileceği değerlendirilebilir.  

 

2. NEBEVĠ AĠDĠYETĠN TESPĠTĠ 

 

Bir rivayetin sabit olduğu kesin bir biçimde bilinse dahi –ki bunu matematik bir 

kesinlikle bilmek ahad haberler bağlamında mümkün görünmemektedir– bağlayıcı olup 

olmadığı konusunda karar vermek yine de zor olacaktır. Zira sübut, bağlayıcılığın 

tespitinde belki ilk ve en önemli adımlardan biri olsa da, rivayetin kaynağı ve muhteva 

gibi sübut ile etkileĢim içindeki diğer faktörlerin de bilinmesi gerekmektedir. 

 

2.1. Sened 

Klasik hadis ilmi –ağırlıklı olarak– ravi zincirinin yani senedin tahlili üzerine 

kurulduğu için bir bakıma ―isnad ilmi‖dir.
20

 Ġsnad ise kesinlik arzetmeyen rivayetler için 

söz konusu olacağından hadis ilminin konusu kaçınılmaz olarak zan içeren ―ahad‖ 

                                                           
20 Koçyiğit, Talat, Hadis Usulü, 14. baskı. Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2015, s.18. 
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haberler olmaktadır. Diğer bir deyiĢle ―mütevatir‖ haberler kesinlik ifade ettikleri için 

belirli bir isnada ihtiyaç duymazlar ve dolayısıyla hadisin ilgi alanına girmezler.
21

 Aynı 

Ģekilde KırbaĢoğlu ise ―Kısaca mütevatir haber/hadis/rivayetlerin hiçbir isnadı yoktur. 

Bu sebepledir ki, tutarlı bir biçimde, bu tür rivayetler hadis usulünün kapsamı dışında 

bırakılmıştır.‖ demektedir.
22

 

Ġçerisinde tıp ile ilgili olanların da bulunduğu rivayet külliyatının ekserisi, 

bazısına göre tamamına yakını zan ifade eden ahad haberlerden oluĢmaktadır.
23

 Nitekim 

Kettani‘ye (ö.1345/1926) göre Ġbn Hibban (ö.354/965) ve el-Haris [b. Muhammed] 

(ö.282/895) gibi alimler, mütevatir olan –Sünnet değil– hiçbir hadisin bulunmadığını, 

Nevevi (ö.671/1272) ve Ġbnü‘s-Salâh (ö. 643/1245) gibi alimler ise son derece nadir 

bulunduğunu savunmuĢlardır.
24

 Fakat ulema içinde, önemli olanın insanda oluĢan kesin 

bilgi (el-‗ilmu‘l-kat‘i- el-yakini) olmasından hareketle tevatür için belli bir ravi rakamı 

belirlemenin gerekli olmadığını savunanlar olsa da
25

 genel olarak tevatür kabulü ravi 

sayısı ile iliĢkilendirilmiĢtir. Dört kiĢi dahil olmak üzere, üstündeki pek çok sayı 

sınırının Kur‘an-ı Kerim ve diğer kaynaklara atıfla tevatür için yeterli bulunduğuna dair 

çok sayıda örnek bulunabilmektedir.
26

 

Bu meyanda sünnette yalnız mana yönünden mütevatir olanların bulunduğu da 

ifade edilmiĢtir [yani buradan sünneti taĢıyan mütevatir fiziki bir hadis rivayetinin 

olmadığı, bilakis sünnetin sadece mütevatir manalarıyla aktarıldığı anlaĢılabilir] hatta 

Ġbnü‘s-Salâh (eĢ-ġehrezûrî) (ö. 643/1245), mütevatire sadece ―Men kezebe aleyye…‖ 

hadisinin gösterilebileceğini ileri sürmüĢtür. Bu değerlendirmeyi de rivayetin 40 kadar 

olan ravi sayısına dayanarak yapmıĢtır. Ġbn Hacer (ö. 852/1449) ise bazı istidlallerle 

aslında çok daha fazla mütevatir haberin olduğunu söylemiĢ, Süyûtî  (ö. 911/1505) de 

                                                           
21 Koçyiğit, Talat, Hadis Usulü, 14. baskı. Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2015, s.13,18,19. 
22 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, Alternatif Hadis Metodolojisi. Ankara, Otto Yayınları, 2019, s.99. 
23 Aba, Veli, Tıbb-ı Nebevi, Kaynağı ve Bağlayıcılığı, Ġstanbul, Endülüs Yayınları, 2019, s.158-160. 
24

 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, Alternatif Hadis Metodolojisi. Ankara, Otto Yayınları, 2019, s.102. 
25

 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, a.g.e., s.101. 
26

 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, a.g.e., s.99,100. 
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20‘den 70‘e kadar sahabi ravinin varlığı ile mütevatir kabul ettiği hadisleri ―el-

Ahbaru‟l-mutenasire fi‟l- ahbari‟l-mutevatire‖ ismini verdiği kitapta toplamıĢtır.
27

 

Benzer Ģekilde mütevatir olduğu iddia edilen hadisleri toplayan en geniĢ 

eserlerin baĢında gelen Kettani‘ye (ö.1345/1926) ait Nazmu‟l-mutenasir mine‟l-hadisi‟l-

mutevatir (Beyrut 1980) adlı eserde fıkıh, akaid gibi eserlerdeki nerede ise tüm hadisler 

ahad oldukları bilindikleri halde mütevatir kapsamına alınmıĢtır. Hatta mütevatir 

addedilen bu hadisler içerisinde hatalı, mevzu veya yüksek ihtimalle mevzu olanlar da 

yer alabilmiĢtir. Örneğin bir kısmı mevzu‘at kitaplarında yer alan ―ateşte pişen etten 

dolayı abdest almak gerektiğine‖, ―oruçlu iken hacamat yapanın da yaptıranın da 

orucunun bozulduğuna‖ ve ―içki içenin üç defa sopadan sonra dördüncü kez yine içerse 

öldürüleceğine‖ dair pek çok hadis, mütevatir oldukları düĢüncesiyle bu kitaba 

alınmıĢlardır.
28

 

Görüldüğü gibi mütevatir hadis tespitinin, kolay ve üzerinde icma oluĢmuĢ bir 

konu olmadığı görülmektedir. Bu konuda ancak bazı ictihad ve kanaatlerden 

bahsedilebilir.
29

 Bununla birlikte KırbaĢoğlu‘na göre namazın kılınıĢı, ezan ve haccın 

yapılıĢı gibi Ġslam‘ın temel özellikleri (Ģea‘ir), siyerin ana hatları ve toplumsal 

pratik/kitlesel rivayetle aktarılan bilgiler ihtilaflı olmayıp mütevatir kabul edilebilirler 

ve bu Ģekilde rivayet edilmeyen tüm rivayetlerin ahad kabul edilmeleri gerekir; hatta 

yüzü aĢkın sahabeden rivayet edilmiĢ olsalar bile ancak meĢhur veya müstefiz olabilirler 

ve bunların Buhari ve Müslim‘de yer almaları da mütevatir olmaları için yeterli değildir. 

KırbaĢoğlu, özetle ―mütevatir, – uygulama olarak değil, ravisi, isnadı bulunan bir hadis 

olarak – mevcut değildir‖ görüĢünü daha doğru bulmakta ve Ġbn Hibban‘ın görüĢüne 

katılarak elimizdeki tüm hadislerin ―ahad‖ olduklarını düĢünmektedir.
30

 

                                                           
27 Koçyiğit, Talat, Hadis Usulü. 14. baskı. Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2015, s.19,20, vd; Suyuti‘nin 

eserinin doğru adı, "el-Ezhârü‟l-mütenâsire fi‟l-ahbâri‟l-mütevâtire‖ olmalıdır: Özkan, Halit, ―Süyûtî‖, TDV Ġslam 

Ansiklopedisi (https://islamansiklopedisi.org.tr/suyuti) 01.05.2021. 
28

 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, Alternatif Hadis Metodolojisi. Ankara, Otto Yayınları, 2019, s.104-108. 
29

 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, a.g.e., s.110. 
30

 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, a.g.e., s.110-111. 
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Mütevatir haberlerin iĢiten kimse için ilm-i yakin veya ilm-i zaruri, fakat ahad 

haberlerin ise ilm-i nazarî [nazari bilgi] ifade ettiği söylenebilir. Bir hadis rivayeti, iĢiten 

kimse için bilgi ifade etse bile bu bilgi kesin olmayan, zanni bir bilgidir. Hadis, isnad ve 

metin yönünden yapılacak bir araĢtırma, istidlal, yani nazar ile kesinleĢtirilmeye 

çalıĢılır. Bu araĢtırma tam olarak yukarıda ifade edilen ilm-i nazaridir ve nazar, El-

Cevheri‘ye göre bir Ģeyi gözle düĢünmektir. Toparlayacak olursak haber-i ahadla 

insanda hasıl olan bilgi, zaruri veya yakin bir bilgi olmayıp; kesinliği ancak nazar‘a, 

yani araĢtırmaya bağlıdır.
31 

Yani haber-i vahid bir hadisin ‗kesin bir bilgi‘ ifade 

edemeyeceği, ancak sahih olduğu zannı/kanaati ağır basarsa kabul edileceği ve onunla 

da amel edilebileceği görüĢü egemen olmuĢtur. Bununla birlikte isnadın sahihliği 

metnin de sahih olacağı veya zayıflığı metnin de zayıflığı anlamına gelmeyeceği ifade 

edilmiĢtir.
32

 Nitekim Ġbn Haldûn (ö. 808/1406) klasik hadis usulündeki rical gibi senede 

ait incelemelerin yapılmasından sonra ―Ancak o hadîslerin Peygamber tarafından 

söylenmiş olduğu hakkında “zann-i galib” yani bu hadîsi Peygamber söylemiştir, diye 

inana yakın bir fikir hâsıl olmasiyle o hadîsle amel etmek vâcip olur.‖ demektedir.
33

 

Bununla birlikte yaygın benimsenen görüĢ, KırbaĢoğlu‘nun naklettiğine göre ―ahad 

olan hadislerin „yakin‟ (kesinlik) değil, „zann-ı galib‟ ifade ettiği, yani doğru olma 

„ihtimalinin‟ büyük olduğu, ancak bunların „uydurma‟ olma ihtimalinin de „sıfır‟ 

olmadığı şeklindedir.‖
34

 

Zan kavramının mantık, felsefe, kelâm, usûl-i fıkıh gibi alanlarda ―tercihe yakın 

olan (râcih), ancak aksi de mümkün görülen kanaat, görüş, hüküm; bir şeye aksini de 

mümkün görerek inanmak‖ Ģeklindeki tanımında, hem zannı Ģüphe ve vehimden, hem 

de ilim ve yakinden ayırma niyeti vardır. Nitekim Bâkıllânî ve diğerlerinin benimsediği 

bir tanıma göre ―delille ulaşılan hükme ilim, emâreyle ulaşılana zan veya zann-ı gālib‖ 

                                                           
31 Koçyiğit, Talat, Hadis Usulü, 14. baskı. Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2015, s.22,23; Erul, Bünyamin, 

Hadis Tetkikleri, eleştirel bir yaklaşım, Ankara: Otto Yayınları, 2016, s.110,111. 
32 Erul, Bünyamin, a.g.e., s.110,111. 
33 Ġbn Haldun, Mukaddime, Çeviren: Zakir Kadiri Ugan, Ġstanbul, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1996, c.2, s.471. 
34 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, İslam Düşüncesinde Sünnet, 14. Baskı, Ankara, Ankara Okulu Yayınları, 2017, s.202. 
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denir. Yani ―zannın bir tarafında ilim, diğer tarafında cehil vardır; doğruluk yönünden 

ilme en yakın olan tasdike, yani daha çok ve daha güçlü emârelerle desteklenen zanna 

zann-ı gālib‖ adı verilir. Ġbn Sînâ‘ya göre ―ilimle zan arasındaki temel fark, hükmün 

doğruluğundan emin olup olmama durumudur‖.
35

 Zannın delaletle iliĢkisine gelince, 

öncelikle bir kanaatin gerçeğe uygunluk ve doğruluk düzeyinin Ġslâmî ilimler ve fıkıh 

literatüründe genellikle ―ilim, zan, şek, vehim‖ bazen de ilaveten ―yakin ve mârifet‖ 

Ģeklinde sıralandığı ifade edilmiĢtir. Râzî‘ye göre ―ilim ve kesinlik ifade etmediği için 

âhâd haberlere dayanılarak hüccet olduğu ortaya konulan icmâ da kesinlik ifade 

etmez‖. Diğer yandan ―Kitap, mütevâtir sünnet ve icmâ ilim gerektiren hüccetler 

kapsamında yer alırken haber-i vâhid, sahâbî sözü, kıyas, te‟vil edilmiş âyet ve tahsis 

görmüş umumi ifadeler bilgi değil amel gerektiren hücec-i mücevvize kapsamında yer 

alır.‖ denmiĢtir.
36

 Kısacası, kesin bilginin il(i)m demek olduğu ve ahad haberler baĢta 

olmak üzere kesinlik arz etmeyen haberlerin ise zann ya da zann-ı galib tabiriyle 

nitelendirildikleri söylenebilir. 

 

2.2. Metin 

Görüldüğü gibi isnadın sahih olması, tek baĢına hadisin sıhhatini 

gerektirmemektedir. Nitekim geçmiĢte, ―söz güzel olunca ona bir isnad uydurmakta 

beis görmezdik‖ diyen uydurucular olmuĢtur. Hatta bu nedenle bir hadise ancak sened 

ve metin birlikte sahih ise ―sahih‖ denilmesi önerilmiĢtir.
37

 Tüm tedbirlere rağmen 

rivayetlere sahih, hasen, zayıf veya mevzu hükmünün verilmesi alim ve ekollere göre 

değiĢebilmekte yani ictihadi bir faaliyet olmaktadır. Nitekim bu hususta et-Tehanevi 

(ö.1394/1974) Kavaid fi Ulumi‟l-Hadis adlı eserinde ―Hadislerin sahih veya hasen 

olduklarına hükmetmek, yine ravilerin sika (güvenilir) veya zayıf olduklarına karar 

vermek, tamamen içtihadi bir iştir, herkesin kendine göre bir bakış açısı vardır‖ 

                                                           
35 Çağrıcı, Mustafa, ―Zan‖, TDV Ġslam Ansiklopedisi (https://islamansiklopedisi.org.tr/zan#1), 10.06.2021. 
36 Apaydın, H. Yunus, ―Zan‖, TDV Ġslam Ansiklopedisi (https://islamansiklopedisi.org.tr/zan#2-fikih), 10.06.2021. 
37 Yıldırım, Enbiya, Hadiste Metin Tenkidi, Ankara, Otto Yayınları, 2015, s.131-134. 



28 

  

demektedir.
38

 Yani Erul‘un da ifadesiyle ―Alınan bunca tedbir, hadisin sıhhati için 

mutlak bir garanti anlamına gelmemektedir. Usul kitaplarımızda açıkça belirtildiği gibi, 

herhangi bir hadis hakkında verilen hüküm içtihadidir, görecelidir, subjektiftir‖.
39

 

Benzer Ģekilde klasik ehl-i hadis usulünün, bilindiği gibi isnad merkezli bir usül 

olduğu için sadece ―isnad usulü‖ olarak adlandırılabileceği, fakat rivayetin metin ve 

isnaddan meydana gelmesinden hareketle bu ikisine de önem veren kapsamlı bir usulün 

daha gerçekçi olacağı ifade edilmiĢtir. Bu tanıma en uygun usul olarak ise usul-i fıkıh 

geleneğinin hadis usulü, özellikle ehl-i rey ile imamiyye, ibadiyye, mutezile ve zeydiyye 

usul-i fıkıh geleneğinin geliĢtirmeye çalıĢtıkları hadis usulü önerilmiĢtir.
40

 

Nitekim sahih hadise ait olan; adalet ve zabt sıfatlarını haiz olan ravilerce, 

muttasıl senedle rivayet edilmenin yanında Ģaz ve muallel olmama, Ģeklindeki tanımda 

ikisi senedle ikisi hem sened hem metinle ilgilidir.
41 

Bununla birlikte KırbaĢoğlu, klasik 

usulde metin tenkidiyle iliĢkilendirilen illet ve Ģuzuz kavramlarının daha çok isnadla 

ilgili olduğunu, metin tenkidi ile iliĢkisinin çok az olduğunu düĢünür.
42 

Ġsnadın önemi ve hayati konumu, isnadın müminin silahı olduğu, yoksa önüne 

gelenin peygambere istediğini isnad edebileceğini, dinden olduğu, hatta din olduğu 

sözleriyle vurgulansa da esas gaye metnin korunmasıdır.
43

 Gerçekten de rivayet metin 

ve isnaddan oluĢsa da, asıl hadis adı verilmesi gerekenin, isnad değil metin olduğu da 

aĢikardır. Hatta isnad tetkiki ile yetinmenin, klasik hadis usulünün en temel tarihi 

yanılgısı olduğu söylenmiĢtir.
44

 

Dolayısıyla hadis ve sünnetin anlaĢılmasında sübut meselesini hallettikten sonra 

anlama ve yorumlama meselesine temas edilmesi daha uygun olsa gerektir. Erul‘a göre 

                                                           
38

 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, İslam Düşüncesinde Hadis Metodolojisi, Ankara, Ankara Okulu Yayınları, 2015, 

s.126,127. 
39 Erul, Bünyamin, Hadis Tetkikleri, eleştirel bir yaklaşım, Ankara: Otto Yayınları, 2016, s.110. 
40 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, İslam Düşüncesinde Hadis Metodolojisi, Ankara, Ankara Okulu Yayınları, 2015, s.52. 
41 Koçyiğit, Talat, Hadis Usulü, 14. baskı. Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2015, s.32; Yıldırım, Enbiya, 

Hadiste Metin Tenkidi, Ankara, Otto Yayınları, 2015, s.130.  
42

 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, İslam Düşüncesinde Hadis Metodolojisi, Ankara, Ankara Okulu Yayınları, 2015, s.47. 
43 Yıldırım, Enbiya, Hadiste Metin Tenkidi, Ankara, Otto Yayınları, 2015, 118,119. 
44 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, İslam Düşüncesinde Hadis Metodolojisi, Ankara, Ankara Okulu Yayınları, 2015, s.55. 



29 

  

bunlar; Kur‘ani bakıĢ, tüm hadislerin toplanması, çeliĢkili olanların uzlaĢtırılması, 

bağlama dikkat edilmesi, gaybi hususların ayrılması, lafzın delaletine bakılması, din 

veya dünya, hangi nebevi sıfatla söylendiği, adet-ibadet ayrımının yapılması, din dünya 

tasarruflarının ayırt edilmesi ve bunların yanında Ġslam‘ın külli kaideleri, tarih ve bilime 

arz edilmesi gibi ilkelerdir ve klasik metodun geliĢtirilmesine olan ihtiyaç devam 

etmektedir.
45

 

 

2.2.1. Metin Tenkidi 

KırbaĢoğlu, ―Metin tenkidine geçmeden önce‖ baĢlığı altında, yapılacak ilk iĢin, 

ilgili rivayetin kaynaklarda isnadı ile birlikte bulunup bulunmadığını araĢtırmak 

olduğunu söylemekte ve ―Kaynağı zikredilmeyen veya kaynaklarda bulunmayan bir 

hadis, kaynaklarda bulunup isnadı incelenerek sağlam olup olmadığı tespit edilmedikçe 

yok hükmündedir ve onun hadis olarak kabul edilmesi asla mümkün değildir.‖ 

demektedir.
46

 

 Metin tetkiki
47

 ve metin tenkidini birbirinden ayıran KırbaĢoğlu, manayla 

rivayet, kalb, idrac, ziyade, ızdırab yani çeliĢki, ihtisar ve takti, tashif, tahrif ve lahn gibi 

problemlerin metin tetkiki kapsamına giren konular olup, bunların metin tenkidi ile 

ilgisi olmadıklarını söylemekte ve gerekçesini Ģöyle izah etmektedir; ―Çünkü metin 

tenkidi, tek tek hadis metinlerinin veya aynı konudaki farklı hadis rivayetlerine 

dayanılarak yeniden inşa edilen ortak metinlerin, içeriğinden hareketle gerçekten Hz. 

Peygamber‟e ait olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan tetkiklerin adıdır. 

                                                           
45 Erul, Bünyamin, Hadis Tetkikleri, Eleştirel Bir Yaklaşım, Ankara: Otto Yayınları, 2016, s.130-132; Külli kaide 

konusunda Ģu ifadelere bakılabilir: ―İslam hukukunda “genel kural” anlamında çoğunlukla “kaide” kavramı 

kullanılmaktadır. Ancak ilk dönemlerde bu kavram yerine daha çok “asl” ve “kıyas” kavramları kullanılırdı. On 

dördüncü asırdan itibaren “asl” kavramı yerine “kâide” kelimesi kullanılmaya başlanmıştır.‖, ―İlk dönemlerde 

fakihler fıkıh kuralı anlamında daha çok asl kavramını kullanılırdı. Küllî kaidelere asıl, onlara dayanan cüz‟î 

meselelere ise fer„ denirdi.‖ (Bakkal, Ali ve Sula, Zehra, ―Mecelle‟deki Küllî Kaidelerin Genel Kural Tipi Diğer 

Kavramlarla İlişkisi Ve Bunların Delil Oluş Keyfiyeti‖, Süleyman Demirel Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, 

2019, 2/43, s.92-110.). 
46 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, Alternatif Hadis Metodolojisi. Ankara, Otto Yayınları, 2019, s.194. 
47 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, a.g.e., s.178. 
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Halbuki metin tetkikinin kapsamına giren konuların, bir hadisin kabul veya reddiyle 

alakası yoktur.‖ demektedir.
48

 

KırbaĢoğlu, metin tenkidinin esasları olarak, 1. Hadislerin Kur‘an ölçüsüne 

vurulması, 2. Hadislerin mütevatir maruf veya meĢhur sünnetler ölçüsüne vurulması, 3. 

Hadislerin umumu‘l-belva kriterlerine göre değerlendirilmesi, 4. Kalabalık bir grup 

önünde cereyan eden bir olayın sadece birkaç kiĢi tarafından rivayet edilmesi, 5. 

Hadislerin tarihi gerçeklere ters düĢmesi ve anakronizm, 6. Hadislerin dil ve üslup 

açısından problem arz etmesi, 7. Hadislerin mübalağalı vaat veya tehditler ihtiva etmesi, 

8. Hadisin önceki din kültür ve medeniyetlerden iktibas edildiğini gösteren ipuçlarının 

bulunması, 9. DıĢ dünyada yaĢanan gerçekliklere tecrübe ve deneylere ters düĢmesi, 10. 

Akıl ve mantığa ters düĢmesi veya saçma olması, 11. Hadislerin siyasi kelami fıkhi 

etnik vb sürtüĢme ve tartıĢmaların izleri taĢıması, 12. Hadislerin mitolojik ve efsanevi 

unsurlar ihtiva etmesi, 13. Hadislerin bilimsel gerçeklere ters düĢmesi, 14. Sezgisel 

olarak bir hadisin uydurma olduğunun tespiti, 15. Kıyas ve icmaa aykırılık, 16. Bir 

hadisin farklı versiyonları arasında veya aynı konudaki farklı rivayetler arasında, 

giderilemez çeliĢkilerin bulunması Ģeklinde kriterler önermektedir.
49

 

Diğer bir yaklaĢımla, metindeki problemler muhteva tahlili ve metin tenkidi ile 

yapılmaktadır. Muhteva tahlili, üslup, dönem tabirleri ve iç bütünlük gibi metin içi; 

tarihsel bağlam ve Kur‘an ile irtibat gibi metin dıĢı unsurlarla yapılmaktadır. Metin 

tenkidinden kastedilen ise sahihliğin metne dayalı Kur‘an, sünnet, hadis, tarih, akıl, 

bilim ve Kitab-ı Mukaddes‘e arz, dil, üslup, mantık, fıtrata aykırılık, pek çok kiĢinin 

bildiğinin tek kiĢi tarafından nakli, icma ile tespit ve eserlerde olmaması gibi dirâyetü‘l-

hadîs ölçü/tleriyle test edilmesi, değerlendirilmesidir.
50

 

                                                           
48 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, Alternatif Hadis Metodolojisi. Ankara, Otto Yayınları, 2019, s.182. 
49 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, a.g.e., s.197-354. 
50 Erul, Bünyamin, Hadis Tetkikleri, eleştirel bir yaklaşım, Ankara: Otto Yayınları, 2016, 124-130; Yıldırım, Enbiya, 

Hadiste Metin Tenkidi, Ankara, Otto Yayınları, 2015, s.311-483. 
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Yani metin tenkidi, bir rivayetin Peygamberimize ait olup olamayacağına sözün 

kendisine bakarak karar vermektir. Rivayetlerin sahihini sakiminden ayırmak için 

baĢvurulan bir yöntemdir. Özetle bir hadisin isnadı nasıl olursa olsun Kur‘an-ı Kerim‘in 

öğretisine, tarihi gerçeklere, tecrübeye ve yaĢanan gerçekliğe ters düĢüp düĢmediğine 

bakmak suretiyle, Peygamberimize ait olanla olmayanı tesbit çabasından ibarettir.
51

 

Klasik usulde illet ve Ģuzuz kavramları metin tenkidiyle iliĢkilendirilseler dahi, metin 

tenkidinin bundan farklı olduğu ve üzerinde herkesin ittifak ettiği bir hadise dahi 

uygulanıp sahih/sakim denilmesine imkan veren bir araç olduğu söylenmiĢtir.
52

 Metin 

tenkidi konusundaki teorik üretimin neredeyse tamamı usul-i fıkıhçılara aittir.
53

 Nitekim 

Babanzâde (Ahmed Naim) (1872-1934)‘nin Tecridi Sarih tercümesinden naklen 

anlaĢıldığı kadarıyla [Ehl-i hadis geleneğinde geliĢen] hadis ilmi, rivayet nakliyle 

meĢgul olur ve metin tenkidi [usulcü] fukahanın iĢidir.
54

 

Gerçekten de metin tenkidinin ilk örneklerini Hz. Ömer, Hz. AyĢe ve Hz. Ali 

gibi fakih sahabiler vermiĢtir.
55 

Onlar Kur‘an-ı Kerim‘e, sahih bildiği hadis, sünnet ve 

bu bilginin oluĢturduğu anlayıĢa, tarihi malumatlara arzın yanında rey ve kanaate arz 

yöntemini kullanmıĢlardır.
56

 Fakih ashaptan sonra ilk metin tenkitçileri yine usul-i 

fıkıhçılar olmuĢtur.
57

 Hadisçiler isnad açısından sıhhat çalıĢması yapıp bırakırlarken 

esas metin tenkidini meslekleri icabı usul-i fıkıhçılar yapmıĢtır.
58

 Mesela Ebu Hanife 

(ö.150/767)‘nin, ―Hadis toplayıp da bunların fıkhını öğrenmeyen insan, topladığı 

ilaçların hangi hastalığa iyi geldiğini, doktor gelene kadar bilmeyen eczacı gibidir.‖ 

dediği nakledilir.
59

 Ebu Hanife bu sözüyle ilacın sadece etiketini (yani senedini) 

bilmenin, ne iĢe yaradığını (yani metin) bilmek anlamına gelmeyeceğini söyleyerek asıl 

                                                           
51 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, İslam Düşüncesinde Hadis Metodolojisi, Ankara, Ankara Okulu Yayınları, 2015, s.42. 
52 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, a.g.e., s.47. 
53 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, a.g.e., s.50. 
54 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, a.g.e., s.54. 
55 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, İslam Düşüncesinde Hadis Metodolojisi, Ankara, Ankara Okulu Yayınları, 2015, s.55; 

Yıldırım, Enbiya, Hadiste Metin Tenkidi, Ankara, Otto Yayınları, 2015, s.90.  
56 Yıldırım, Enbiya, Hadiste Metin Tenkidi, Ankara, Otto Yayınları, 2015, s.90. 
57 Yıldırım, Enbiya, a.g.e., s.210. 
58 Yıldırım, Enbiya, a.g.e., s.209. 
59 Yıldırım, Enbiya, a.g.e., s.210. 
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olanın metin kritiği olduğunu vurguluyor gibidir. Yıldırım, fakihler farklı branĢlardaki 

doktorlar, hadisler de hastalar olarak düĢünülecek olursa, hadisçilerin sağlam dediği 

hadise, farklı fıkıhçıların sağlam veya hasta diyebildiklerini söyler.
60

 Esasen bunun gibi 

tefsir, kelam, usul-i fıkıh, siyer ve hadis gibi dalların her biri de hadis rivayetlerine 

farklı açılardan bakarlar. 

 

2.2.2. Mana ile Rivayet 

Hadis ilmini doğuran önemli amillerden biri de rivayetlerin büyük bir ekseriyetle 

ilk dönemde mana ile rivayet edilmiĢ olmalarıdır. Mana ile rivayetin bazılarınca, ibadet 

metni durumundaki dua ve zikirlerde izin verilmediğini söyleyen Kandemir, ilk üç 

nesilde birçok râvinin mâna ile rivayeti câiz görmediğini, ayrıca hadislerin tedvîninden 

sonra mânen rivayete izin verilmediğini belirtmektedir.
61

 Bununla birlikte Koçyiğit, 

lafızla rivayeti Ģart koĢanların varlığına rağmen, içlerinde Hz. Ali (ö. 40/661), Ġbn 

Abbas (ö. 68/687-88), Enes b. Mâlik (ö. 93/711-12) gibi sahabinin de olduğu 

çoğunluğun mana yönünden rivayete cevaz verdiğini söylemektedir. Örneğin, Hasan-ı 

Basrî (ö. 110/728) manada isabet edilmiĢse baĢka sözlerle nakletmekte bir mahzur 

olmadığını söylemiĢtir. Bu meyanda ―Manada isabet ettiğiniz zaman onları rivayet 

etmenizde bir mahzur yoktur‖ veya baĢka bir Ģeklinde ―Helali haram, haramı helal 

kılmadığınız ve manada da isabet ettiğiniz zaman rivayet etmenizde bir beis yoktur‖ gibi 

rivayetlerden bahisle, sahabenin nakillerini çoğunlukla ―ev kemâ kâl‖ diyerek yaptıkları 

söylenmiĢtir. Bu cevaza rağmen ravide dil ve din ilimlerinde liyakat aranmıĢtır.
62

 

Benzer Ģekilde Yıldırım, hadislerin olduğu gibi korunmuĢ olmalarının imkânsız 

olduğundan hareketle tüm mezheplerin mana ile rivayete cevaz verdiklerini, fakat 

ravinin fakih ve/veya ehliyetli olmasını Ģart koĢtuklarını söyler. Fakat hadisçiler 

ellerinden geleni yapsalar da, hep aynı Ģekilde rivayet edilmiĢ neredeyse bir tek hadisin 

                                                           
60 Yıldırım, Enbiya, Hadiste Metin Tenkidi, Ankara, Otto Yayınları, 2015, s.211. 
61 Kandemir, M. YaĢar, ―Hadis‖,TDV Ġslam Ansiklopedisi (https://islamansiklopedisi.org.tr/hadis), 25.09.2020. 
62 Koçyiğit, Talat, Hadis Usulü, 14. baskı. Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2015, s.220,221. 
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olmaması bir realitedir. Dahası bu malzemeyi kendi hadis kaynak ve gelenekleri 

yanında hadisçilerden alan fıkıhçı ve kelamcıların da iĢi zor olmaktadır.
63

 Bununla 

birlikte tüm mezheplerin mana ile rivayete cevaz verdikleri, aynı Ģekilde rivayetin 

imkânsızlığı ve fıkıhçıların da rivayetleri hadisçilerden aldıkları hususlarının tartıĢmalı 

olduğu belirtilmelidir. 

Bu teorik mütalaalardan ziyade uygulamaya bakıldığında, değiĢmeden aktarılmıĢ 

rivayet veya rivayetlerin tespiti ile mana ile rivayet etrafındaki tartıĢmaların pratik 

önemi daha iyi ortaya konabilecektir. Bu nedenle mana ile rivayete biraz da realitenin 

dayatmasıyla genel olarak cevaz verme eğilimi olsa da Erul‘un ifadesiyle; yapılan 

yorumun rivayetleĢmesi riskinin yanında, muhtevası değiĢmiĢ rivayetin yorumlaĢması 

riski de hatırlanmalıdır.
64

 Mana ile rivayetin bir sonucu olarak zaman içinde hadis sened 

ve metninde idrac, ziyade, ihtisar, hazf, teflik, kalb, tashif, tahrif, tasarruf, ihtilaf, 

müĢkil, tearuz ve ızdırab gibi bazı problemlerin baĢ gösterdiği görülmüĢtür.
65

 

Muhtelifü‘l-Hadis veya MüĢkilü‘l-Hadis, dıĢ görünüĢü itibariyle birbirlerine aykırı 

manalar taĢıyan iki hadis ile bunların arasını birleĢtirmek ve birleĢmesi mümkün 

olmayanlardan birini tercih etme,
66

 anlaĢılması ve açıklanması güç bir durum, bir ifade 

içeren hadis
67

 veya benzer Ģekilde ―herhangi bir hadis metninin ayet, hadis, tarih, akıl, 

his vb. bazı hususlara ters düşmesi ve ortaya çıkan bu müşkül duruma çözüm yolları 

aranması‖ olarak tanımlanmaktadır. Bu konudaki ilk eser Ġmam ġâfiî (ö. 204/820)‘ye 

ait Ġhtilâfü‘l-hadîs‘tir.
68

 

Ġbn Kuteybe (ö. 276/889)‘nin hadislere; bilinçli tahrifatçılar, kıssacılar ve 

cahiliye insanının anlattığı masal ve hurafalerle girdiğini söylediği karıĢıklık ve 

                                                           
63 Yıldırım, Enbiya, Hadiste Metin Tenkidi, Ankara, Otto Yayınları, 2015, s.307-309. 
64 Erul, Bünyamin, Hadis Tetkikleri, eleştirel bir yaklaşım, Ankara: Otto Yayınları, 2016, s.102. 
65 Erul, Bünyamin, a.g.e., s.121. 
66 Uğur, Mücteba, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, Ankara,Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2018, s.265. 
67 Aydınlı, Abdullah, Hadis Istılahları Sözlüğü, Ġstanbul, M.Ü. Ġlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2016, s.225. 
68 Erul, Bünyamin, Hadis Tetkikleri, eleştirel bir yaklaşım, Ankara: Otto Yayınları, 2016, s.123. 
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bozukluk,
69

 konumuz olan tıp ve sağlık ile ilgili rivayetlerin metinlerinde bilimsel 

verilere ters görünen bir takım müĢkiller olarak karĢımıza çıkmıĢtır. Bilimin böyle 

rivayetlerde mütekâmil bir otantisite ölçütü olarak kullanılması uygun ve gerekli 

olmayabilir. Fakat konusu tıp ve sağlık olan rivayetlerdeki kimi hususların 

zikredilmesinde fayda olacaktır. 

Yıldırım, tıp konulu rivayetlere özgü bazı hususları zikrederken, öncelikle 

rivayetin doktor sözüne benzemesinin, mevzuluk alametlerinden sayıldığını söyler. 

Bazen de ―çocuğu olmayana karınca yumurtası önerilmesi‖ ve ―pirince insan vasfı 

verilmesi‖ gibi örneklerde olduğu gibi lafızdan mevzuluğu açıkça belli olabilmektedir. 

Bununla birlikte senedin sahih olduğu, ama metnin mevzuluğu belli rivayetlerin metin 

özelliklerine benzemesi durumunda bu rivayetlerin dönem bilgisine göre söylendiği de 

değerlendirilebilir. Örneğin acve, çörek otu ve mantar hadisleri, metin yönüyle ―keĢkek 

sırtı pek tutar‖, ―hurmayı açken yerseniz kurdu öldürür‖ gibi mevzu rivayetlerden pek 

farklı olmasa da dönem bilgisini yansıtıyor olabilir. Diğer yandan senedi ve metni sahih 

olan her hadisin Peygamberimize ait olmayabileceği de unutulmamalıdır. Örneğin 

Malik b. Dinar‘ın sözleri yanında Haris b. Kelede‘nin ―Mide hastalığın evidir. Perhiz 

şifanın başıdır.‖ veya Abdulmelik b. Saîd b. Cubeyr‘in ―Mide vücudun havuzu, 

damarlar da ona gelmektedir.‖ ifadeleri yanında eski Yunan filozoflarının bazı tıbbî 

sözleri de hadis olarak nakledilmiĢ olabilir.
70

 

 

2.2.3. Klasik Usulün Değerlendirilmesi 

Ġslam anlayıĢımızın belirlenmesinde ahad hadisler, en az Kur‘an-ı Kerim kadar 

bazen de ondan da fazla etkili olmuĢlardır. Fakat bu kadar etkili olmuĢ rivayetlerin 

                                                           
69 Ġbn Kuteybe, Hadis müdafaası (Tevilul muhteliful hadis), Çeviren: M. Hayri KırbaĢoğlu, 2.Baskı, Otto Yayınları, 

Ankara, 2017, s.278-284. 
70 Yıldırım, Enbiya, Hadiste Metin Tenkidi, Ankara, Otto Yayınları, 2015, s.419. 
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sağlam olanlarının tespit edildiği acaba matematik bir kesinlikle söylenebilir mi sorusu 

Müslümanların geleceğini ilgilendiriyor gibi durmaktadır.
71

 

Sahih hadisin isnad eksenli olarak ilk tanımı 3. yüzyıl baĢlarında hatta belki de 2. 

yüzyıl sonlarında Ġmam ġâfiî (ö. 204/820) tarafından er-Risâle ile yapılmakla birlikte 

bugün de standart kabul edilen Ģekliyle tanımı Ġbnü‘s-Salâh (eĢ-ġehrezûrî) (ö. 643/1245) 

tarafından yapılmıĢtır. Yani 7. yüzyıla kadar ulema arasında sahih hadis Ģartları 

konusunda bir ittifaktan söz edilememektedir.
72

 Esasen sonrasında da bir ittifaktan söz 

edilebilmesi mümkün olmamıĢtır. 

Tüm Ġslam düĢünce geleneğini temsil eden bir hadis usulüne ulaĢılamadığı, isnad 

ve ravi koĢullarında hadis, fıkıh, usulü fıkıh, kelam ve tasavvuf erbabı arasında ve 

ilaveten tüm mezhep ve ekoller arasında hiçbir zaman ve mekanda bir ittifağın 

sağlanamadığı ifade edilmiĢtir.
73

 Özetle, hadis ehli/ġafi çizgisindeki hadis usulü, teorik 

olarak isnad merkezli olup metni ihmal etmiĢ iken; rey ehlinin isnad ve metin tenkidine 

aynı oranda önem verdiği söylenebilir.
74

 Ġbn Haldûn (ö. 808/1406) ise Mukaddime‘de 

―Tarihçiler, Tanrının kitabını tefsir edenler ve rivayet üstadları, naklettikleri haber ve 

rivayetlerin doğru veya zayıf olduğunu incelemeden, yalnız nakil ve rivayete güvenerek 

aktardıkları, kanun, usul ve benzerleri ile karşılaştırmadıkları, hikmet ve felsefe 

bakımından incelemedikleri ve varlık (kâinat)‟ın tabiat ve kanunlarına göre 

ölçmedikleri, naklettikleri haberler üzerinde dikkatle düşünerek haber verilen hâdise ve 

olayların vukuunun mümkün olup olmadığına inanarak nakletmedikleri için çok 

yanılmışlar ve doğru yoldan saparak vehim ve hata çöllerinde yollarını 

kaybetmişlerdir‖
75

 derken, diğer yandan― Çağımızda hadîslerin sıhhat dereceleri, zaafı 

icabettiren başka cihetleri ve malûlleri tamamiyle açıklanmış bir haldedir. Hadîs 

ilminin üstat ve ileri gelen bilginleri, hadîslerin bu gibi bütün hallerini incelemişler ve 

                                                           
71 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, İslam Düşüncesinde Hadis Metodolojisi, Ankara, Ankara Okulu Yayınları, 2015, s.12-

14,16,19. 
72 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, a.g.e, s.25. 
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74 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, a.g.e., s. 31-36. 
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açıklamışlardır, bu sebeple bundan önce tashih edilmeyen hadîsleri tashih etmek yolları 

tamamiyle kapanmıştır.‖ demesinden anlaĢıldığı kadarıyla klasik hadis usulünün 

mütekâmil olduğunu düĢünmektedir.
76

 

Özetle, bir rivayetin sabit olup olmadığı, sadece sened değil metin kritiği ile de 

araĢtırılmalıdır. Bilim ölçütüne vurma bu amaçla yapılması önerilen bir faaliyet 

olmaktadır. Önemli olmakla birlikte bu çabanın genel olarak sübut kararı verilmesinde 

kesin bir kanıt sunmadığı veya sunmasının gerekmediği kabul edilmelidir. Dolayısıyla 

bilimsel ölçütlere vurma yoluyla tek baĢına bir sübut kararı verip mutlak bir bağlayıcılık 

hükmü verilemeyeceği değerlendirilebilir.  

 

3. KAYNAĞIN VAHĠY OLMASI MESELESĠ 

 

Rivayetlerin kaynağı konusundaki detaylara girmeden önce meselenin arkaplanı 

ortaya konulmalıdır. Kaynak meselesinin özünü bilindiği gibi rivayetin vahiy ürünü 

olup olmadığı konusu oluĢturmaktadır. Kaynağın vahiy olduğu düĢüncesi Ģüphesiz, 

sadece tıp değil tüm alanlardaki rivayetleri Allah‘dan gelen bir bilgi düzeyine terfi 

ettirmiĢ olmaktadır. Bu Ģekilde, bir sözün Allah‘a atfı ile Müslüman açısından 

tartıĢmasız mutlak bir bağlayıcılık kazanacağı kesindir. 

Fakat ulemanın rivayetleri ele alıĢ Ģekillerine bakıldığında ittifakla vahiy ürünü 

gibi görmedikleri anlaĢılmaktadır. Kaynak konusundaki bu ihtilafın kökeninde büyük 

ölçüde, kaynağın tümüyle veya kısmen vahiy olduğunun herkesi tatmin edecek 

kesinlikte gösterilememesinin yanında, eğer kısmi vahyi bir kaynağın varlığına 

inanılıyorsa bu sefer de bunların hangi rivayetler için geçerli olduğunun net bir Ģekilde 

belirlenememesi yatmaktadır. Bu müphemlik, bir bilginin ilahi olmakla tartıĢma 

götürmez bir Ģekilde korunmuĢ, ayrıca zaman ve mekandan bağımsız bir Ģekilde geçerli 

olması gerektiği gerçeği ile de çeliĢiyor gibidir. 
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Kaynağın tartıĢmasız kesin bir Ģekilde vahiy olduğunun gösterilebilmesi 

gerçekten de çok güçtür. Çünkü her Ģeyden önce muhtevanın vahyî olduğu bilgisi, 

ancak (a) vahyin Sahibi (Allah Teala) tarafından bizlere doğrudan bildirilmesiyle (ki 

imkansızdır) veya (b) sübutu bir Ģekilde kesinleĢmiĢ hadisin muhtevasında kaynağın 

vahiy olduğunun ifade edilmesiyle belirlenebilecektir. Diğer yandan muhtevanın vahyi 

değil de beĢeri bir beyan olduğu ise (c) ifadenin hangi sıfatla söylendiği, bizzat sözün 

sahibinden (Resul-u Ekrem) bizler tarafından bizzat iĢitilmesiyle (ki imkânsızdır) veya 

(d) sübutu bir Ģekilde kesinleĢmiĢ hadisin muhtevasında bunun bir beĢer görüĢü 

olduğunun bildirilmesiyle tespit edilebilecektir.  

Görüldüğü gibi rivayetin vahiy ürünü olduğunu vahyin Sahibi‘nden veya beĢeri 

bilgi ve tecrübe ürünü olduğunu ―beĢer‖ Nebi‘den bizler doğrudan öğrenemeyeceğimize 

göre rivayetin kaynağı konusunda tartıĢmaları bitirecek en net bilgi, ―b‖ ve ―d‖ 

Ģıklarında ifade edildiği gibi bizzat Peygamberimize ait olduğu yüzde yüz kesinlikle 

ispatlanabilen mesela Peygamberimiz zamanına tarihlenen bir hadis vesikası ile elde 

edilebilecektir. Yani kaynağın ne olduğu konusu sübutun kesin ve net bir Ģekilde 

belirlenmesiyle karara bağlanabilecektir. Bu Ģartlar sağlanıncaya kadar ihtilafın süreceği 

gerçeği ile hareket edilmeli, din ve nübüvvetin esası ve itibarı gözetilerek, çatıĢma ve 

tekfirden uzak ihya ve inĢa edici bir üslupla ve ilmi bir metodoloji ile mevcut 

malzemenin tetkikine devam edilmelidir. 

Bu nedenle, tıp rivayetlerinin Hz. Peygamber‘e nisbetinin sıhhati yanında 

bunların kaynağı konusu da tartıĢılmıĢtır.
77

 Rivayetlerin kaynağı konusundaki görüĢlerin 

bir ucunda, Osmanlı alimlerinden Harputlu Abdulhamit Efendi‘ye (ö. 1902) ait Safvetu 

Efkari'l-ulema fi isbati ilmi Nebiyyina bi'l-esma adlı risaleden naklen Peygamberimize 

Hz. Adem gibi bütün isimlerin öğretildiği; diğer uçta ise Peygamberimizin dinle ilgili 

hususları iyi bildiği, ama diğer konuları diğer insanlardan daha az bildiği anlayıĢı yer 
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almaktadır.
78

 Rivayetlerin kaynağı konusu aslında bünyesinde üç farklı soruyu 

barındırmaktadır: Bunlar, rivayetin kaynak kiĢisi Peygamberimiz mi? Bu kiĢi 

Peygamberimiz ise bilginin kaynağı vahyi mi? ve rivayetin kayıtlı olduğu kaynak eser 

hangi döneme aittir?
79

 Kaynak kiĢinin Peygamberimiz olması durumunda rivayetin 

kaynağının vahiy, vahiyle birlikte fetanet, kısmen veya tamamen beĢeri tecrübe olduğu 

savunulmuĢtur.
80

 

 

3.1. Vahiy 

Kaynağın vahiy olduğu söyleminde esas itibariyle rivayetin tilavet edilmeyen bir 

tür vahiy ürünü olduğu kasdedilmektedir. Fakat konu vahiy olunca, bir alt baĢlık olarak 

Kur‘an‘dan mülhem rivayetlerin varlığına da dikkat çekmek, kaynağın vahiy olma 

meselesine farklı bir anlayıĢ zenginliği kazandırabilecektir. 

 

3.1.1. Kur’an’dan Mülhem Rivayetler 

Bu baĢlıktan Cebrail tarafından Kur‘an gibi iletildiği düĢünülen rivayetlerden 

farklı olarak doğrudan Kur‘an ile uyumlu veya ondan ilham ile söylenen rivayetlerin 

kaynağı kastedilmektedir. Örnek olarak bal, abdest ve alkol ile ilgili rivayetlerde 

Kur‘ani ilhamın izleri bulunur.
81

 Fakat bu etkilenme tabiatıyla bu rivayetleri vahiy 

ürünü yapmamaktadır. Peygamberimizin toplum sağlığı, sıhhatli yaĢama ait sözleri de 

Kur‘an ile iliĢkidedir.
82

 Ġbn Kayyim el-Cevziyye (ö. 751/1350), Nahl 16/69 ayetini 

açıklarken ―fîhi‖ zamirinin Kur‘an‘a değil Ģerbete raci olmasının delili olarak hadisi 

gösterir ve Ģöyle der: ―Hadis de sahihtir. „Allah doğru söyledi‟ sözü bunun açıklaması 
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gibidir.‖
83 

Aslında Peygamberimizin bu rivayette Kur‘an-ı Kerim‘deki bu ayete atıf 

yaptığı örtülü bir Ģekilde görülmekte ve Ġbn Kayyim de bu sözüyle zaten söz konusu 

hadisin bu ayeti açıkladığını düĢünmektedir. Bu bilgi, bazı rivayetlerde ilhamın 

doğrudan Kur‘an‘dan alındığının kanıtı mahiyetindedir. Ayni (Bedreddin el-Aynî (ö. 

855/1451?) de, hadiste tedavinin bal ile olacağı yönündeki ısrarın ayete dayanmasıyla 

ilgili olabileceğini belirtmiĢtir.
84

 Rivayetlerde bu manada bir Kur‘ânî ilham olmasında 

tabiatıyla herhangi bir ihtilaf beklenmemekle birlikte, Kur‘an‘da balın Ģifa kaynağı 

olduğundan söz edilmesinin sadece besleyicilik bakımından olabileceği, zira tedavi 

amaçlı olarak da Ģifa kaynağı olduğuna dair ayette herhangi bir ipucu olmadığı için bu 

konuda söylenenenlerin sadece birer spekülasyon olabileceği de göz ardı edilmemelidir. 

 

3.1.2. Rivayetlerin Doğrudan Vahiy Olduğu Ġnancı 

Kandemir, hadisin kaynağının Kur‘ani vahye eĢit olmasa da netice itibariyle 

vahiy olduğu düĢüncesini özetle Ģu Ģekilde temellendirmektedir: Hadislerin vahiy ürünü 

olduğu en erken dönemde Hassân b. Atıyye (ö. 130/748 [?])‘den itibaren dile 

getirilmiĢtir. Örneğin Ġmam ġâfiî (ö. 204/820) gibi bazı ulema, sünnet ve hadislerin 

tilavet edilmeyen vahiy veya vahy-i hafî olduğunu, mâna ve mefhumun Allah‘a ait 

olduğunu düĢünürler. Cebrail vasıtasıyla veya ilhamla bildirildiğini düĢünmektedirler. 

Bu vahiy türü Kur‘an‘dan, lafzın Allah‘a ait olmaması, mûciz olmaması, tamamının 

yazıya geçirilmemesi ve ibadet maksadıyla ezberlenip okunmaması gibi noktalarda 

ayrılmaktadır. Hadislerin vahiy olduğuna, Kur‘an‘dan HaĢr 59/7, Tahrîm 66/3 ve Fetih 

48/27 gibi bazı ayetler delil olarak getirilmektedir. Bu bakıĢ açısına göre 

Peygamberimizin rolü, aldığı bu ilahi vahiy bilgisini söz ve davranıĢlarında 

sergilemekten ibaret olmaktadır. Fakat bazı Hanefi âlimleri Nebimizin rey ve ictihadının 
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da rolü olduğunu söyleseler de, bunlarda hataya düĢmesi durumunda yine vahiyle 

düzeltilmesinden (Enfâl 8/67; Tevbe 9/43; Abese 80/1-10 vd) dolayı bu nevi hadisler de 

her halukarda vahiy sayılmıĢtır. Bu bakıĢ açısıyla Kandemir‘e göre kaynağın vahiy 

olduğuna dair görüĢ ayrılıklarının, hadislerin değeri bakımından pratikte fazla önemi 

kalmadığı için hadislerdeki hükümlerin bağlayıcılığı kabul edilmeli, Kur‘an‘daki 

hükümlerden ayrı tutulmamalı ve Ġslâmî hükümlerin bir parçası olarak kabul 

edilmelidir.
85

 Kandemir‘in, burada aktardığımız kaynağın vahiyliği yönündeki 

görüĢlerini Ġmam ġafii ve diğerlerinin iddia ve mütalaalarına dayandırdığı 

görülmektedir. Halbuki burada kadim ulemaya ait bu görüĢlerin olduğu gibi 

önemsenmesi değil, dayanaklarının sağlam ve tutarlı olup olmadığına bakılmasının daha 

önemli olduğu, dolayısıyla bilimsellik açısından sorunlu görünen bu yaklaĢımın, 

bilimsel bir delil ve metodoloji ile temellendirilmesi ve ispatlanmasının gereği 

vurgulanmalıdır. 

Koçyiğit de, sünneti aralarında farklar olmakla birlikte ilahi vahyin iki 

kısmından biri olarak görmektedir. Mesela Kur‘an, mana ve lafız olarak 

vahyedilmiĢken, sünnet lafzan vahyedilmiĢ ve mu‘ciz değildir. Fakat ulema Nebimizin 

vahyin gelmediği meselelerde ictihatta bulunduğunu ittifakla kabul eder. Buna Koçyiğit, 

nebevi ahkâm derken, Allah Teâlâ‘nın Hz. Peygamber‘e ilham ettiği ictihadi ahkâmın 

ise ilahi ahkâmdan baĢka bir Ģey olmadığını söyler. Peygamberimiz döneminde sürekli 

ilahi murakebe olduğundan ictihad doğru ise tasvib, yanlıĢ ise irĢad edilmekteydi. Bu 

nedenle yazar, bu iki tür ictihad arasında bir fark görülmemesi gerektiği 

düĢüncesindedir.
86

 

Kur‘an vahyi dıĢındaki vahyi çağrıĢtıran bilgi kaynakları olarak bazen ilham ve 

hikmet kelimelerinin kullanıldığı görülür. Ġlham, bilgi kaynakları kullanılmaksızın 

zihinde aniden ortaya çıkar. Ġlhamın bilgi kaynağı olamayacağını söyleyen ilk Sünni 
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kelamcı Mâtürîdî (ö. 333/944)‗dir. Hikmet kavramı ise ilginç bir Ģekilde hadislerde çok 

az geçer. Nitekim Kütüb-i tis‘a‘da tekrarlar hariç yaklaĢık 20 yerde geçer ve bunların az 

bir kısmı Peygamberimizden rivayet edilmiĢtir. Vahiy ve ilhamın nasıl ayrılacağı tam 

cevaplanamadığından sünnetin hem vahiy hem de ilhama dayandığı görüĢü oldukça 

zayıftır. Hikmeti sünnet olarak tefsir eden de olmuĢtur. Vahiy peygamberlere has iken, 

ilham ve hikmet tüm insanlara verilmiĢtir. Bunlar aynı anlamda kullanılırsa vahiy 

aldığını iddia eden bir beĢer; diğer yandan bütün söz ve fiilleri vahiy olan bir peygamber 

tasavvuru ortaya çıkar. Böylece beĢeri özellikten tamamen soyutlanmıĢ bir peygamber, 

diğer yandan nebevi vasıflı bir beĢer anlayıĢına gelinebilir. Bununla birlikte Nebideki 

ilham ve hikmet vahiyden farklı ama özel bir nitelik taĢıyor olabilir. Böylece 

Peygamberlere has farklı ve üstün bilgi ve beceri Ģekli ortaya çıkmıĢ olur.
87

 Dolayısıyla 

Peygamberlerin dıĢındaki insanlara da verilebilen ilham ve hikmet, Peygamberlerde 

olduğunda daha isabetli tıbbi yaklaĢımlar gösterebilirler. Böylece, evrensel tıp ahlak ve 

kuralları ile ilgili muhtevanın vahiy; beĢeri ve örfi tıbbi muhtevanın ise ilham ve hikmet 

ürünü olarak kabul edilebileceği söylenmiĢtir.
88

 

Nebevî tıbbın Kur‘an dıĢı vahiy kaynaklı olduğunu düĢünenler; öncelikle vahyin 

mahiyetinin gayr-i metlüv, ilham, hikmet veya mucizeden hangisi olduğu ve bu vahyin 

maddi veya manevi hangi hastalıklara dair olduğu konularında anlaĢamasalar da
89

 

genelde bunların manevi ve ruhsal tıbbi faaliyetlerle sınırlı olduğu söylenmiĢtir.
90

 

Mehdî b. Ali b. Ġbrahim el-Yemenî (ö.  815/1412),
91

 sünneti tamamen vahiy mahsulü 

gören, Peygamberimizin kıyas ve ictihatla amel etmeyip daima vahiy beklediğini 

söyleyen ve aksini düĢünenleri küfre düĢmekle suçlayan Ġbn Hazm (ö.456/1064) ve 

Nebinin ahkâmla ilgili hiçbir hususta kendi görüĢüyle hareket etmediğini hatta içtihadda 

bile bulunmadığını, Necm 53/3 ve 4. ayetlerini delil getirerek söyleyen Fahreddin er-
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Râzî (ö. 606/1210) gibi bazı ulema dıĢında sünnetin tamamının vahiy olduğu kanaatinin 

yaygın olmadığı söylenebilir. Ayrıca bu alimlerin sünnetin hepsini mi yoksa bir kısmını 

mı vahiy mahsulü gördükleri de açık değildir. Bu nedenle mutabakatın tamamen vahiy 

olan sünnet ve tamamen vahiyden bağımsız sünnet anlayıĢı dıĢında aranması gerektiği 

belirtilmiĢtir.
92

 Peygamberler bazen ilahi murada isabet edemezlerse Allah onları derhal 

uyarır diyen Ġbn Hazm gibi düĢünüyor olmalı ki Abdülvehhâb Hallâf (1888-1956), 

Peygamberimizin ilhami olan ile olmayan ictihadının hükmü arasında ayrım yapmaya 

gerek olmadığı kanaatindedir. Ġbn Teymiyye (ö. 728/1328) ise Peygamberlerin Ģeriatı 

tebliğ ile ilgili olmayan konularda masum olup olmadıklarının ihtilaflı olduğunu 

belirtir.
93

 Yani, Peygamberin Kuran‘ın açık hükümleri dıĢında kalan dine taalluk eden 

ictihadlarının vahyin kontrolü altında olduğu söylenebilir. Ama bu genel olarak direk 

gayr-i metlüv bir vahiy ile değil, ayetlerde sessiz kalınması veya ayetlerle tashih 

edilmesi Ģeklinde olmalıdır. Bunun Kuran‘dan pek çok örneği bulunabilmektedir.  

KırbaĢoğlu, Sünnet‘in vahiy mahsulü olup olmadığı hususundaki tartıĢmalarda 

sünnetin tamamen veya kısmen vahiy olduğu düĢüncesi yanında sünnette hiçbir vahiy 

ürünü olmadığı Ģeklinde baĢlıca üç eğilimin bulunduğunu ve Ġslam düĢüncesinde 

Sünnet‘in vahiy mahsulü olduğunu kabul edenlerin geçmiĢte ve günümüzde pek çok 

olduğunu ifade etmektedir.
94

 KırbaĢoğlu, Sünnet‘in ya da bazılarının Sünnet ile özdeĢ 

gördüğü hadis rivayetlerinin vahiy ürünü olduğuna dair Ġslam tarihinin baĢlangıcından 

bugüne kadar ortaya atılan bütün iddiaları ve delillerini tek tek inceleyerek, bu iddianın 

dayanaklarının fevkalade zayıf ve zorlama olduğunu, parçacı yöntemle ayetlerin 

bağlamından koparıldığını, filolojik açıdan kabulü mümkün olmayan yaklaĢımlar 

sergilendiğini, epistemolojik açıdan da sübut problemi olan birtakım rivayetlerin 

matematik kesinlik ifade eden tartıĢılmaz deliller gibi sunulduğunu geniĢ olarak 

tartıĢmakta ve eleĢtirmektedir. Ancak o yine de bir imkân olarak Allah ile Rasulü 
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arasında Kur‘an vahyi dıĢında bir tür iliĢki kurulmuĢ olabileceğini yadsımamakta, ancak 

bunun mümkün olmasının mutlaka gerçekleĢtiği anlamına gelmediğine – birĢeyin 

imkânı ile vukuunun aynı Ģey olmadığına – da dikkat çekmektedir. Bu bağlamda 

Muhammed Taqı Usmani‘nin yaptığı gibi ġura suresi 51. ayetteki üç tür vahiyden 

Cebrail aracılığı ile olan Kur‘an vahyi hariç ikisinin gayr-i metluv vahye delil 

getirilmesini de mümkün görmemektedir. Çünkü bu ayetin genel olarak peygamberlere 

gelen vahiy çeĢitlerini beyan ettiğini, bu üç vahyin birden Hz. Peygamber‘e has olması 

gerekmediğini söylemektedir.
95

 KırbaĢoğlu, Sünnet‘in vahiy ürünü olduğu görüĢünün 

bir uzantısı olabilecek olan ―Kudsi Hadis‖ kavramının tilavet edilen veya edilmeyen 

vahiy ayrımıyla ilgisinden de bahseder ve bu yaklaĢım ve iddianın da öncekiler gibi 

hatta onlardan da daha zayıf temellere dayandığını, dahası kudsi hadis kavramının 

Ġslam‘ın ilk yüzyıllarının meçhulü olduğunu, bu kavramın ancak geç Ġslami asırlarda 

ortaya çıktığını, dolayısıyla kendisi temellendirmeye muhtaç bir kavrama dayanarak 

Kur‘an dıĢı vahiy meselesinde kesin bir dille konuĢmanın mümkün olmadığını ifade 

etmektedir. 
96

 

Tıbbi rivayetlerin kaynağının bir tür vahiy olduğunu düĢünen diğer alimler ve 

(genelde temellendirmeden uzak ve sadece yorumsal iddialar olmaktan öteye 

geçmeyen) görüĢleri Ģu Ģekildedir: 

Saîd Havvâ (1935-1989), zaten Peygamberimizin sözlerinin çağdaĢ bilim ile de 

doğrulandığını düĢünmekte,
97 

Ahmed Davudoğlu (1912-1983), Peygamberimizin haber 

verdiği bir Ģeyin imkânsız olduğu aklen ve Ģer‘an sabit olursa, bu haberin 

müteĢabihattan sayılacağını belirtmekte, böylece rivayeti her halükarda kabul etmekte 

ve ilahi menĢeli olduğunu söylemek istemekte,
98 

Nazım en-Nesimi, Peygamberimizin, 

                                                           
95 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, İslam Düşüncesinde Sünnet, 14. Baskı, Ankara, Ankara Okulu Yayınları, 2017, s.233-

239. 
96 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, a.g.e., s.240-254. 
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konu dönem tıp bilgisi olsa dahi, bunun yine vahiy/ilham ile onaylandığı veya 

onaylanmadığını düĢünmekte,
99

 Rebi b. Hadi Medhali, bilimi dine arzetmekte ve 

bilimsel bulguyu Kur‘an ve sünnete uygunsa almak, değilse reddetmek gerektiğini 

söylemekte
100

 ve Mehdî b. Ali b. Ġbrahim el-Yemenî (ö.  815/1412) ise görüĢlerini 

―Bil ki tıbb-ı nebevi tabiplerin tıbbına benzemez. Çünkü kaynağı ilahi vahiydir. Diğer 

tıp ise zan ve tahmine dayandığı için hata edilebilir. Tıbb-ı nebevi ile kanaat getirmeyen 

kimse imanının noksanlaştığını kesin olarak bilmelidir. Tıbb-ı nebeviyi inançla 

uygulayan kimse ise birçok faydaları temin eder.‖ Ģeklinde ifade etmektedir.
101

Ayrıca 

Mahmud DenizkuĢları, ―Şayet tedavi hatalı olsa idi Hz. Peygamber uyarılırdı, çünkü o 

vahyin kontrolü altındadır.‖,
102

 Asaf Ataseven ise, ―Hz. Peygamber (sas.) „in tıbba dair 

hadis-i şerifleri… tıbbi telakkilerimize uygunluk göstermektedir. Bu hadis-i şerifler tıp 

sahasındaki bugünkü gelişme ve araştırmalardan asırlar önce ifade buyurulduğu için 

bir tıbbi mucize telakki edilmelidir‖ demektedir.
103

 

 

3.2. Vahiyle Birlikte Fetanet 

Bazı âlimler tıbbi rivayetlerin vahyin yanında nübüvvet, fetanet ve kamil akıldan 

da kaynaklandığını düĢünmektedir.
104

 Örneğin, Peygamberimiz özellikle misvak ve 

tırnak kesme gibi temizlikle ilgili önerileri fetanetle yapmıĢ olabilir.
105

 

Diğer taraftan buna benzer hususların bütün toplum, kültür ve medeniyetlerde 

görülebilen makul hususlar olarak fetanete muhtaç olmayabileceği de belirtilmelidir. 

Temizlik ve yaĢam stili gibi konular tedavi edici olmasa da koruyucu tıbbın özellikle 

halk sağlığı ve epidemiyoloji gibi branĢlarını ilgilendirdiği için tıp ana baĢlığı altında 

                                                           
99 Yıldırım, Enbiya, Hadiste Metin Tenkidi, Ankara, Otto Yayınları, 2015, s.405. 
100 Yıldırım, Enbiya, a.g.e., s. 405,406. 
101 Ünal, Ġsmail Hakkı, Tıbb-ı Nebevî‟nin Kaynağı, Uluslararası Ġslam ve Tıp (Tıbb-ı Nebevî) Kongresi Bildirileri, 

Adana, 7-10 Ekim 2015.  
102 Ünal, Ġsmail Hakkı, a.g.e. 
103 Ünal, Ġsmail Hakkı, a.g.e. 
104 Yıldırım, Enbiya, Nebevî Tıbbın Konumu, Uluslararası Ġslam ve Tıp (Tıbb-ı Nebevî) Kongresi Bildirileri, Adana, 

7-10 Ekim 2015. 
105 Çolak, Ali, Muhteva Yönüyle Kütüb-i Sitte‟deki Tıbb-ı Nebevî Hadisleri, Uluslararası Ġslam ve Tıp (Tıbb-ı Nebevî) 

Kongresi Bildirileri, Adana, 7-10 Ekim 2015. 
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görülmüĢ ve tıbbın yapısı baĢlığı altında iĢlenmiĢlerdir. Fakat bu tavsiye ve 

uygulamaların, o gün itibariyle bir halk sağlığı kaidesini ikame kastı taĢıması da 

gerekmemektedir. Kaynağı bu perspektifle gören kiĢilerden bazısı Ģöyledir:  

Ġbn Kayyim el-Cevziyye (ö. 751/1350), tıp rivayetlerini risalet görevi içinde 

görmez. Yani ilahi menĢeli değerlendirmez.
106

 Bununla birlikte Allah‘ın, Resulüne 

yararlı ve zararlı Ģeyleri vahyettiğini söyleyip; ―Onun tıbbı doktorları tıbbı gibi değildir; 

çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem‟in tıbbı, kesindir, kat‟idir, ilahidir, 

vahiyden, peygamberlik fanusundan ve mükemmel akıldan kaynaklanmaktadır.‖ ve 

―Diğerlerinin tıbbi ise daha çok sezgi, zan ve tecrübeye dayanmaktadır. Birçok hastanın 

tıbbun Nebi‟den yararlanamadıkları bir gerçektir. Çünkü ondan ancak onu kabul 

edenler ve şifasına inananlar istifade eder [burada doğrusu plasebo etkisi de göz ardı 

edilmemelidir]. Onu tam almak da iman ve itaat iledir.‖ ve ―İnsanların peygamberlik 

tıbbından yüz çevirmeleri, mahza şifa olan Kur‟an‟ın şifasından yüz çevirmeleri gibidir. 

Kusur ilaçta değildir,  ancak tabiatın kötülüğündendir, mahallin bozukluğundan ve onu 

kabul etmemesindendir. Tevfik Allah‟tandır.‖ demektedir.
107 

Hattâbî (ö. 388/998) de Peygamberimizin bazı tıp uygulamalarını beĢeri kabul 

etmekle birlikte Ġbn Kayyim‘e benzer Ģekilde Peygamberin sahip olduğu teberrüken dua 

gibi bazı bilgileri bütün tabiplerin üstünde bir bilgi olarak görmektedir. Tıbbı, kıyasi ve 

tecrübî olarak ikiye ayırmaktadır.
108

  

Fakat Ġbn Kayyim, Hattabi‘den farklı olarak rivayetin kaynağını açıkça vahiy 

görmektedir. 

 

3.3.Tecrübe ve Mucize 

                                                           
106 Yıldırım, Enbiya, Hadiste Metin Tenkidi, Ankara, Otto Yayınları, 2015, s.406. 
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Bunlar Peygamberimizin diğer bilgi kaynakları olabilir.
109

 Bu bağlamda 

Bedreddin el-Aynî (ö. 855/1451), Umdetü‘l-Kari‘de, tıpla ilgili hadislerin, vahiyle ve 

Arap adetlerinden öğrenilenler ve Kur‘an ayetlerinden Ģifa ve teberrük amaçlı alınanlar 

Ģeklinde üç sınıf olduklarını söyler. Bu bağlamda Nebimizin ısrarla bal önermesini 

vahiyden kaynaklandığını belirtmektedir.
110

 Bal tavsiyesinin direk olarak Kur‘an‘dan 

mülhem olabileceği unutulmamalıdır. Bu elbette kaynağın vahiy olduğu inancından 

farklı bir duruma iĢaret etmektedir.  

Benzer Ģekilde Muhammed Hamîdullah (1908-2002), Peygamberimizin bir 

kısım tıbbi bilgilerinin gençliğinde bulunduğu Filistin, Yemen, Güneydoğu Arabistan 

gibi bölgelerden edindiği esaslı malumatla ilgisi olabileceğini söylemiĢtir. Sinek 

hadisinin derinlemesine araĢtırılmasını istemekte ve köpeğin yaladığı kabın toprakla 

ovalanması rivayetinin hikmetinin de yeni ortaya çıktığını söylemektedir.
111 

Muhammed el-Gazzâlî (1917-1996) ise Sinek Hadisi‘nin ilmi olarak 

araĢtırılmasını, hakikat ortaya çıkarılırsa bunun mucizelerden biri olacağını, ispat 

edilemezse söylediklerinin zanna dayanan ictihad olacağını, ama bizim hadisimizin yine 

baki kalacağını, bunun da Ġslam‘ın Ģerefine zarar vermeyeceğini belirtmektedir.
112 

Bunun savunmacı ve yeterince temellendirilmemiĢ bir yaklaĢım olarak eleĢtiriye açık 

olduğu ve bilimsel olarak geçerliğinin araĢtırılması gerektiği de ifade edilmelidir. 

 

3.4.  BeĢeri Bilgi ve Tecrübe  

Rivayetlerin ağırlıklı kısmının dönem birikimini içerdiği söylenmiĢtir.
113

 

Örneğin Peygamberimizin emzikli kadınla cinsel iliĢkiyi yasaklamayı düĢünüp, Rum ve 

Farisi uygulamayı görüp vazgeçtiğini söylemesi, diğer tecrübelerden yararlandığını 
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göstermektedir. Aynı Ģekilde Haris veya Ebu Rimse gibi doktorların bilgi ve tecrübesine 

baĢvurulduğunun da pek çok örneği bulunmaktadır.
114

 Tıbbi nitelikteki rivayetlerin 

kaynağının beĢeri tecrübeden ibaret olduğunu düĢünen kiĢilere Ģu örnekler verilebilir; 

Taberî (Muhammed b. Cerîr) (ö. 310/923) görüĢlerini, ―Allah Teâlâ‟dan bir 

haber gelmemiş olan hususlardaki söyledikleri diğer beşerinki gibidir. Çünkü o, sadece 

Allah‟ın kendisine bildirdiği hususları bilir.‖ Ģeklinde ifade etmektedir.
115 

Hattâbî (ö. 

388/998) tıbbı, tıbb-ı kıyasi (Yunan tıbbı) ve tıbb-ı tecrübî (Arap ve Hint tıbbı) diye 

ikiye ayırır. Rivayetlerdeki metotların çoğunun Arap tıbbına göre olduğunu söyler.
116  

Ġbn Haldûn (ö. 808/1406), konuyla ilgili düĢüncelerini Ģu Ģekilde ifade 

etmektedir: ―Cemiyet halinde yaşıyan göçebelerin dahî bazı şahıslar üzerinde eksik bir 

surette yapılan tecrübelere dayanan ve uruğun ihtiyarlarından ve kocakarılarından 

rivayet edilegelen tababetleri vardır. Bunlardan bazılarının doğru olması mümkündür. 

Fakat bu tedavi sistemi tabiî kanunlara dayanmadığı gibi, mizaçlara uygun olup 

olmadığı da göz önünde tutularak yapılan bir tedavi değildir. Bu tababet Araplar 

arasında oldukça yayılmış, aralarında Haris bin Kelede ve başkaları gibi tanınmış 

hekimler vardı. İslâm şeriatı zahir olduktan sonra nakil ve rivayet edilen tababet de bu 

kabildendir, vahiy ile hiç te ilgili değildir. Tababete dair rivayet edilen bu sözlerin her 

biri Araplar arasında mûtat olan tababete aittir. Tanrı Elçisi‟ nin hallerinden 

bahsedilirken, tababetle ilgili olan bazı halleri nakledilmiş ise de, bunlar, bir âdet ve 

tabiî hallerden olan şeylerdir; Peygamberden nakledilen meşru işler ve ameller 

kabilinden değildir. Çünki Peygamber ancak bize ilâhi olan şeriat hükümlerini 

bildirmek üzere gönderilmiştir, tıb ve tababeti ve başka âdetleri anlatmak için 

gelmemiştir. Nitekim hurma aşlamak hâdisesindeki hali de bu kabilden olup (sonradan) 

Peygamber: „Siz dünya işlerinizi benden daha iyi bilirsiniz‟ buyurmuştur. Sahih 
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hadislerde tıb ve tababete dair rivayet edilen hal ve hâdiselerin hiç biri meşru amel ve 

işler olarak telâkki olunmamalıdır. Hâdiselerde [Muhtemelen ―Hadislerde‖ olmalı] bu 

tababet keyfiyetlerinin meşru olduğunu anlatan hiç bir kayıt yoktur. Ancak bu şekil 

tababet kutlu sayılarak kutlulanmak üzere ve inan akidesinin sağlamlığının alâmeti 

olarak kullanılabilir. Bu takdirde bu çeşit tababetin büyük bir faydası dokunabilir. 

Nitekim karın ağrısına ve hastalığına tutulmuş olan kimseye, inan ile içtiği için, balın 

faydası dokunmuştur. Kullarını doğru yola sevkeden O‟dur, O‟ndan başka Tanrı 

yoktur.‖.
117 

ġah Veliyyullah (Dihlevi) (ö. 1176/1762), sünneti tebliğ amaçlı olan ve 

olmayan diye ayırmakta ve tıbbı ikinci kısma alarak, tıbbi rivayetlerde asıl olanın o 

zamanki Arapların mevcut tecrübi birikimi olduğunu söylemektedir.
118 

M. Said 

Hatipoğlu, Peygamberimizin Ģahsi tavsiye ve emirlerinde kendi devri Ģartlarından 

edindiği kanaatle hareket ettiğini belirtmektedir.
119 

Nevevî (ö. 676/1277), 

Peygamberimizin dünyevi bir konuda yanılabilmesinin esas görevi açısından noksanlık 

olmayacağını söylemekle birlikte Ġbn Haldun‘dan biraz farklı olarak tıbbi konuları, 

hurma aĢılama konusundan ayırmaktadır.
120 

Kadî Ġyâz (ö. 544/1149), Peygamberimizin 

dünyevi meselelerdeki zannının aksi meydana gelebilir düĢüncesindedir. Hurma aĢılama 

ve Hendek SavaĢı‘ndaki hurmaların barıĢ için verilmesi için istiĢare yapılıp kararından 

dönmesi üzerine Kitabü‘Ģ-Ģifa‘sında ―Bu ve benzeri dünyevi işlerde dinin, itikadın ve 

dini talimatın müdahalesi yoktur, bu gibi hallerde Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in zannında 

yanılması mümkündür. Bundan dolayı herhangi bir noksanlık meydana gelmez. Bu gibi 

işler adi işler olup bunları tecrübe edenler ve onlarla uğraşanlar bilir. Hz Peygamberin 
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kalbi ise Allah (c.c.)‟ın bilgisi ile doludur.‖ demektedir.
121

 Fazlur Rahman (1919-

1988), konuyla ilgili olarak ―Bu tıbbi reçetelerin veya telkinlerin illa da Peygamber‟in 

buluşları olduğuna ve eski Arabistan tıbbının bir parçası olmadığına inanmak için bir 

sebep yoktur.‖ demektedir.
122

 Maurice Bucaille (1920-1998), hadislerin çoğunun 

dönem insanlarının inanabilecekleri hususları ifade ettiğini söylemektedir. Yusuf el-

Karadavi (d.1926), hadisin nassı tıpla ilgiliyse, bunun o zamanki bilgiyi arz etmek için 

olduğunu, yoksa bizi ona bağlayıp hapsetmek için olmadığını ifade etmektedir.
123

 

 Özet olarak tıp konulu rivayetlerin kaynağı konusundaki tartıĢmalara son 

verecek derecede güçlü bir kanıt ortaya çıkıncaya kadar, Peygamberimizin tıp ve 

sağlıkla ilgili söz ve eylemlerinin dönem bilgi ve tecrübesini, kendisine indirilen ve 

öğretmesi istenen Kur‘an ve hikmet bilgisiyle yorumlamasından ibaret olduğunun 

kabulü daha uygun olur gibi gözükmektedir. Aksi takdirde bu malumatın ilahi vasıflı 

olması etkinlik ve doğruluklarının tartıĢılamaz olması sonucunu doğurur ki, bir mümin 

için hem daha geliĢmiĢ tedavi yöntemlerini araĢtırmak, hem de bilim gibi bir araçla 

metin kritiği baĢlığının açılması dahi imkânsız, hatta sakıncalı görülebilir.  

 

4. MUHTEVA OLARAK TIP 

 

4.1. Tıbbın Tanımı 

Ġbn Kayyim el-Cevziyye (ö. 751/1350) tıbbın Arapça‘da ıslah etmek, adet ve 

maharet gibi manalara geldiğini söyler. Cevheri‘den naklen Araplara göre her tabipin 

mahir olduğunu belirtir.
124

 Gerçekten de Arapça‘da tabip ve tıp kelimeleri ―tabbe‖ 

kökünden türemiĢ olup tabip, iĢin ehli, titiz, usta, âlim; tıp ise bedenin ve ruhun tedavisi, 

rıfk, nezaket, yumuĢaklık, büyücülük, efsunculuk anlamlarına gelmektedir. Tıp disiplini 

                                                           
121 DenizkuĢları, Mahmud, Kur‟an-ı Kerim ve Hadislerde Tıp, 2. baskı. Ġstanbul, Marifet Yayınları, 1982, s.16-17. 
122 Ünal, Ġsmail Hakkı, Tıbb-ı Nebevî‟nin Kaynağı, Uluslararası Ġslam ve Tıp (Tıbb-ı Nebevî) Kongresi Bildirileri, 

Adana, 7-10 Ekim 2015.  
123 Yıldırım, Enbiya, Hadiste Metin Tenkidi, Ankara, Otto Yayınları, 2015, s.405. 
124 Ġbn Kayyim el-Cevziyye, Tıbbu‟n Nebevi, Çeviri: Abdülvehhab Öztürk, Ġstanbul, Kahraman Yayınları, 2019, 

s.129. 
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temel olarak Münavi‘nin tanımından da anlaĢılacağı gibi sağlığın korunması ve 

hastalığın tedavisinin kendisiyle yapıldığı ilim olarak tarif edilmiĢtir.
125

 

Tıp bilimi tanımı bu eksen etrafında uzun bir süreden beri neredeyse hiç 

değiĢmemiĢtir. Nitekim Ġbn Sînâ (ö. 428/1037)‘nın ―El-Kanun fi‟t-Tıbb‖ kitabının 

baĢındaki tanıma göre; ―Tıp, insan vücudunun sağlık ve hastalığı ile uğraşan ve sağlığın 

devamı için, hastalığın ise iyileşmesi için uygun metodlar kullanmayla ilgilenen bir 

bilim dalıdır.‖.
126

 Ġbn Haldûn (ö. 808/1406)‘a göre ise tıp, sağlam ve hasta olmak 

bakımından insanın vücudundan bahseden bir disiplindir. Hekim ise organlara özgü 

hastalıkların sebep ve ilaçlarını bilmesi gereken; bundan önce de nabız ve diğer 

araçlarla bedenin bu ilaçlara uygunluğunu belirlemesi gereken kiĢidir.
127

 

Bunlara çok benzeyen modern tanımlarında ise tıp, sağlığın korunması ve 

hastalığın önlenmesi, hafifletilmesi veya iyileĢtirilmesiyle ilgilenen
128

 bilim ve sanat;
129

 

hastalık belirtilerinin veya anormal durumların önlenmesi, tedavisi veya giderilmesi için 

kullanılan uygulama ve prosedürleri ifade etmektedir.
130

 

Sağlık, Dünya Sağlık TeĢkilatı‘nın 1948 yılından beri değiĢmeyen tanımına 

göre; tam bir fiziksel, zihinsel ve sosyal iyilik halidir ve sadece hastalık veya sakatlığın 

olmaması değildir.
131

  

 

4.2. Tıbbın Yapısı 

Tarihi bir tespit olarak, bir tarafta tıp disiplini, diğer tarafta tıp konulu 

rivayetlerin bağlayıcılığı konularındaki fikirlerin değiĢim ve geliĢimi her zaman 

                                                           
125 Aba, Veli, Tıbb-ı Nebevi, Kaynağı ve Bağlayıcılığı, Ġstanbul, Endülüs Yayınları, 2019, s.23, 28; Bayat, Ali 

Haydar, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, 2016, s.18. 
126 Bayraktar, Mehmet, İslam‟da Bilim ve Teknoloji Tarihi, 2. baskı, Ankara, Rehber Yayınları, 1992, s.205-208. 
127 Ġbn Haldun, Mukaddime, Çeviren: Zakir Kadiri Ugan, Ġstanbul, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1996, c.2, s.600-

601. 
128 Encyclopædia Britannica ―Medicine‖ (https://www.britannica.com/science/medicine) 24.09.2020. 
129 Merriam-Webster Sözlüğü ―Medicine‖ (https://www.merriam-

webster.com/dictionary/medicine#medicalDictionary) 24.09.2020. 
130 National Cancer Institute at the National Institutes of Health 

(https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/medicine) 24.09.2020.  
131 Bu tanım 1946‘da kabul edilip 1948 yılında yürürlüğe giren Dünya sağlık Örgütü (DSÖ) Anayasasına GiriĢ (DSÖ 

Resmi Kayıtları, no. 2, s. 100)‘e atıfla yapılmaktadır (https://www.who.int/about/who-we-are/frequently-asked-

questions#:~:text=Health%20is%20a%20state%20of,absence%20of%20disease%20or%20infirmity.) 24.09.2020.  
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eĢzamanlı olmamıĢ ve bu uyumsuzluk ihtilafların devamına ve artmasına yol açmıĢtır. 

Bu yüzden aktüel tıbbın ne olduğu, yapısının hangi kategorilerden meydana geldiğinin 

anlaĢılması, nebevi tıp rivayetlerinin bağlayıcılığının netleĢtirilmesi bakımından önemli 

bir adım olacaktır. Böylece bu rivayet malzemesinin dini değeri daha iyi kavranırken 

diğer yandan belki pek çok ihtilaf da giderilmiĢ olacaktır. 

Rivayetler, tıbbi içeriğin mahiyetine göre sınıflandırılıp değerlendirilebilse, 

bağlayıcılığa dair daha isabetli hükümler verilebilecek, dahası belki ihtilaflar azalıp 

kaybolabilecektir. Örneğin sağlığın korunması, temizlik, tedavi olmanın gereği veya 

psikolojik destek gibi konulardaki bir rivayet, aĢağıda incelenecek olan alt baĢlıklar 

altında mütalaa edilmiĢ olsa, belki de sübut ve kaynaktan bağımsız olarak daha kolay, 

hatta ihtilaf olmaksızın bağlayıcı olup olmadığı kararı verilebilecektir. Ayrıca bu Ģekilde 

kategorize edilmiĢ bir rivayet açısından bilime arz konusunda da genel manada bir sorun 

yaĢanmayacaktır. 

BaĢka bir Ģekilde ifade edilecek olursa, nebevi tıp rivayetlerine ait ihtilaflar, 

belki de ilgili malzemenin iyi düĢünülüp tasarlanmıĢ bir kategorizasyona göre 

düzenlenmemesinden dolayı çok net gözlemlenememektedir. Ancak elbette bu durumda 

bile kiĢilerin, sübut ve kaynak konusundaki farklı yaklaĢımları yerinde durmakta, 

sadece ihtilaf nedeni ortadan kalktığı için görünmez olmaktadırlar. Buna rağmen en 

azından tıpta kategorizasyona gitmenin bu rivayetlerin bağlayıcılığı üzerindeki 

ihtilafları azaltma açısından bir baĢlangıç noktası olabileceği umut edilebilir. 

Tüm tıbbi nitelikteki rivayetlerdeki bağlayıcılık konusunun bu usul ile tam bir 

konsensusla çözümü mümkün gözükmese de kayda değer bir ilerleme sağlanabilecektir. 

Zira elbette rivayetlerdeki tüm tavsiyeleri literal olarak anlayıp uygulamak isteyenlerle, 

özü itibariyle anlamak gerektiğini savunanlar arasındaki ihtilaf devam edecektir. 

Tıp; hastalık yönetimi, mahiyet, paradigma ve ilke-pratik bakımından olmak 

üzere dört farklı eksende sınıflandırılabilir: 
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4.2.1. Hastalık Yönetimi Bakımından Tıp 

Hastalıkların genel yönetimi klasik anlamda ―koruyucu‖ ve ―tedavi edici‖, 

ilaveten bu ikisinin uzantısı olmak üzere ―rehabilite edici‖ hekimlikle yapılmaktadır. 

Koruyucu ve rehabilite edici hekimlik nuhtevasındaki evrensel kabuller nedeniyle 

büyük ölçüde Ġslam‘ın maddi ve manevi iyi olma prensipleri ile yani ―dini‖ olanla uyum 

göstermektedir. Tıbbın bu Ģekilde ayrıma tabi tutulması yeni değildir. Mesela Nebevi tıp 

tıbbu‘l-vikâî (Koruyucu Tıp) ve tıbbu‘l-ilâcî (Tedavi Edici Tıp) baĢlıkları altında 

değerlendirildiği olmuĢtur.
132

 

Haris b. Kelede [Bazı eski kaynaklarda, Kelde] (ö. 13/634), tıbbın özünün ne 

olduğu sorulduğunda korunma demiĢtir.
133

 Koruyucu ve bir ölçüde rehabilite edici tıp, 

spor ve cinsel hayatı da içine alacak Ģekilde çok geniĢ bir alanı içermekte ve zengin bir 

rivayet malzemesine tekabül etmektedir.
134

 Bu alandaki hekimliğin temizlik, fiziki 

hareket, sağlıklı beslenme ve yaĢam stili gibi neredeyse tüm umdeleri, Ġslami öğretinin 

genel ilkeleriyle birebir uyum içindedir. Bu yüksek düzeydeki süperpozisyon nedeniyle 

konu, baĢka bir baĢlık altında daha detaylı bir Ģekilde iĢlenmektedir.  

Bu gerekçelerle koruyucu hekimlik ve bir baĢka baĢlık altında anlatıldığı gibi 

tıbbi ilkelere dair rivayetlerin tedavi edici hekimliğe göre daha fazla sahih/makbul 

olabileceği öngörülebilir. Nitekim KırbaĢoğlu bunu Ģu Ģekilde ifade etmektedir; ―Hz. 

Peygamber‟e ait olma ihtimali bulunanlar, ya genel olarak sağlık, sağlığın önemi, 

sağlıklı beslenme, hastalıklardan korunma ve hastalanınca tedavi olmaya teşvik edici 

genel nitelikli tavsiyelerden oluşmaktadır ya da kendi döneminde mevcut olan 

geleneksel Arap/bedevi tıbbından bildiklerini naklettiğine dair rivayetlerdir.‖. 

KırbaĢoğlu, bu kapsam dıĢındaki tıbbi tavsiyelerin ise sübuttan bağımsız olarak bilimsel 

bir uygunluktan sonra uygulanabileceğini ―Genel nitelikteki tavsiyeler dışında, özellikle 

                                                           
132 Kutluay, Ġbrahim, Tıbb-ı Nebevî‟nin Vahiy Kaynakları, Uluslararası Ġslam ve Tıp (Tıbb-ı Nebevî) Kongresi 

Bildirileri, Adana, 7-10 Ekim 2015. 
133 Fazlur Rahman, İslam Geleneğinde Sağlık ve Tıp, Ankara Okulu Yayınları, 1997, s.78. 
134 Ġbn Kayyim el-Cevziyye, Tıbbu‟n Nebevi, Çeviri: Abdülvehhab Öztürk, Ġstanbul, Kahraman Yayınları, 2019, 

s.211-268. 
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tedaviye yönelik tavsiyeler içeren rivayetler –Hz. Peygamber‟e ait olsun olmasın– 

bilimsel ve tıbba uygunluğu ortaya konmadıkça, bugün sağlık ve tıp alanında onlardan 

yararlanılması doğru değildir.‖ Ģeklinde belirtmektedir.
135

 Genel olarak söylenecek 

olursa nebevi tıp malzemesi içindeki koruyucu hekimlik dıĢındaki tedaviye iliĢkin 

bilgilerin, Arap halk tıbbının unsurları gibi düĢünülmelidir. Nitekim Hattâbî (ö. 

388/998), ilaçla tedaviyi içeren rivayetlerin toplumun beĢeri bilgi ve tecrübesine 

dayandığını, dolayısıyla vahiy kapsamı dıĢında tutulup, genel geçer yöntem kabul 

edilmemesi gerektiği yönündeki fikirleri klasik dönemde benimsenerek, bilimsel tıp 

kitaplarında nebevi tıbba ait tedavi metotları kullanılmamıĢ, eserlerin baĢında koruyucu 

hekimlikle ilgili bazı ayet ve hadislere atıfta bulunulmakla yetinilmiĢtir. Dolayısıyla, 

nebevi tıp eserlerinin dönemin halk hekimliğini göstermesi açısından tarihi önem 

arzettiği değerlendirmesi yapılmıĢtır.
136

 

Tıbbi rivayetlerde gözlenen esas genel ihtilafın, spesifik tedavi yöntemleri gibi, 

―Din‖in temel iddia ve hedefleri ile ilgili olmayan rivayetler üzerinde olduğu 

görülmektedir. Bu tavsiyelerin dine uygun olduğu veya olmadığı ileri sürülemediği için 

dini açıdan doğrulama veya yanlıĢlama imkânı bulunmamakta, esasen buna ihtiyaç da 

duyulmamaktadır. Fakat bu kabul herkes için geçerli olmamakta, bir rivayetin içeriği 

evrensel ilahi bir bilgi veya yasa ile çeliĢtiğinde rivayetin sübut ve kaynağı, bununla 

ilgili olarak bağlayıcılığı konusunda ihtilaflar açığa çıkmaktadır. Mesela içeriğin dini 

alana girmediği kabul edilmekle birlikte kaynağın vahiy olduğuna inanılıyorsa ilgili 

rivayet tam bağlayıcı kabul edilmektedir. Bu nedenle rivayetin bilimle çeliĢmesi 

durumunda tevil yoluna gidilmekte, ya da bilimin reddi gündeme gelmektedir. Fakat bu 

durumda da bilimin mahiyeti iyi düĢünülmemiĢ ve ilahi yasalarla olan bağı koparılmıĢ 

olmaktadır. Nitekim bilimin reddi ile esasında kevni ayetlerin göz ardı edilmesi sonucu 

doğabilmektedir. 

                                                           
135 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, Alternatif Hadis Metodolojisi. Ankara, Otto Yayınları, 2019, s.331. 
136 Bayat, Ali Haydar, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, 2016, s.200, 201. 
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4.2.2. Mahiyet Bakımından Tıp 

Konusu insan olan tıp disiplininin mahiyeti, tabiatıyla maddi ve manevi 

unsurlardan oluĢmaktadır. Keza insan, fizik, mental ve psikolojik bileĢenlerden 

oluĢmakta ve bu nedenle, tabiatıyla insan sağlık ve hastalıkları da mahiyet olarak maddi 

ve manevi tıp ve sağlık bileĢenlerinden oluĢmaktadır. Sağlığın bu mahiyeti, Dünya 

Sağlık TeĢkilatı‘nın evrensel tanımında da ifadesini bulduğu gibi sadece hastalıksız 

olma değil, fiziksel, zihinsel ve sosyal bir iyilik halidir.
137

 Sağlık ve tıbba bu pencereden 

bakıldığında maddi tarafın dinden bağımsız gözlemsel ve tecrübî hastalık yönetim 

biçimlerine tekabül ettiği, manevi tarafın ise dinin ubudiyet cephesiyle büyük ölçüde 

kesiĢtiği görülecektir. Yani tıbba bu kategorizasyonla bakıldığında, tıbbın manevi 

unsurlarının sahih tıbbi rivayet ve nebevi miras ile çeliĢmediği görülecektir. 

Nitekim Ġbn Kayyim (ö. 751/1350) hastalıkları kalp ve beden hastalıkları olarak 

iki baĢlıkta değerlendirir. Kalp hastalıklarını da, Ģüphe ve tereddüt, ayrıca Ģehvet ve 

azgınlık hastalığı olmak üzere iki kısımda inceler ve Bakara 2/10, Müddessir 74/31, Nur 

24/48-50 ve Ahzab 33/32 ayetlerini örnek olarak verir.
138

 Kalplerin tıbbı yani 

tedavisinin ancak Peygamberimiz tarafından öğretildiğini söyler.
139

 Bedenlerin tıbbını 

ise biri, canlıların hekim müdahalesi olmadan yaptıkları, susuzluğun su içme ile 

giderilmesi gibi fiilleri; diğeri, biraz düĢünmeye ve fikir yürütmeye bağlı tıp olarak 

ikiye ayırır.
140

 Ġbn Kayyim beden hastalıkları baĢlığı altında çok detaylı ve bazen de 

hekim üslubuyla pek çok bilgi verir. Bu kitapta dönem tıp anlayıĢı konusunda önemli 

ipuçları vardır. Bununla birlikte Bakara 2/184‘deki oruç ruhsatını Kur‘an‘ın sağlığın 

korunmasına verdiği önemle iliĢkilendiren yaklaĢımı gibi tespitleri bugün dahi 

                                                           
137 Dünya Sağlık TeĢkilatı (https://www.who.int/about/who-we-are/frequently-asked-

questions#:~:text=Health%20is%20a%20state%20of,absence%20of%20disease%20or%20infirmity.) 24.09.2020 
138 Ġbn Kayyim el-Cevziyye, Tıbbu‟n Nebevi, Çeviri: Abdülvehhab Öztürk, Ġstanbul, Kahraman Yayınları, 2019, s.9. 
139 Ġbn Kayyim el-Cevziyye, a.g.e., s.12. 
140 Ġbn Kayyim el-Cevziyye, a.g.e., s.13. 
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geçerliliğini korumaktadır.
141

 Ġbn Kayyim burada bizim esasen Kur‘an‘da bilime arzın 

iĢaretleri olarak değindiğimiz perspektife farklı bir bağlamda değinmiĢ olmaktadır.  

Ġbn Kayyim tedavi olmayı anlatırken arka taraftaki maneviyatı da önemle 

vurgulamaktadır. Tedavi maddi olsa, ilahi yasalara göre etki etse bile elbette temel 

öğretimiz Ģifanın Allah‘dan geldiğidir.
142

 Yazar benzer Ģekilde dua ve manevi 

yöntemler konusunda detaylı bilgiler vermektedir.
143

 

Ġbn Hacer (ö. 852/1449), tıbb-ı nebevînin iman derecesine göre etkisinin 

değiĢebileceğini, zira Kur‘an‘ın temiz kalplere fayda vermesi gibi tıbb-ı nebevînin de 

temiz bedenlere fayda verdiğini söylemektedir.
144

 Manevi tedavi düĢüncesi esasen 

oldukça geniĢ olup buna örnek olarak tamamlayıcı tıp yöntemleri arasında da sözü 

edilen müzikterapi verilebilir.  

Nitekim Zehebî (ö. 748/1348) müziği ruhun gıdası olarak görmekte ve manevi 

tıbbın bir bölümünü teĢkil ettiğini söylemektedir.
145

 

 

4.2.3. Paradigma Bakımından Tıp 

Tıp disiplininin tarihi ve modern seyri dikkate alındığında, metodik paradigma 

yönünden döneme özgü bir ana akım ve bunun tamamlayıcısı konumundaki unsurlardan 

oluĢtuğu görülmektedir. Nitekim çok eski dönemlerde bile tıp, ilk etapta baĢvurulan ve 

itibar edilen bir ana akım tıbbi usuller kümesi ve bunların tamamlayıcısı 

pozisyonundaki yöntemlerden oluĢmaktaydı. Örnek olarak bitkilere olan yatkınlıkları 

nedeniyle önce kadın hekimlere baĢvurulur, eğer netice alınamaz ise büyücülere 

gidilirdi.
146

 YaĢanan çağa göre, ana akıma konumlanan tedaviler değiĢime uğramıĢ, ama 

tıbbın bir ana ve bir de tamamlayıcı unsurlardan oluĢtuğu gerçeği değiĢmemiĢtir. Bazı 

                                                           
141 Ġbn Kayyim el-Cevziyye, Tıbbu‟n Nebevi, Çeviri: Abdülvehhab Öztürk, Ġstanbul, Kahraman Yayınları, 2019, s.11. 
142 Ġbn Kayyim el-Cevziyye, a.g.e., s.16. 
143 Ġbn Kayyim el-Cevziyye, a.g.e., s.155-211. 
144 Kutluay, Ġbrahim, Tıbb-ı Nebevî‟nin Vahiy Kaynakları, Uluslararası Ġslam ve Tıp (Tıbb-ı Nebevî) Kongresi 

Bildirileri, Adana, 7-10 Ekim 2015. 
145 Fazlur Rahman, İslam Geleneğinde Sağlık ve Tıp, Ankara Okulu Yayınları, 1997, s.82. 
146 Bayat, Ali Haydar, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, 2016, s.38,100. 
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tedavi yöntemlerinin diğerlerinden ayrılarak daha güvenilir bir küme oluĢturmasının en 

önemli nedeni, o dönemlerde yeterince temellendirilemeseler de bu tedavilerin gözlem 

ve tecrübelerle daha etkin olduklarının görülmesi olmalıdır. Ana akım tıp, zaman içinde 

tedavi etkinliğini gösteren aracın tekâmülüyle orantılı olarak değiĢmiĢtir. Önceki 

dönemlerde bu araç, felsefe, basit tecrübe ve gözlemler iken, bugün, cari bilimsel metot 

olmaktadır. Bilim önceki eĢdeğerlerine göre daha geliĢmiĢ bir kanıtlama sistemine sahip 

olduğu için evrensel yasaları daha isabetli keĢfedebilmektedir. 

Bugün gelinen noktada ana akım tıbbı, evrensel yasalara ulaĢabilme baĢarısı 

nedeniyle, etkinliği küresel ölçekte kabul gören bilimsel tıp temsil etmektedir. 

Ġnsanlığın ortak mirası ile Ģekillenip geliĢtiği için bu tıp yaklaĢımının, çoğu kez 

yapıldığı gibi batı tıbbı veya modern tıp Ģeklinde isimlendirilmesi kuĢkusuz anlamı 

daraltmaktadır. 

Bugün ana akım olarak kabul gören tedavi usulleri arasında yer almayan kimi 

yaklaĢımların alternatif tıp baĢlığı altında sunulduğu görülmektedir. Bazen kavram 

kargaĢasına yol açabilen bu söylemin kısaca analizi uygun olacaktır. Bilindiği gibi tek 

bir evrensel yasa düzeni olduğundan, bu düzene tekabül eden birden fazla bilim düzeni 

aklen mümkün olmayacaktır. Örneğin, evrensel kimya yasalarını araĢtıran sadece bir tek 

kimya bilimi olduğundan alternatif kimya söylemi muhaldir. Aynı durum fizyoloji, 

anatomi gibi tıbbı oluĢturan temel bilimler için de geçerlidir.  

Bununla birlikte tıp ve mühendislik gibi alanlar, kendileri bizatihi temel bilim 

olmayıp pratik bilimler olarak kabul edilebilir.
147

 Bu nedenle temel tıp bilim dallarına 

alternatif getirilemezken, tıp pratiğinde kimi farklı usuller söz konusu olabilmektedir. 

Fakat bunlar küçük uygulama farklılıklarından ibarettir ve tabiatıyla ana akım tıbba 

kökten bir alternatif anlamına gelmemektedir. 

Bir hastalık için paradigma dahilinde etkinliği kanıtlanmıĢ birden fazla alternatif 

tedavi olması bu kavramsal çerçevenin istisnası olarak düĢünülemez. Örneğin belli 

                                                           
147 Açıkgenç, Alparslan, Bilgi Felsefesi, 7. baskı, Ġstanbul, Ġnsan Yayınları, 2019, s.141. 
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özellikteki prostat kanseri olgularında, radikal cerrahi ve radyoterapi alternatifleri 

hemen hemen aynı etkinlikte kullanılabilmektedir. Burada her iki tedavi modalitesi de 

aynı tıp paradigması içerisindeki, aynı temel bilim altyapısı ve etkinlik gösterme 

metodolojisine dayanmaktadır. Dolayısıyla ikisi de ana akım tıpta konumlandığı için 

hakiki bir alternatif olarak düĢünülmemelidir. Diğer bir örnek olarak, hastalıkların, hem 

etyolojileri belirlenerek, hem de belirlenemediği kimi durumlarda ampirik olarak tedavi 

edilmeleri, güncel ana akım tıp içerisinde mütalaa edilebileceğinden sadece uygulama 

düzeyindeki farklılıklar olarak kabul edilmelidir. Dolayısıyla alternatifsiz bilim 

dallarıyla temellendiği için ana akım tıbbının da gerçek bir alternatifi bulunmamaktadır. 

Ana akım, bu Ģekilde bazen yanlıĢ olarak batı tıbbı olarak isimlendirilirken, 

diğer yandan alternatif tıp tabirinden de çoğu kez uzak doğu tıbbı kastedilmektedir. 

Halbuki bu tıbbın etkin olduğu bilgisi, yine cari bilimsel metodoloji kullanılarak elde 

edilmektedir. Yani etkinliğini aynı paradigma içinden, cari bilimsel metodolojiyle 

kanıtlamaya çalıĢan bir uygulamanın da alternatiflik iddiası güçlü olmayacaktır. Ana 

akımın metodik paradigması kullanılarak etkinliği gösterilmiĢ bir tedavi, haliyle 

alternatif bir tedavi sayılamayacak, ama yeterli etkinliğe ulaĢtığında ana akıma dahil 

olabilecektir.  

Dolayısıyla alternatif olarak isimlendirilen tedavi yöntemleri, hakiki manada ana 

akım tıbbın alternatifi değil, yeterli kanıt düzeyine ulaĢıncaya kadar ancak 

tamamlayıcısı olabilmektedir. Bu nedenle anatomi, fizyoloji gibi bilim dallarından 

tamamen farklı temellere dayanan ve yaygın usulden tamamen farklı bir kanıtlama 

sistemine sahip gerçek bir alternatif tıp anlayıĢı ortaya konuluncaya kadar ana akım 

tıbbının alternatifi olduğu söylemi rasyonel temelden yoksun olacaktır. 

Nitekim devrimsel bir alternatif bilim iddiasında bulunmak istenirse, kendine 

özgü epistemolojik ontolojik, metodolojik ve aksiyolojik düzeyde paradigmal bir 

alternatif getirilmelidir ki buna Kuhn  (1922 - 1996), bilimsel devrim demektedir. 
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Kısaca bu görüĢlerden paradigmal bir farklılaĢma olmadan alternatif bir bilim önerisi 

yapılamamaktadır.
148

 

Bu nedenle önceki dönemlerde felsefe, gözlem ve tecrübe ile; günümüzde ise 

daha güçlü, geçerli ve tutarlı, aynı zamanda yaygın olarak kabul görmüĢ bilimsel 

metodoloji ile etkinlikleri gösterilmiĢ tedavi usulleri ana akımda birikmekte; etkinlikleri 

test edilmeye devam eden geleneksel usuller ise ana akımı tamamlama pozisyonunda 

beklemeye devam etmektedir. Bu nedenle geleneksel olarak uygulanan ve ana akımı 

tamamlayan uygulamaların ―alternatif tıp‖ Ģeklinde değil de, tam da bu iĢlevini 

belirtmek üzere ―geleneksel ve tamamlayıcı tıp‖ olarak isimlendirilmesi tercih 

edilmelidir.  

Nitekim ülkemizde bu sınıftaki uygulamaları düzenleyen yönetmelik, Ģahsımın 

Genel Müdürlüğü döneminde isminde ―alternatif‖ tanımlaması olmadan  ―Geleneksel ve 

Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği‖ baĢlığıyla yayınlanmıĢtır.
149 

Bu 

Yönetmelikte 15 baĢlık altında tanımlanan uygulamaların (Akupunktur, Apiterapi, 

Fitoterapi, Hipnoz, Sülük uygulaması, Homeopati, Kayropraktik, Kupa uygulaması, 

Larva uygulaması, Mezoterapi, Proloterapi, Osteopati, Ozon uygulaması, Refleksoloji 

ve Müzikterapi
150

 sadece yetkilendirilmiĢ ünite ve merkezlerde, sadece ilgili alanda 

―uygulama sertifikası‖ bulunan tabip ve diĢ tabibi tarafından yapılabileceği hüküm 

altına alınmıĢtır. Örneğin ana akım tıbba dahil olma ihtimali diğerlerinden uzak görünen 

müzikterapi tamamlayıcı ve geleneksel nitelikleriyle eskiden beri varlığını 

sürdürmektedir. Hatta Zehebî (ö. 748/1348) bu tedavi için Ģöyle demektedir: ―şarkı 

söyleme nefsin zevki, kalbin tatlısı ve ruhun gıdasıdır. O en yüce ruhi/manevi tıbbın bir 

bölümünü teşkil eder.  Onun mutedil zevki tabii sıcaklık ve coşkunluğu tutuşturur, çeşitli 

                                                           
148 Demir, Ömer, Bilim Felsefesi, Alternatif Üniversite, Ġstanbul, Ağaç Yayıncılık, 1992, s.47-57. 
149 Resmî Gazete Tarihi: 27.10.2014 Resmî Gazete Sayısı: 29158; T.C. Mevzuat Bilgi Sistemi 

(https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20164&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5) 25.09.2020. 
150 T.C. Mevzuat Bilgi Sistemi (https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/yonetmelik/7.5.20164-ek.pdf) 25.09.2020 
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melekelerin faaliyetini güçlendirir, yaşlanmayı yavaşlatır ve birçok hastalığı def 

eder‖.
151

 

 

4.2.4. Ġlke/Pratik Bakımından Tıp 

Tıp, pratik ve temel ilkelerden oluĢur. Tıbbın pratik yönü zaman ve mekâna göre 

değiĢkenlikler gösterse de tıbbın temel ilkeleri çağlar boyunca belirginleĢmiĢ ve çoğu 

değiĢmezliğe kavuĢmuĢtur. Mesela Ġbn Kayyim‘in basit tedavinin kompleks olana 

öncelenmesi, ilaç vermeden önce diyet tavsiyesi ve ilacın son çare olması gibi 

düĢünceleri bugün bile kimsenin itirazı olmayacak tıbbi ilkelerdir.
152

 Tedavi olunması 

gereği diğer bir ilkedir. Nitekim Peygamberimiz bölge Ģartları içinde akrabazin değil de 

basit vasıfta olsalar da hem tedavi olmuĢ, hem de çevresine tedavi olunmasını 

emretmiĢtir.
153 

Yani burada tedavinin ne olduğu değil tedavi olma tavsiyesi bir ilke 

olarak ön plana çıkmaktadır. Zira o dönemde Rum ve Yunanlılar gibi akrabazin ve diğer 

ileri medikal/cerrahi tedavileri uygulayanlar bulunmaktaydı.
154

 Dolayısıyla burada ilke 

edinilmesi gereken husus tedavi olunması değil de, lafzi manada basit ilaçla tedavi 

olunması olursa Müslümanlar nebevi rehberliği yanlıĢ anlayarak daha geliĢmiĢ 

tedavilerden mahrum kalmıĢ olacaklardır. 

 

4.3. Tıp ve Felsefe ĠliĢkisi 

Tıbbın altyapısındaki felsefenin, daha doğrusu tıp ve felsefe iliĢkisinin bilinmesi, 

görünür tıbbın arka planındaki derin düĢünceye ve bilim ile olan bağlantılarına da ıĢık 

tutacaktır. Yani, tıbbı her yönüyle kavrayabilmek için felsefe ile olan iliĢkisi ortaya 

konulmalıdır. Nitekim kavramı, kuram yani anlayıĢ belirlemekte, anlayıĢ yani kavramın 

                                                           
151 Fazlur Rahman, İslam Geleneğinde Sağlık ve Tıp, Ankara Okulu Yayınları, 1997, s.82. 
152 Ġbn Kayyim el-Cevziyye, Tıbbu‟n Nebevi, Çeviri: Abdülvehhab Öztürk, Ġstanbul, Kahraman Yayınları, 2019, s.15. 
153 Ġbn Kayyim el-Cevziyye, Tıbbu‟n Nebevi, Çeviri: Abdülvehhab Öztürk, Ġstanbul, Kahraman Yayınları, 2019, s.14; 

Akrâbâzîn Arapça‘ya Grekçe grafidion ―kitapçık‖ kelimesinin Süryânî diline geçmiĢ Ģekli olan grafâzînden 

alınmıĢtır. Bugün Batı dillerinde kullanılan codex ve pharmacopoeia kelimelerinin karĢılığıdır. Akrâbâzîn ―tıbbî 

formüller‖ mahiyetinde olup bilhassa mürekkep ilâç formüllerini taĢır. Bunlar muhtelif yazarlardan toplanmıĢlar ve 

farmasötik Ģekillerine veya farmakolojik etkilerine göre gruplandırılmıĢlardır. Baytop, Turhan,―Akrabazin‖, TDV 

Ġslam Ansiklopedisi (https://islamansiklopedisi.org.tr/akrabazin) 01.12.2020. 
154 Ġbn Kayyim el-Cevziyye, Tıbbu‟n Nebevi, Çeviri: Abdülvehhab Öztürk, Ġstanbul, Kahraman Yayınları, 2019, s.15. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/muellif/turhan-baytop
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ne olduğu ise felsefenin konusu olmaktadır.
155

 Bu, tıp için söylenecek olursa, tıbbın 

neliği, yani tıp kuram ve anlayıĢı felsefe ile anlaĢılabilecektir. 

―Fila‖ sevgi ve dostluk; ―sofia‖ ise hikmet ve bilgelik anlamına geldiği için 

―filasofia‖ hikmet sevgisi; ―filasofos‖ ise hikmeti seven anlamlarına gelmektedir. Bu 

kelimeler felsefe ve filozof (veya feylesuf) olarak kullanılmaktadır. Milattan önce 7. 

yüzyıla kadar varlık üzerine düĢünenlere ―hakîm‖ anlamına sofos denilmekte iken, 

Pisagor‘un gerçek sofosun Allah olduğunu ileri sürerek insanın ancak onu seven 

konumunda olacağını söylemesiyle ―fila-sofos=hikmeti seven‖ denilmeye baĢlanmıĢtır. 

Ġslami literatürde filozof yerine daha kuĢatıcı anlamı olan hakîm kelimesi de yaygın bir 

Ģekilde kullanılmıĢtır.
156 

GeçmiĢte felsefenin tıp da dahil olmak üzere tüm bilimleri 

kapsayan bir alan olduğu da düĢünülerek hakîm kelimesinin hekim kelimesi ile kaynağı 

çok eskilere dayanan köklü bir iliĢkisi olduğu ileri sürülmüĢtür.
157

 Dolayısıyla 

filozofların hekim, hekimlerin filozof olması olağan bir durumdu.
158

 Fakat tıp ilk 

zamanlarda felsefi ilimlerden sayılsa da her filozofun tabip olmadığı, ama bilimsel tıp 

eğitimi almıĢ her tabibin filozof olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla hikmeti seven 

anlamındaki ―hakîm‖ kelimesi hem tabip, hem de filozof anlamına gelmekteydi.
159

 

Benzer Ģekilde 3. yüzyılın en önemli hekimlerinden Ali b. Rabben et-Taberî 

(ö.247/861‘den sonra), miladi 850 yılında 360 bölüm halinde yazdığı, ilk sistematik tıp 

kitaplarından biri olan eserine ―Firdevsü‟l-Hikme‖ adını vermiĢ ve bu kitapta hikmet 

kelimesini hem tıp hem de felsefe anlamında kullanmıĢtır. Zira o, tıp ilminin küçük 

âlem olarak insan tabiatıyla, felsefenin de büyük âlem olan kâinatla meĢgul olduğunu 

düĢünmekteydi. Tıp ve eczacılıkta oldukça önemli olan bu kitapta hastalıkların tanı, 

                                                           
155 Açıkgenç, Alparslan, Bilgi Felsefesi, 7. baskı, Ġstanbul, Ġnsan Yayınları, 2019, s.113, 130. 
156 Kaya, Mahmut, ―Felsefe‖, TDV Ġslam Ansiklopedisi (https://islamansiklopedisi.org.tr/felsefe) 11.12.2020; Aydın, 

Hüseyin, ―Filozof‖, TDV Ġslam Ansiklopedisi (https://islamansiklopedisi.org.tr/filozof) 11.12.2020. 
157 Aba, Veli, Tıbb-ı Nebevi, Kaynağı ve Bağlayıcılığı, Ġstanbul, Endülüs Yayınları, 2019, s.25. 
158 Bayat, Ali Haydar, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, 2016, s.18. 
159 Ertürk, Mustafa, Filozof Tabib Muhaddisler, Ġstanbul, Ensar NeĢriyat, 2007, s.36. 
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tabiat ve tedavileri anlatılmaktadır.
160 

Taberi‘nin bu vizyonu bir yerde Fussilet 41/53. 

ayetteki; Kur‘an gerçeğinin nefisler, yeryüzü ve gökyüzündeki iĢaretlerin görülmesiyle 

belli olacağı beyanını tevil etmektedir.
161

 

Tıbbın felsefe ile iliĢkisi, ilimlere dair yapılan ilk tasniflerden itibaren takip 

edilebilmektedir. Nitekim bilim sınıflandırmaları Müslüman dünyada 3. yüzyılda, 

Hârizmî, Muhammed b. Mûsâ (ö. 232/847‘den sonra) ve Kindî, Ya‗kūb b. Ġshak (ö. 

252/866 [?]) gibi bilim adamları ile baĢlamıĢtır ve Hârizmî tıbbı, felsefe, mantık ve 

aritmetik ile birlikte yabancı ilimler baĢlığı altında incelemiĢtir. Ġhvân-ı Safâ tarafından 

hicri 4. yüzyılda yazılan ansiklopedik bir eser olan Resa‘il‘deki sistemde ise matematik, 

mantık, tabiat ve ilahiyat ilimleri, felsefi bilimler altında sınıflandırılmıĢtır. Gazzâlî (ö. 

505/1111), tıbba akli ilimler üst baĢlığı altında yer verdiği, kazanılan ilimlerden biri 

saydığı tabiat ilimleri içerisinde yer vermiĢtir.
162

 Ġbn Haldûn (ö. 808/1406) ise, 

Mukaddime‘de ―Akli İlimler ve Kısımları‖ baĢlıklı fasılda aklî (felsefî) ilimlerin mantık, 

aritmetik, geometri, kozmografya, musiki, tabiîyat ve ilahiyat Ģeklinde 7 tane olduğunu, 

tıbbın tabiîyat ilminin alt dalı olduğunu söylemektedir.
163

 Tıbbı bu Ģekilde 

konumlandırıp rasyonel bir Ģekilde açıklamasına rağmen, Ġbn Haldun, 

Mukaddime‘sinde bir fasıla ―Felsefenin boş ve yanlış bir şey olduğuna ve bu bilgiyle 

uğraşanların yanlış bir yola sapmış olduklarına dair‖ baĢlığını uygun bulmuĢtur.
164

 

Yani, felsefenin dönem ―bilim‖ine tekabül etmesi, hekimlerin ise hakîm yani 

filozof sıfatlarıyla felsefe ile ilgilenmeleri, hekimliğin bilimle irtibatını kurmaktaydı. 

Diğer bir ifadeyle tıbbın bilimle olan münasebeti felsefe üzerinden takip 

edilebilmekteydi. 

                                                           
160 Bayraktar, Mehmet, İslam‟da Bilim ve Teknoloji Tarihi, 2. baskı, Ankara, Rehber Yayınları, 1992, s.205-208; 

Kutluer, Ġlhan, ―Hikmet‖, TDV Ġslam Ansiklopedisi (https://islamansiklopedisi.org.tr/hikmet#1) 12.11.2020. 
161

 Mevdudi, Ebu‘l Al‘a, Tefhimu‟l Kuran. Kur‟an‟ın Anlamı ve Tefsiri, 2. baskı, Ġstanbul, Ġnsan Yayınları, 1996, c.5, 

s.207. 
162 Bayraktar, Mehmet, İslam‟da Bilim ve Teknoloji Tarihi, 2. baskı, Ankara, Rehber Yayınları, 1992, s.21-25. 
163 Ġbn Haldun, Mukaddime, Çeviren: Zakir Kadiri Ugan, Ġstanbul, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1996, c.2, s.568. 
164 Ġbn Haldun, a.g.e., c.3, s.101-113. 
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Bu gerekçelerle, nebevi tıp adı verilen rivayetlerin bilim ölçütüne vurulması, 

felsefenin bu mahiyeti bilinmeden her yönüyle tam manasıyla ortaya konulmuĢ 

olmayacaktır. Çünkü özetle söylenecek olursa, tıp kadim dönemlerde bilim anlamında 

kullanılan felsefi ilimlerden biri sayılmakta, muhaddisler ise genel olarak felsefecilere 

olumsuz yaklaĢmaktaydı. Felsefeye karĢı bu olumsuz tavır, dolaylı olarak muhaddislerin 

bu konteksteki bir bilimsel tıbba zaman içinde olumsuz yaklaĢmalarına neden olmuĢ 

olabilir. Bilim ölçütüne vurma konusundaki zorluklardan birisinin de bu olduğu 

değerlendirilebilir.  

KırbaĢoğlu, hadisçilerin felsefeye bakıĢlarını Ģöyle özetlemektedir: ―Çok sık 

olmamakla beraber, sırf felsefeyle iştigal ettikleri için de birçok ravi cerhedilebilmiştir. 

Hadisçilerin kelam ve felsefe düşmanlıkları ise ehline malumdur. Bunu „Kişi 

bilmediğinin düşmanıdır.‟ özdeyişi kadar güzel izah eden başka bir açıklama bulmak 

zordur. Felsefeyle iştigal etmenin –mesela el-Gazzali ve er-Razi‟nin yaptıkları gibi- 

niçin cerh sebebi sayılması gerektiğinin makul bir izahını yapmak mümkün 

görünmemektedir.‖
165

 Gerçekten de hadis tarihinde genel anlamda muhaddislerin çoğu o 

dönemde, içinde tıbbı da barındıran felsefe ve felsefi ilimlerle meĢgul olunmasını pek 

hoĢ karĢılamamıĢtır.
166

 Tarihte Müslüman filozofların varsa muhaddis vasıfları 

saklanmıĢ, Yunan felsefesi veya o dönemde felsefi ilimlerle uğraĢmaları övülmemiĢ, 

cerh sebebi sayılmıĢtır. Hatta bidatçılık ve tevilen küfürle bile suçlanmıĢlardır. Örneğin, 

Gazzâlî (ö. 505/1111) ―el-Münkız mine‟d-Dalâl‖ adlı eserinde riyazi, mantıki, tabii ilahi 

siyasi ve ahlaki ilimler gibi felsefi ilimlerle iĢtigalin küfre düĢürebileceği, bu nedenle 

yasaklanmaları gerektiğini söyler. Bu bağlamda Gazzâlî, Fârâbî (ö. 339/950) ve Ġbn 

Sînâ (ö. 428/1037) gibi filozofları da tekfir etmektedir.
167

 Fahreddin er-Râzî (ö. 

606/1210) ile bir felsefe – kelam yakınlaĢması olsa da cerh yaklaĢımı devam etmiĢ, 

                                                           
165 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, İslam Düşüncesinde Hadis Metodolojisi, Ankara, Ankara Okulu Yayınları, 2015, 

s.164. 
166 Ertürk, Mustafa, Filozof Tabib Muhaddisler, Ġstanbul, Ensar NeĢriyat, 2007, s.12-14. 
167 Ertürk, Mustafa, Filozof Tabib Muhaddisler, Ġstanbul, Ensar NeĢriyat, 2007, s.19-22. 
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mesela Kadî Ġyâz (ö. 544/1149)―eş-Şifa‖ adlı eserinde filozofları tevil yoluyla tekfir 

etmiĢ, Ġbnü‘s-Salâh (eĢ-ġehrezûrî) (ö. 643/1245), Ġbn Sînâ (ö. 428/1037)‘nın insan 

türündeki Ģeytanlardan biri olduğunu, eserlerini okuyanın, onun âlim olduğuna inananın 

dinine ihanet etmiĢ olacağını söyleyip fetvasını Ģöyle bitirmiĢtir; ―Şer‟i ahkam 

konularında mantıki ıstılahları kullanmak çirkinlik ve münkerattandır, sonradan ortaya 

çıkan yamalardır/ahmaklıklardır. Elhamdülillah, şeri hükümler Mantık‟a asla muhtaç 

değildir. O gür seslidir. Allah her berrak zihni mantığa ihtiyaç hissettirmemiştir. 

İdarecinin görevi de –Allah kendisini aziz kılsın– Müslümanları bu uğursuzların 

şerrinden korumak ve onları medreselerden çıkartıp uzaklaştırmaktır.‖
168

 MeĢhur 

muhaddislerden Nevevî (ö. 676/1277)‘nin o dönemde felsefeden sayılan tıbba yaklaĢımı 

Ģu sözlerinden anlaĢılabilmektedir; ―Bir defasında tıbla meşgul olmayı düşündüm ve 

(İbn Sina‟nın) Kitabü‟l-Kanun‟u satın aldım. Ancak kalbimin karardığını (hissettim) ve 

günler sonrasında onunla iştigal etmeye gücümün yetmeyeceğini anlayıp, nefsimi 

yenerek el-Kanun isimli kitabı sattım ve böylece kalbim aydınlandı.‖
169

 Benzer Ģekilde 

Zehebî (ö. 748/1348) kimya ve matematik gibi felsefe ile iliĢkili ilimleri haram sayar ve 

bunlarla ilgilenenlerin rivayetini kabul etmez. Ġbn Sina‘nın sapık olduğunu ve Allah‘ın 

ondan razı olmadığını, aklı öncülleyenlerin peĢlerinden gidip Resul‘e muhalefet eden 

Ġslam filozoflarının reisi olduğunu söyler. Zehebi benzer Ģekilde Ġbn RüĢd (ö. 

595/1198)‘ü cerh ederken, Celâleddin es-Süyûtî (ö. 911/1505) de felsefe ile meĢgul 

olanları cerh etmiĢtir.
170

 

Aynı bağlamda muhaddislerle kelamcılar arasında da bir çekiĢme dikkati 

çekmektedir. Nitekim bu durumu hadis ehlinden Ġbn Kuteybe (ö. 276/889), 3. asırda 

kelamcıların hadisçileri taĢıdıkları Ģeyin farkında olmamalarına gönderme yapıp yüklü 

deveye benzettiklerini, bütün bu taarruzları muhaddislerin neredeyse kabullendiğini 

söyleyip reddiyeye giriĢmektedir. Kelamcıları sünnet ve teferruatta değil de, temel 

                                                           
168 Ertürk, Mustafa, a.g.e., s.23, 24. 
169 Ertürk, Mustafa, a.g.e., s.25. 
170 Ertürk, Mustafa, a.g.e,, s.25-27. 
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olarak itikat ve farzda ihtilaf etmelerinden dolayı eleĢtirmektedir. Ġbn Kuteybe ihtilafın 

kaynağını dinin akıl, irade ve ihtiyarla anlaĢılmasında, çözümü ise taklitte görüyor 

gibidir. Hatta âlimlerin çoğunluğuna uymak gerektiğini, bir Ģeyin hak olduğunun 

alametlerinden birinin de fikir birliği olduğunu ve buna uymayanın derhal 

öldürüldüğünü söylemektedir.
171

 Ġbn Kuteybe, Ebu Hanife (ö. 150/767)‘yi keyfi 

davranmakla, en çok da hadisler karĢısındaki tutumu nedeniyle eleĢtirmektedir.
172

 Hadis 

ehlinin tipik niteliklerini üzerinde taĢıyan Ġbn Kuteybe, kelamcıların münakaĢa 

tekniklerini yermektedir. Ömer b. Abdülazîz (ö. 101/720)‘in ―Kim dinini (kendisini) 

münakaşalara hedef yaparsa sık sık görüş değiştirmek durumunda kalır‖ sözünü 

naklederek, kelamcıların hakikati, ancak kıyas ve delil ile bilme iddialarının yanlıĢ, 

Resulullah‘a ittiba yönünden kazançlı olanın taklit (yani hadislere uymak) olduğunu 

söylemektedir.
173

 

Felsefe ile uğraĢmanın hoĢ karĢılanmadığı, cerh nedeni sayıldığı bir gelenekte, 

her Ģeye rağmen felsefe ile ilgilenen muhaddisler olmuĢ, ama tabiatıyla sayıları sınırlı 

kalmıĢtır. Nitekim yazarının, alanındaki ilk eser olduğunu söylediği ―Filozof Tabib 

Muhaddisler‖de, muhaddis, filozof ve tabip sıfatlarını değiĢik oranlarda taĢıyan 35 tane 

âlimin biyografisi verilmektedir.
174

 Bu âlimlerden Abdurraʾûf el-Münâvî (ö. 1031/1622) 

―hikmet müminin yitiğidir. Onu nerede bulursa hak eder/alır‖ Ģeklindeki rivayeti 

Ģerhederken Muhyiddin Ġbnü‘l-Arabî (ö. 638/1240)‘nin felsefeciden dini olmadığı 

gerekçesiyle nakletmemeyi yanlıĢ bulan, bu söylemi cehalete bağlayan, Ģeriata uygun 

felsefenin kabul edilebileceğini içeren sözlerine atıf yapmaktadır.
175

 

Ertürk, hadisle meĢgul olanların felsefe ile de ilgilenmesinin hadis ilmi ve 

Nebevi sünnetin kavranmasına nasıl katkı yapacağının, Ġbn Hibbân el-Büstî (ö. 

354/965)‘nin itham edildiği felsefi ilimlerle uğraĢmasının kitabına nasıl zengin bir 

                                                           
171 Ġbn Kuteybe, Hadis müdafaası (Tevilul muhteliful hadis), Çeviren: M. Hayri KırbaĢoğlu, 2.Baskı, Ankara, Otto 

Yayınları, 2017, s.32-39. 
172 Ġbn Kuteybe, a.g.e., s.68-69. 
173 Ġbn Kuteybe, a.g.e., s.77-81. 
174 Ertürk, Mustafa, Filozof Tabib Muhaddisler, Ġstanbul, Ensar NeĢriyat, 2007, s.12, 16. 
175 Ertürk, Mustafa, Filozof Tabib Muhaddisler, Ġstanbul, Ensar NeĢriyat, 2007, s.27, 28. 
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içerikle yansıdığına bakılarak anlaĢılabileceğini ihsas etmektedir.
176

 Yani burada bir 

müellifin felsefe ile iĢtigal etmesiyle hadis ve sünnet kavramlarına farklı boyut, derinlik 

ve zenginlik kazandırabileceği vurgulanmıĢ olmaktadır.  

Fazlur Rahman, Gazzâlî (ö. 505/1111)‘nin felsefeyi toptan reddetmesinin [BaĢka 

bir çalıĢmanın konusu olmakla birlikte, Gazzali‘nin felsefeyi bütünüyle ve kategorik 

olarak reddedip reddetmediği tartıĢılmalıdır] hadisçiler ile filozoflar arasındaki 

gerginliğin daha köklü ve sürekli olmasına yol açtığını düĢünür.
177

 Diğer yandan 

Sezgin, Ebu Ḥamid el-Gazzâlî‘nin (ö. 505/1111) felsefecilerin görüĢlerini çürütmeye 

yönelik Tehāfut el-Felāsife isimli eserinde ―köklü bir felsefe eğitimi sonrasında 

ortodoks bir teologda doğan şüphe ifadesini bulmaktadır‖ der ve bu konudaki tepkisini 

aĢırı bulsa da bunun sövgüden uzak ve kurumsal değil bireysel bir reaksiyon olduğunu 

söyler. Bununla birlikte Sezgin, Ġslam dünyasında Paris Üniversitesi‘nin Ġbn RüĢd‘e 

karĢı resmi bir savaĢ açması ve onu mahkûm etmesi veya Papa III. Innozenz‘in 

Aristoteles‘i yasaklaması gibi tutumların düĢünülemeyeceğini belirtir.178 Lehinde ve 

aleyhindeki tüm görüĢlere rağmen, gerçekten de Gazzâlî, felsefenin olumsuzlanmasında 

önemli bir kırılma noktasını temsil ediyor gibidir. YaĢadığı dönemde haklı ve geçerli 

nedenleri olsa bile Gazzâlî‘nin Müslümanları tekfirle korkutması, kitleleri etkileyebilen 

güçlü mütefekkir kiĢiliği ile birleĢince felsefe; dolayısıyla o dönem için tıp ve 

matematik gibi disiplinleri içermesi nedeniyle de bilim karĢıtlığının yerleĢmesine yol 

açmıĢ olabilir. Bu dinamik, Müslüman dünyada sadece bilime karĢı yaygın olumsuz bir 

tavrın geliĢmesine yol açmakla kalmamıĢ, hadis-tıp-bilim eksenindeki analizleri de 

zorlaĢtırmıĢtır. Bu tezde iĢlenen Ģekliyle hadis-tıp-bilim iliĢkisinin tekrar ele alınması 

bir zamanlar felsefe içerisinde varlığını sürdürmüĢ bilimin, hadisten kopmuĢ olan 

bağlantısının tekrar sağlanmasına katkı yapabilecektir. 

                                                           
176 Ertürk, Mustafa, a.g.e., s.96. 
177 Ertürk, Mustafa, a.g.e., s.23. 
178 Sezgin, Fuat, İslam‟da Bilim ve Teknik(Wissenschaften und Technik im Islam), Çev.: Abdurrahman Aliy; Eckhard 

Neubauer‘in katkılarıyla, Üçüncü Baskı, Ankara, Türkiye Bilimler Akademisi, 2007 (Baskı: Sistem Ofset, Ankara, 

2015), c.1, s.171. 
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4.4. Tıbbın Ortaya ÇıkıĢ ve Tekâmülü 

4.4.1. Tıbbın Kuramsal Tekâmül Tarihi 

Tıp insanlık kadar eski bir disiplindir. Ünver, tıbbın, sevkitabii, dini, tasavvufi 

ve tababet ilmi Ģeklinde 4 tür gelenekle geliĢmeye baĢladığını söyler. Hayvanlara ait 

olması nedeniyle geliĢemeyen sevkitabii tıp hariç olmak üzere; geleneklerin felsefi 

akımlara, bunların da doktrinlere dönüĢtüğü söylenebilir.
179 

Hastalıklar hayatla eĢzamanlı olduğu için tıp, hayatla aynı anda baĢlamıĢtır. 

Mesela 100.000 yıl öncesindeki insan kemikleri üzerinde medikal yöntemlerin izleri 

bulunabilmektedir.
180

 Toplumsal dönüĢümlerle hastalıklar çeĢitlenmiĢtir. Örneğin tarım 

toplumu olma ile hayvanlardan geçen hastalıklar baĢ göstermeye baĢlamıĢtır.
181

 Tarih 

öncesindeki tıp, genel manada tabiat olayları ile iliĢkilendirme, sihir, dövme ve 

muskaların yanında, tecrübe ile zehirli bitki tespiti gibi bileĢenlere sahiptir.
182

 Ġnsanlık, 

bitki dahil tedavileri kendileri ve hayvanları için kullanmayı, hatta daha da ilginç olarak 

bu yöntemleri öncelikle hayvanlar üzerinde denemeyi öğrenmiĢti. Ġlk insanlar gözlem 

ve deneme/yanılma yöntemleriyle zaman içinde faydalı ve zararlı Ģeyleri öğrenmiĢ ve 

kendilerinin hem hekimi hem eczacısı olmuĢlardı.
183

 

Yani insanlarda tıbbi deneyim büyüsel ve ampirik olarak iki yönde geliĢim 

göstermiĢtir.
184

 Nitekim tıbbi geliĢimde etiyolojiden önce tedavi üzerinde 

durulmuĢtur.
185

 Kadınların toprak ve bitkilere yakınlığı, bitkisel tedavide erkeğe nazaran 

daha fazla bilgili olmalarına neden olmuĢtur. Bu nedenle en eski dönemlerden itibaren 

kadın terapistler tıbbın geliĢimine büyük katkı yapmıĢlardır. Öyle ki bir hasta, büyücüye 

                                                           
179 Ünver, A. Süheyl, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Ġstanbul Üniversitesi Yayınları, 1943, s.13-15; Bayat, Ali Haydar, Tıp 

Tarihi, Ġstanbul, Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, 2016, s.30; Hayvanların kendilerini tedavi etmeleriyle ilgili 

olarak bir fikir vermesi açısından Ulusal Bilimler Akademisi‘nin (National Academy of Sciences, NAS) resmi dergisi 

olan Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)‘daki ―News Feature: Animals that self-medicate‖ 

baĢlıklı makaleye bakılabilir (Shurkin, Joel, ―Animals that self-medicate‖, Proceedings of the National Academy of 

Sciences, 2014, 111 (49), s.17339-17341; DOI: 10.1073/pnas.1419966111)(https://www.pnas.org). 
180 Bayat, Ali Haydar, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, 2016, s.34, 35. 
181 Bayat, Ali Haydar, a.g.e., s.36. 
182 Ünver, A. Süheyl, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Ġstanbul Üniversitesi Yayınları, 1943, s.15-16. 
183 Ronan, Colin A, Bilim Tarihi. (Orijinal adı: Science: Its History & Development Among World Cultures 1983). 4. 

baskı, Ankara, Tübitak Yayınları, 2005, s.10; Bayat, Ali Haydar, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Merkezefendi Geleneksel Tıp 

Derneği, 2016, s.31. 
184 Bayat, Ali Haydar, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, s.36. 
185 Ünver, A. Süheyl, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Ġstanbul Üniversitesi Yayınları, 1943, s.11. 
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ancak kadın hekim baĢarılı olamaz ise giderdi.
186

 Hatta etimolojik olarak ―kocakarı 

ilacı‖ tamlamasının bu realite ile iliĢkisi spekulatif bir sav olarak ileri sürülebilir. 

Tıp hiçbir bilimde olmadığı kadar felsefi bir tarihi seyre sahiptir.
187

 Tüm 

halklarda görülen folklorik tıp benzerliği hem aynı kaynağa hem de kadim 

alıĢkanlıkların halen devam ettiğine iĢaret etmektedir.
188

 Binlerce yıl içinde, bu tecrübe 

rahip, büyücü ve diğer meraklı kiĢiler uhdesinde birikmiĢ, buradan da adeta miras gibi 

özel birey ve kanallarla sonraki nesillere aktarılmıĢtır. Zamanla sebepleri düĢünmeye 

baĢlayan insan, açık sebepleri kolayca saptayabilirken, görünmeyenleri açıklayamayınca 

tabiat olaylarıyla iliĢkilendirmiĢ, su ve toprak gibi bazı nesneleri tabulaĢtırmıĢ, kötü 

ruhların uzaklaĢtırılması için de ortaya muska ve dövme gibi totemler çıkmıĢtır. Yazının 

bulunmasıyla tabletler tapınaklarda birikmeye baĢlamıĢ ama dıĢarı çıkarılmaları yasak 

olmuĢtur. Yazıyı da sadece rahipler bildiğinden tıp, bir nevi din adamları elinde tekel 

durumuna gelmiĢtir.
189

 

Örneğin koruyucu tıp prensiplerinin, görünürde Yunanlılarca ilim haline 

getirilmiĢ olsa bile, Mısır‘dan itibaren din erbabından kaynaklanma ihtimali güçlüdür.
190

 

Bu durum o dönemlerde okuma-yazmanın sadece din adamlarının tekelinde olmasıyla 

ilgili olabileceği gibi bölge dikkate alındığında, koruyucu tıbbın Hz. Ġbrahim ve Hz. 

Musa gibi Peygamberlerin irĢadıyla iliĢkilendirilebileceği de düĢünülebilir. Dolayısıyla 

peygamberler tıbbi tedavileri değil, fakat belki de bunların arka planında çalıĢan 

düĢünsel ve metodik ilkeleri yerleĢtirmeye çalıĢmıĢ olabilirler. 

 

4.4.2. Tıbbın Medeniyet Tabanlı Tekâmül Tarihi 

Mezopotamya bölgesinin en eski uygarlığı olan Sümerler, aynı zamanda belki de 

dünyanın en eski uygarlığı olup, zamanımızdan 5000 yıldan daha önce kurulmuĢ ve 

                                                           
186 Bayat, Ali Haydar, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, 2016, s.38, 100. 
187 Ünver, A. Süheyl, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Ġstanbul Üniversitesi Yayınları, 1943, s.5. 
188 Ünver, A. Süheyl, a.g.e., s.13-15. 
189 Bayat, Ali Haydar, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, 2016, s.31, 82. 
190 Ünver, A. Süheyl, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Ġstanbul Üniversitesi Yayınları, 1943, s.12. 
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etkileri batı medeniyetine kadar uzanmıĢtır. Bilinen en eski tıbbı temsil ederler. Nitekim 

en eski tıp bilgisini barındıran Asurbanipal kitaplığındaki tabletler Mezopotamya‘da 

bulunmaktadır. Bölgenin Mısır ve Yunan tıbbına kaynaklık ettiği, Hipokrat (m.ö. 

460[?]-375[?])‘ın ―Kos Temel Bilgiler‖ eserinin Akadların ―Tıbbi diagnoz ve 

Prognozları‖ nın bir devamı mahiyetinde olmasından anlaĢılabilir. Milattan 31 asır 

önceki ilk tıp düzenlemesi; tıbbı Sümerlerden alan Babillilere ait olan Hammurabi 

Kanun Kodeksi; meslekleri kutsal sayıldığından hekimler değil ama cerrahlar 

hakkındaki düzenleme ve cezaları içerir. Mezopotamya‘daki mistik tababetin Babil ve 

Asur dönemlerinde yavaĢça ampirik tababete dönüĢtüğü görülür. Tedavinin bileĢenleri; 

büyü, fal, kehanet ve bitki, mineraller, hayvan kısımları ile ampirik tedavilerdi. Humma, 

fıtık, uyuz, bazı deri, saç, boğaz, akciğer ve mide hastalıklarını ve Ġngiliz arkeolog R. C. 

Thomson‘un Mezopotamya kodeksinden öğrenildiği kadarıyla 250 bitkisel, 180 

hayvansal ve 120 mineral ilaç ismini biliyorlardı. Sadece küçük veya orta cerrahi 

operasyonlar uygulanabilmiĢti. Tedavinin tesiri için kullandıkları belli sihirli sayılar, 

uğurlu zamanlar
191 

sonraki anlayıĢları da etkilemiĢ olabilir. Nitekim bu bağlamda 

olmasa bile belli sayıda dozlama gibi alıĢkanlıklar halen devam etmektedir. Bir 

Mezopotamya uygarlığı kabul edilebilecek Hitit veya Etilerin tıbba kayıtsız oldukları, 

kendilerinden 2000 yıl önceki Mezopotamya ve Mısır‘dan geri oldukları 

düĢünülmektedir. Genel olarak Mezopotamya‘da Tıp genelde temizlik, kocakarı ilaçları, 

sihir, kehanet ve karaciğer falından oluĢuyordu.
192

 

Mısır, zamanına göre tıbbın oldukça ileri olduğu, üstünlüğü dikkat çeken bir 

uygarlıktır.
193

 Kalbin dolaĢım merkezi olması, trahom, parazitler, tümörler ve anatomiyi 

                                                           
191 Ronan, Colin A, Bilim Tarihi. (Orijinal adı: Science: Its History & Development Among World Cultures 1983). 4. 

baskı, Ankara, Tübitak Yayınları, 2005, s.35; Bayat, Ali Haydar, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Merkezefendi Geleneksel Tıp 

Derneği, 2016, s.46-55; Ünver, A. Süheyl, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Ġstanbul Üniversitesi Yayınları, 1943, s.17-23. 
192 Bayat, Ali Haydar, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, 2016, s.73-74; Ünver, A. Süheyl, 

Tıp Tarihi, Ġstanbul, Ġstanbul Üniversitesi Yayınları, 1943, s.24-25. 
193 Ronan, Colin A, Bilim Tarihi. (Orijinal adı: Science: Its History & Development Among World Cultures 1983). 4. 

baskı, Ankara, Tübitak Yayınları, 2005, s.27. 
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biliyorlardı.
194

 Beyni çevreleyen zarı, beynin kıvrımlarını ve etrafındaki sıvıyı dikkatle 

gözledikleri anlaĢılmaktadır. Beyni vücudun kontrol merkezi olarak düĢündükleri 

açıktır.
195

 Örneğin bu medeniyete ait olan Corpus Hermeticum (Hermetika) külliyatının 

altısı anatomi, hastalıklar, tıp aletleri, ilaçlar, göz ve kadın hastalıklarına dairdir.
196

 Bu 

birikimin sonraki dönemlere özellikle Yunan tıbbına etkisi fazla olmuĢtur. Arapça tıb, 

totemi yılan olan Teb (Thebes) kentinden ve afyon müstahzarlarından Thebaine‘nin 

ismi bu Ģehirden geliyor olabilir. Fakat bu etkileri yanında sünnet, temizlik ve dua 

örneklerinde olduğu gibi vahyi bilgiden de etkilenmiĢ olabilirler. Hatta 1. Ramses 

zamanında yazılan tıbbi bir eserde ―dualar ilaçlar, ilaçlar dualar için çok iyidir‖ 

denilmesi ruhi telkin yaptıklarına iĢaret edebilir.
197

 Salgınlara karĢı turp, sarımsak ve 

soğan yemeleri dikkat çekicidir.
198

 BilimselleĢtiği bile söylenebilecek rasyonel tıp 

yanında mitolojik atıflar da dikkat çeker.
199

 Mistik bir sembol olan Horus‘un gözü 

hiyeroglifi, sonraki dönemde Galenus‘un kullanımıyla yaygınlaĢmıĢ ve bugün bile 

reçete formatında kullanılan meĢhur Rp formuna evrilmiĢtir.
200

 

İran tıbbının kendine has nitelikleri konusundaki malumatın az, hatta tek 

kaynağın Avesta olduğu bilinmektedir. 2000 çeĢit bitkinin bilindiği ve Hürmüz‘ün bir 

sözündeki, ―bıçak, ot ve mukaddes söz hekiminden sonuncusunu seç‖ ifadelerinden 

cerrahlar, hekimler ve rahip hekimlerin mevcut olduğu anlaĢılıyor. Bölgenin konumuzu 

ilgilendiren en önemli tarafı, Peygamberimizin hastalık durumlarında zaman zaman 

baĢvurmuĢ olduğu hekim, Haris b. Kelede (ö. 13/634)‘nin eğitim aldığı CündiĢapur Tıp 

Okulu‘nun burada olmasıdır. Fakat bu meĢhur okulun teĢekkülünde Ġranlı olmayan 

Yunan, Hint ve Arap hekimler de önemli katkılar yapmıĢlardır.
201

 Nitekim bu meyanda 
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Barthold (1869-1930), CündiĢapur Tıp Okulu için Ģunları söylemektedir; ―Antakya ve 

başka bazı şehirlerin halkı. İmp. Valeryan‟ı esir eden Şapur I zamanında (241- 272) 

İran‟a götürülmüştü. Şapur, Suriye‟den getirilmiş esirleri, Huzistan‟da kendinin 

yaptırdığı Cünd-i-Şapur şehrine yerleştirdi. Cünd-i-Şapur, büyüklüğü itibariyle 

Sasaniler devletinin ikinci şehriydi. Husrev I (531-579) zamanında burada Yunan-

Suriye tababet mektebi meydana gelmiştir ki, bunun, sonradan Araplara te‟siri 

olmuştur.‖
202

 Gerçekten de, komĢu kültürlerden alıntı/iktibas/faydalanma/resepsiyonun 

2. yüzyılın ikinci yarısında önemli derecede arttığını ve Sasani döneminde Yunanlardan, 

Hintlilerden, hatta belki Babillilerden alınarak benimsenen bilimsel bilgiler sınırlı bir 

geliĢme gösterirken Ġslam‘da astronomi, astroloji, matematik, coğrafya, felsefe ve tıp 

gibi dallarda hızlanmıĢ bir resepsiyon sürecinin göze çarptığını söyleyen Sezgin, bu 

meyanda, CundiĢāpūr okulunun Müslüman medeniyetindeki etkilerini Ģöyle aktarır; 

―Dar anlamıyla tıbbın 2./8. yüzyılın ilk yarısındaki resepsiyonuyla ilişkili olarak şu 

olaydan bahsedilebilir: Sasanilerin ünlü bilim merkezi Cundişāpūr en azından Halife 

el-Meʾmūn (dönemi: 198-218/813-833) zamanına kadar hâlâ yaşıyordu ve hekimleri 

Bağdat‟ta faaliyette bulunuyorlardı. Bildirildiği kadarıyla Cūrcis b. Cibril b. Buḫtişuʿ, 

Cundişapur Hastanesi‟nin başhekimiydi ve bazı tıp kitaplarının müellifiydi. Bu hekim 

ilerlemiş yaşına rağmen, Halife el-Manṣūr tarafından, bir mide rahatsızlığını tedavi 

için 148/765 yılında Bağdat‟a çağrılmıştı. Yine bildirildiğine göre o, Yunanca‟dan 

Arapça‟ya birçok tıp kitabı çevirmiştir. Kendi telif ettiği kitapları ise Süryanca olarak 

kaleme almıştır‖.
203

 

Beni İsrail tıbbının eksenini Tevrat oluĢturmaktadır. Laparotomi ve ortopedi gibi 

rasyonel tıp yanında farklı halklarla çok temas etmeleri gibi etkenlerle sihir ve muska 

türü yöntemler de uygulanmıĢtır. Mesela Musevi Essenien Tarikatı yıkanma, bitki, 

                                                           
202 Barthold, W., İslam Medeniyeti Tarihi (Orijinal adı: Kultura Musulmanstva, Petrograd 1918), Fuad Köprülü, 

Ġstanbul, Kanaat Kitabevi, 1940, s.17. 
203

 Sezgin, Fuat, İslam‟da Bilim ve Teknik(Wissenschaften und Technik im Islam), Çev.: Abdurrahman Aliy; Eckhard 

Neubauer‘in katkılarıyla, Üçüncü Baskı, Ankara, Türkiye Bilimler Akademisi, 2007 (Baskı: Sistem Ofset, Ankara, 

2015), c.1, s.8,9. 
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maden ve taĢ tedavileri yanında, belki ZerdüĢt etkisiyle hastalara sihir amaçlı 

kullandıkları R B A kelimeleri sonradan abrakadabra Ģekline girmiĢ ve bununla 

muskalar yapmıĢlardır. Hatta Hz. Ġsa‘nın bu tarikata mensup olan bir hekim olduğunu 

zannederler. Birçok hastalıkta mucizeler gösterdiklerini iddia ederler.
204

 

Çin ve Hint tıbbı Mezopotamya ve Mısır medeniyetlerinin çağdaĢı oldukları 

halde kapalı toplum olduklarından varlıklarını ancak eserlerin Arapça‘ya tercümesi ile 

duyurmuĢlardır. Dolayısıyla Batıyı etkilemeleri dolaylı olmuĢtur.
205

 Çinin kendine özgü 

felsefe ile karıĢık bir tıp anlayıĢı vardır. Yin ve Yang teorisi, nabız-dil muayenesi ve 

akapunktur temel bileĢenlerdir. Çiçek aĢısı ve afyonun anestetik amaçlı kullanımı gibi 

hususları da bildikleri ileri sürülmüĢtür.
206

 Hint tıbbı ise günümüze ulaĢmıĢ en eski tıp 

sistemi olan ve baĢtanrıları Brahma tarafından verildiğine inanılan Ayur-veda (yaĢam 

bilgisi) üzerine kurulmuĢtur. Cerrahi alanında ileri oldukları ifade edilmiĢtir.
207

 Nitekim 

temel tıp kitapları Sustura, tıbbın zor olduğunu felsefe, astroloji, sihir, baytarlık ve 

belagat gibi disiplinlerin de bilinmesini gerekli görür ve cerrahi, dahiliye, anatomi, 

tedaviler, zehir, panzehirler, kulak ve göz hastalıkları konusunda bilgiler içerir. Yara 

bakımı, katarakt, bademcik, anal fistül, mesane taĢı ameliyatları, derin yaralarda arter 

bağlama, kırık tedavisi ve rinoplastiyi yaptıkları halde tıp okulları yoktu ve tıbbı usta-

çırak öğreniyorlardı.
208

 

Yunan tıbbının, hatta belki dünyanın en önemli tıp sembollerinden biri kuĢkusuz 

Hipokrat (m.ö. 460 [?]-375 [?])‘tır. Hipokrat‘ın yaptığı en önemli Ģey ise tıbbı felsefe ve 

dinden ayırması olmuĢtur. Aslında tıptan batıl itikatları uzaklaĢtırdığı da söylenebilir.
209

 

Hatta Batı bilim kültürünün bu gibi eski Yunan filozoflarının büyü dıĢı bir yaklaĢıma 

                                                           
204 Ünver, A. Süheyl, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Ġstanbul Üniversitesi Yayınları, 1943, s.31-32. 
205 Bayat, Ali Haydar, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, 2016, s.84. 
206 Bayat, Ali Haydar, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, 2016, s.84-89, 331; Ünver, A. 

Süheyl, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Ġstanbul Üniversitesi Yayınları, 1943, s.36-38. 
207 Bayat, Ali Haydar, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, 2016, s.90-95. 
208 Ünver, A. Süheyl, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Ġstanbul Üniversitesi Yayınları, 1943, s.33-35. 
209 Ünver, A. Süheyl, a.g.e., s.41-56. 
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yönelmiĢ olmaları ile ĢekillenmiĢ olabileceği değerlendirilmiĢtir.
210

 Yunan 

medeniyetinin alt yapısını ise Sümer ve Mısır kültürleri oluĢturur.
211

 Kadınların toprak 

ve bitkilere yakınlığı nedeniyle bitkisel tedaviye ve dolayısıyla tıbba katkıları burada da 

söz konusudur.
212

 Milattan önce 5. yüzyılda Hipokrat ile baĢlayan Yunan tıbbı, 

mitolojik dönem; filozof-hekimler dönemi; Hipokratik anlayıĢın hâkim olduğu bilimsel 

dönemlerden geçmiĢtir.
213

 Altı ve beĢinci yüzyıllar arasında yaĢayan filozof-hekimler 

esasında farklı fikri açılımlar getirseler de, Hipokrat bilimsel dönemin aktörü olarak bu 

akımı, bazı yönlerini benimsemekle birlikte eleĢtirmiĢ ve “tıp bilgilerini birkaç basit 

teoriye dayandırmanın işleri çok kolaylaştırdığını, ancak tıp biliminin bu kadar basit 

olmadığını, kimsenin hayaller üzerine kurulmuş bir hekimlik meydana getirmeye hakkı 

olmadığını, bu gibi akımların tıbbı aşağılattığı gibi, şarlatanların ortaya çıkmasına yol 

açacağından mesleği temelinden zedeleyeceğini” söylemiĢti.
214

 Hipokrat bilimsel 

dönemde Kos Tıp Okulu ile etkinlik göstermiĢtir. Modern tıbbın babası kabul edilen 

Hipokrat, tıbbı geleneksel din, sihir ve hurafelerden ayırıp; akılcı (rasyonel) ve deneysel 

bir tıp anlayıĢı önermiĢtir. Böylece hekimliğin saygınlığını artırmıĢtır. Metodolojisi 

vahyi bilgiden haberdar olmuĢ olabileceğine dair izler taĢır. Bu konu baĢka bir yerde 

irdelenmiĢtir.
215

 Hipokrat‘tan sonra dogmatizm, ampirizm, metodizm ve pnömatizm 

gibi 4 farklı ekol çıksa da uzun süreli etkinlik gösterememiĢlerdir. Bu teorilere aĢırı 

bağlılık, zenginlik yerine tıbbi durgunluk ve gerileme getirmiĢtir.
216

 Nitekim Hipokrat 

(m.ö. 460 [?]-375 [?]) ile Galenos (Ġslâmî literatürde: Câlînûs) (ö. 200 [?]) arasında 

yenilikçi hekimlerin görülmediği, yaklaĢık 500 yıllık dönemin sadece Ģerhlerle geçtiği 

söylenmiĢtir.
217

 

                                                           
210 Ronan, Colin A, Bilim Tarihi. (Orijinal adı: Science: Its History & Development Among World Cultures 1983). 4. 

baskı, Ankara, Tübitak Yayınları, 2005, s.7. 
211 Bayat, Ali Haydar, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, 2016, s.98. 
212 Bayat, Ali Haydar, a.g.e., s.38, 100. 
213 Bayat, Ali Haydar, a.g.e., s.100. 
214 Bayat, Ali Haydar, a.g.e., s.107. 
215 Bayat, Ali Haydar, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, 2016, s.109-111. 
216 Bayat, Ali Haydar, a.g.e., s.109-116. 
217 Ağırakça, Ahmet, İslam Tıp Tarihi. Başlangıçtan VII/XIII. Yüzyıla Kadar, 2. baskı, Ġstanbul, Akdem Yayınları, 

2016, s.58. 
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İskenderiye Tıp ekolü, Grek tıbbının devamı niteliğindedir. Tıp bilimlerini, tıp, 

cerrahi ve farmakoloji baĢlıklarında incelediler. Ampirizmi savunuyorlar, yani 

nazariyenin tecrübe yapılmadan hiçbir kıymete sahip olmadığını söylüyorlardı. Bu 

nedenle semptomatoloji geliĢmiĢtir.
218

 Bu okul Ġslam dönemine kadar varlığını 

korumuĢtur.
219

 Hatta Sezgin, I. Mervān döneminde (64-65/683-685) ilk kez bir tıp 

kitabının (bu kitap muhtemelen 6. yüzyılda Ġskenderiyeli Ahron tarafından ders kitabı 

niteliğinde Yunanca yazılmıĢtır) Süryanice kopyasından Yahudi tabip Maserceveyh el-

Baṣri tarafından Arapça‘ya tercüme edilmesinden hareketle yabancı bilimin Arap-Ġslam 

kültür çevresindeki resepsiyonunun baĢlangıcının Hicrî birinci yüzyılın üçüncü çeyreği 

olarak kabul edilebileceğini, fakat bu resepsiyonun sadece Yunan değil, Horasan ve 

bugün Afganistan‘da olan Gazne gibi kültürlerden de olduğunu söyler.
220

 

Roma, Yunan tıbbıyla Güney Ġtalya yoluyla tanıĢmıĢ, ama ampirik araĢtırma 

düzeyinde kalmıĢlardır. Yaptıkları sadece aldıklarını sonraki medeniyetlere aktarmak 

olmuĢtur.
221

 Hekimliği aĢağı statü görmüĢlerdir. Plinius‘un dediği gibi, ―Roma altı yüz 

yıl hamamdan başka hekim tanımamıştı‖.
222

 Yani temizlik ve tıbbi amaçlarla kullanılan 

hamamlar ön plandaydı.
223

 Roma‘da Yunan tıbbının en önemli temsilcisi Galenos (ö. 

200 [?])  olmuĢtur. Fakat Galenos‘un tartıĢılmazlığı Avrupa‘da tıbbın gerilemesine yol 

açmıĢtır. Geç dönemde 7. yüzyılda Aeginatalı Paulus (Paulus Aegineta) (ö. 690) görülür 

ve bu dönemden sonra Galenos‘u tenkit eden Ġbnü‘n-Nefis, Abdüllâtif Bağdadî gibi 

Müslüman hekimlerin keĢifleriyle tıptaki üstünlüğün Müslüman coğrafya‘ya geçmeye 

baĢladığı söylenebilir.
224 

Koruyucu hekimlik ve terkip ilaçlarda (galenik preparatlar) 

isim yapmıĢtır. Hristiyanların Galenos‘un fikirlerini benimsemesi dikkat çekicidir. 

                                                           
218 Ünver, A. Süheyl, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Ġstanbul Üniversitesi Yayınları, 1943, s.56-58. 
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Hipokrat‘ın muhalifi olmasıyla bilinir.
225

 Yani tıbbı felsefeden ayıran Hipokrat‘ın 

aksine, felsefe ile tıbbı tekrar birleĢtirmiĢtir. Hatta ―Erdemli Hekim Filozof Olmalıdır‖ 

adlı bir eser yazmıĢtır. Bu yüzden 19. yüzyıla kadar tıp-felsefe birlikte mütalaa 

edilmiĢtir.
226

 Galenos‘un fikirleri 17. yüzyıla kadar yüksek bir etkinliğe ulaĢtığı için 

tartıĢılmazlık kazanmıĢ, böylece Avrupa‘da tıbbın geliĢimi duraklamıĢtır. Bu dönemde 

Hipokrat‘ın otoritesini geçen Galenos‘u, ancak Ġbnü‘n-Nefîs (ö. 687/1288), Abdüllatîf 

el-Bağdâdî (ö. 629/1231) gibi Müslüman bilim adamları eleĢtirmiĢ ve yeni buluĢlar 

yapabilmiĢlerdir.
227

 Müslümanların bir medeniyet kurabilmelerinde Yunanlıların 

terkettikleri için düĢüĢe geçmiĢ oldukları bu metodik eleĢtiri kültürünü sahiplenmeleri 

de rol oynamıĢ olmalıdır.  

Uygur tıbbı, halk tıbbının pek çok unsurunu içerir. Bunlardan majik düĢünce 

mahsulü ürünlerin içindeki hayvan idrarı dikkat çekmektedir.
228

 Nebevi tıp etrafındaki 

önemli kadim tartıĢmalardan biri olan, tedavide deve idrarı kullanımının farklı ve 

üstelik oldukça uzak kültürlerce paylaĢılması ortak bir insanlık mirasına iĢaret ediyor 

olabilir. 

 Tıbbın medeniyet tabanlı tarihine bakıldığında Peygamberimizin yaĢadığı miladi 

6 ve 7. asırlara kadarki dönemde tıbbın günümüz bilimsel temellendirmelerinden 

yoksun olduğu ve daha çok ampirik düzende uygulandığı söylenebilir. Bununla birlikte 

tıbbi bilgi ve geliĢmelerin azımsanmayacak düzeyde olduğu, medikal ve cerrahi tedavi 

yöntemlerinin belli bir seviyeye ulaĢtığı ve tıbbın göreceli olarak kurumsal bir yapıya 

kavuĢtuğu görülebilmektedir. Döneme ait toplam tıp bilgisinin bu Ģekilde tespit edilmesi 

Peygamberimizin tıbbi söz, tutum ve tavsiyelerinin kaynağı konusunda değerlendirilme 

yapılmasına imkan vermesi açısından önemli olmaktadır. Çünkü öncelikle tıbbi bir 

rivayetteki mucizevilik iddiası, muhtevadaki tıbbi uygulamanın herhangi bir coğrafyada 
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o gün için zaten mevcut olmasıyla zayıflamaktadır. Zira Hicaz insanının bugün için 

dokümante edilemeyen bir yol ile bu yöntemden haberdar olması, her zaman ihtimal 

dâhilindedir. Ayrıca o dönemde yeryüzüdeki tıbbi birikimden daha düĢük profilde olan 

bir tedavi usulünün vahiy ürünü olamayacağı anlaĢılabilecektir. 

 

4.5. Tıp, Vahiy ve Din 

4.5.1. Tıbbın OluĢum ve GeliĢiminde Vahiy ve Dinin Etkileri 

Kutluay‘a göre gelenekte tıbbın, belki de tüm bilimlerin ilahi kaynağa yani 

vahye dayandığı daha sonra tecrübe, gözlem ve kıyasla geliĢtirildikleri görüĢü 

yaygındır.
229

 Tüm evren bilgisi gibi, tıp ve bilimin elemanter halinin ilk olarak Hz. 

Âdem‘e verildiği tezi makul gözükmektedir. Zira Bakara 2/31‘de Allah‘ın Hz. Âdem‘e 

tüm isimleri öğrettiği kaydedilmiĢtir.
230

 Mevdûdî (Ebü‘l-A‗lâ el-Mevdûdî) (1903-1979), 

bu ayeti tevil ederken ―Istılahlar insanoğlunun eşyayı algılamasına yarayan araçlardır. 

Gerçekte insanoğlunun eşya ile ilgili tüm bilgisi, onlara isimler vermesine dayanır. Bu 

nedenle Hz. Âdem‟e (s.a.) her şeyin isimlerinin öğretilmesi, onlarla ilgili bilginin de 

öğretilmesi anlamına gelir.‖ demektedir.
231

 Bu perspektifle bakıldığında insanın tüm 

zaman ve mekânlardaki her türden üretim ve medeniyetinin kurucu unsuru kuĢkusuz 

vahiy veya ayetten bu öğretmenin bir melek vasıtasıyla bilgi aktarımı olduğuna dair 

herhangi bir ipucu bulunmadığı için Allah‘ın insana bahĢettiği yetenekler olmaktadır.  

Ġnsanın edindiği bu kök bilgiyi tamamıyla kendisine verilen nitelikleri 

kullanarak mı geliĢtirmiĢtir, yoksa zaman zaman Peygamber/vahiy müdahaleleri olmuĢ 

mudur? Bunu bugün için kesin bir Ģekilde belirlemek zor gözükmektedir. Fakat tarihi 

tecrübeye bakıldığında Allah Teala‘nın tıp ve bilimin tüm yasalarını Hz. Adem‘den 

baĢlamak üzere Peygamberlerine vahiy ile bildirmekten ziyade bilginin tedrici geliĢim 

                                                           
229 Kutluay, Ġbrahim, Tıbb-ı Nebevî‟nin Vahiy Kaynakları, Uluslararası Ġslam ve Tıp (Tıbb-ı Nebevî) Kongresi 
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230 Bakara 31: ―Allah Âdem‘e bütün isimleri, öğretti. Sonra onları önce meleklere arzedip: Eğer siz sözünüzde sadık 

iseniz, Ģunların isimlerini bana bildirin, dedi.‖ (Diyanet Vakfı Meali) 
231 Mevdudi, Ebu‘l Al‘a, Tefhimu‟l Kuran. Kur‟an‟ın Anlamı ve Tefsiri, 2. baskı, Ġstanbul, Ġnsan Yayınları, 1996, c.1, 
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ve tekâmülünden anlaĢıldığı kadarıyla büyük ölçüde insanın çabasına bağlamıĢ gibi 

gözükmektedir. Hatta insan bir bakıma bununla da imtihan olmaktadır. Bununla birlikte 

bu seyir, dinin genel ilkeleri ile kesiĢen tıp ve sağlık konularında Peygamberlere gelen 

vahiyden etkilenmiĢ olmadığı anlamına gelmemektedir. Nitekim bunun izleri özellikli 

bir tıp tarihi okuması yapıldığında fark edilebilmektedir.  

Hz. Ġdris‘in tıpla ilgili ilk malumatlara sahip olduğu bir söylem olarak dile 

getirilir.
232

 Peygamberimiz ve Hz. Süleyman gibi diğerlerine de tıp ve bitkilerle ilgili 

bilgilerin gayr-i metlüv vahiy ile öğretildiğini düĢünenler de vardır.
233

 Bununla birlikte 

nebevi rolün, insanın yasaları bulmak için kullanması gereken akıl ve yeteneklerini ona 

hatırlatmak olduğu yaklaĢımı daha makul gözükmektedir. Nitekim Peygamberliğin ve 

dolayısıyla aktüel vahyin olmadığı 14 asırlık dönem boyunca bilimsel geliĢmenin 

yavaĢlamadığı hatta önceki tüm dönemlerden daha fazla ilerlediği düĢünülecek olursa, 

tıp ve bilimde topyekün olmasa da, din ile iliĢkili konulardaki büyük sapmalarda 

doğruya yönlendirme Ģeklinde kısmi vahyi müdahelelerden söz edilebilir. Örneğin Ģirk 

ve hurafelerle bütünleĢmiĢ tıbbi usullerin, insanlığı tehdit eder hale gelmiĢ yanlıĢ sağlık 

ve temizlik anlayıĢlarının ilkesel anlamda nebevi/vahyi müdahale ile düzeltilmesi 

mümkün görünmektedir. Örneğin ölmüĢ büyük hekimlerin zamanla ilahlaĢtırılması
234

 

düzeltilmesi gereken yanlıĢlardan biridir. Nitekim MÖ 21. yüzyıldan MÖ 4. yüzyıla 

kadar felsefe, büyü, mitoloji ve tıp birlikteliği dikkat çekmektedir.
235 

Dönem verileri 

tüm açıklığı ile netleĢmediği için bilinememekle beraber, eğer bu durum bir sapmaya 

iĢaret ediyorsa Hz. Ġbrahim‘den Hz. Musa‘ya kadar artan vahyi etkinliğin nedeni 

olabileceği gibi, ıslah edilmiĢ bir düĢünceye iĢaret ediyorsa bu vahyi etkinliğin neticesi 

de olabilir. Fakat bu dinamiğin göreceli olarak daha net gözlemlendiği Peygamberimiz 

döneminde, onun önderliğinde rayından çıkmıĢ tıp telakkisinin dönemin ana akım 

                                                           
232 Aba, Veli, Tıbb-ı Nebevi, Kaynağı ve Bağlayıcılığı, Ġstanbul, Endülüs Yayınları, 2019, s.27. 
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tıbbına yönlendirilmesi Ģeklinde tezahür eden pratikte açıkça gözlenebilmektedir. Hatta 

nebevi tıp vizyonunun aslında bu çerçevede ele alınması gerektiği bile 

değerlendirilebilir. Çünkü Peygamberimiz sadece tıp alanında değil tüm alanlarda 

ümmetine hikmeti yani doğru düĢünceyi öğretmekle görevlendirilmiĢtir. Süheyl Ünver 

Peygamberimizin tıbbi vizyonu konusunda: ‖Peygamberimiz de gayet akli esaslar 

dahilinde İslam dininin esaslarını vazederken halkın sıhhati ile yakından alakadar ve 

Arabistan‟da ananevi olarak devam eden tababet bilgilerini yine makulat dairesinde 

tatbike şayan cihetlerini bildirmekte rehber olmuşlardır.‖ ve ―Peygamberimiz ufak 

tedbirleri, esaslı hastalıklarda selahiyet sahibi hekimlere müracaatı esas tutmuştur‖ 

demektedir.
236

 

Yine bu meyanda Karl Opitz (d.1877-ö?) Sağlık Yasaları (Kanunları) 

"Gesundheitsgesetze" baĢlığı altında tıp ve din iliĢkisine dair Ģöyle demektedir: "Mısır, 

Asur belgeleri ile elimize geçen ibadet, dinî törenlere ait tüzüklerde, Brahmanın kutsal 

kitaplarındaki Mano ile Budizimin Sakya-Munisında, Çinlilerin Komfiçyus'unda 

[Yazarın yazımına müdahale edilmedi], Zendavesta'nın Zoroaster'inde, Musa'nın 

Tevrat'ında kişisel, genel sağlığa dikkat, itina gösterilmesi hakkında birçok 

meselelerden nasıl bahsedilmiş ise, Muhammed dahi mü'minlerin sağlıklarını 

korumaları, ırkın soysuzlaşmaması için önemli şeyler üstüne dikkati çekmişdir." 
237

 

Tıbbi anlayıĢ ve usullerde dikkati çeken muhtemel vahyi iz ve iĢaretlerden bazısı 

Ģu Ģekilde detaylandırılabilir: 

En eski tıp medeniyeti kabul edilen Mezopotamyalılarda, büyük bir ihtimalle 

kendilerine gelen bir peygamber aracılığıyla ‗suyun bütün hayatın menĢei olduğuna‘ 

dair bir inanç vardı (Enbiya, 21/30). Nitekim doktor anlamına kullandıkları Asou, 

sözcüğü ‗suları tanıyan kimse‘ anlamına gelmekteydi. Aynı Ģekilde tıp eğitimini 

tapınaklarda yapmaları, yaratıcı ilah inancının yanında bu ilahın Kur‘an ayetlerindeki 

                                                           
236 Ünver, A. Süheyl, a.g.e, s.71. 
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örneklerinde de görüleceği gibi (ġuara, 26/80 ve Rum 30/20 gibi) insanı çamurdan 

yarattığı, hastalık ve Ģifanın ilahdan geldiği inançları vahyi bir öğretinin izleri olarak 

yorumlanabilir.
238

 Benzer Ģekilde canlılığın su, toprak, hava ve ateĢten oluĢtuğunu 

söyleyen Empedokles (ö. MÖ 435)‘e ait olup Hipokrat‘ın insan bedenine uyguladığı 

humoral patoloji teorisi de kökeninde vahyi bir öğretiye dayanıyor olabilir.
239

 

Eldeki deliller yetersiz olsa da Mezopotamya‘da Babillilerin ve Hititlerin bir 

insandan diğerine hastalık bulaĢabileceğinin farkına varmıĢ olmaları
240 

Eski Ahid gibi 

kaynaklardan haberdar olduklarını veya bağımsız bir Ģekilde bunu gözleyip haleflerine 

aktarmıĢ olabileceklerini gösterebilir. Hititlerin, tıp açısından geliĢmemiĢ olmakla 

birlikte hastalık bölgesinden uzaklaĢarak bulaĢmadan korunmaya çalıĢmaları dikkat 

çekicidir. Ayrıca dini tören öncesi temizlik, kadınlara özel temizlik istisnaları da vahiy 

irtibatını gösterebilir.
241

 

Pek çok Peygamber gönderilmiĢ olan Mısır‘da dini inançlar gereği, bedenin, 

yiyeceklerin ve evlerin çok temiz tutulması, vücuttaki bazı kılların üç günde bir tıraĢ 

edilmesi, günde iki defa yıkanılması, zararlı sayılan hayvanların yenilmemesi, fazla 

yemeğin hastalıkların çoğunun nedeni sayılıp az yenilmesi ve hatta oruç tutulması 

dönem Peygamberlerinin öğretisinden kaynaklanıyor olabilir. Diodorus (ö. MÖ 30?), 

Mısırlılardan Ģöyle aktarır: ―Yediklerimizin dörtte biriyle vücudumuzu, kalan dörtte 

üçüyle de hekimleri besleriz.‖ Herodot (Herodotos) (ö. MÖ 425)‘a göre, temizliği 

güzelliğe tercih ettikleri için, yani kadim bir dini gelenek temelinde değil de sadece 

temizliği önceledikleri için erkek çocukların 12 yaĢına geldiklerinde sünnet edilmeleri 

de bu listeye eklenebilir.
242

 Bütün bunlar bazı bozulma ve değiĢikliklerle birlikte 

özlerinde Ġbrahimî sünneti içeriyor olabilir. Karl Opitz (d.1877-ö?) kadim 
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medeniyetlerdeki temizlik olgusunun dönem dini inançlarından kaynaklanmıĢ 

olabileceğini ve hatta bazı yönleriyle Peygamberimiz dönemine kadar aktarıldığını 

Ģöyle anlatır: "İnsan mutlak temiz olmağa gayret etmelidir. Temiz olmamak, sıhhat 

itibariyle de bir takım tehlikelerden uzak değildir. Bakteriyolojide, cerrahlıkta 

dezenfeksiyon „ilaçla temizlik‟, kaynatma yoluyla kısırlaştırma, „buna siterilisation 

denilir‟. Eski Şark dinlerinde, mezheplerinde en yüksek derecesini bulmuş olan temizlik 

kaidesinde her şey temiz olmalıdır. Asurlarda, daha sonraları başka dini eserlerde 

Talmud'da, Mani dininde olduğu gibi temizlik hakkındaki emirler ağır basmış, 

Muhammed bu münasebetle bunların büyük bir kısmını göz önüne almamakla beraber 

bunlardan faydalanmışdır”.
243

 

Eski Ahid, özellikle eski Mısır olmak üzere geniĢ bir coğrafyanın tıp bilgi ve 

birikimine yaptığı etki ve katkılar açısından dikkatle araĢtırılmalıdır. Zira Tevrat‘ın bu 

tesirleri, indiği toplumdan etkilenen diğer pek çok medeniyetin, özellikle Yunan ve 

Roma medeniyetinin Ģekillenmesinde gözlenebilmektedir. Burada çok detaylı olmasa da 

baĢka medeniyetleri de etkilemesi bakımından Eski Ahid‘in bazı tıbbi konulara nasıl 

değindiği gösterilmeye çalıĢılacaktır. Gerçekten de hastalıkların kadim dönemlerde nasıl 

yönetildiği konusunda en çarpıcı ve dokümante bilgiler Eski Ahid‘de görülebilmektedir. 

Nitekim bu kadim kitap, baĢta sünnet ve doğum süreçleri olmak üzere pek çok tıp ve 

sağlıkla iliĢkili pasaj içermektedir. Özellikle herkesçe malum olduğu için, sünnet 

olmanın emredildiği ve detayların verildiği çok sayıda pasaja değinilmeksizin diğer bazı 

örnekler verilecektir:  

―Levililer‖ 13. Bölüm‘deki ―Deri Hastalıkları Yasası” baĢlıklı 1-46 arası 

pasajlarda farklı deri hastalıklarında Musa ve Harun Peygamberler veya oğullarına 

baĢvurulması istenir ve oldukça detaylı bir Ģekilde bu deri ve derinin kıl gibi 

elemanlarında nasıl bir tedavi uygulanacağı ve bulaĢıcılığa vurgu ile hangi durumlarda 

                                                           
243 Opitz, Karl, Die Medizin im Koran (Kuran'da Tababet) 1906, Çeviren: Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk, Ankara 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1971, s.79. 



80 

  

halktan uzak, ordugâhın dıĢında tutulması gerektiği anlatılmaktadır. Yine ―Küfle İlgili 

Kurallar” baĢlıklı 47-59 arası pasajlarda giyside, deride yeĢil veya kırmızıya dönüĢen 

renkte küf görüldüğünde kâhinin nasıl hareket edeceği, yıkama, yakma veya yırtma 

koĢulları çok ayrıntılarıyla anlatılmakta ve son pasaj ―Küfün bulaştığı yün ya da keten 

giysiyi, kumaşı veya deri eşyayı kirli ya da temiz ilan etmenin yasası budur‖ Ģeklinde 

sona ermektedir.
244

 Burada hastalıkların, neredeyse detaylı bir tıp kitabı formatında 

iĢlendiği görülmektedir. Ġlgili pasajlar, tamamıyla okunacak olursa, bu hayli ilginç 

ayrıntılar daha net görülecektir. Bu pasajlarda da görülebilen karantina yöntemlerine 

ayrıca baĢka Eski Ahid pasajlarında da yer verildiği görülmektedir. Örneğin; ―Sayılar‖ 

31. Bölüm‘de 7 gün karantinadan ve cisimlerin nasıl temizleneceğinden, örneğin ateĢe 

dayanıklı ise ateĢten, değilse sudan geçirilmesi gerektiğinden, ancak bu Ģartlarla 

ordugaha girilebileceğinden bahsedilmektedir.
245

 ―Sayılar‖ 5. Bölüm‘de ise ―Karantina 

ile ilgili Topluluğu Temiz Tutmak‖ baĢlığını taĢıyan pasajlarda benzer Ģekilde Rabbin 

Musa‘ya hastalıklı veya kirli sayılan herkesin erkek olsun kadın olsun ordugâhın dıĢına 

çıkarılmasını istediği ve Ġsrail halkının da denileni yaptığı belirtilmektedir.
246

 

Fakat özellikle Eski Ahid‘de görüldüğü gibi Musa ve Harun Peygamberler gibi 

Peygamberlerin tıpla ilgileri göz ardı edilemeyecek kadar belirgindir. Bu da, tıp ile dini, 

bununla ilintili olarak tıp ile peygamberlik kurumunu birlikte görmenin, daha açık ifade 

edilecek olursak zihinlerde geliĢen bir ―nebevi tıp‖ anlayıĢının zemin ve gerekçesini 

oluĢturmuĢ olabilir. Peygamberimizin bu gelenekle iliĢkisi (a) Kur‘an‘ın aynı kaynaktan 

gelmesi, (b) yaklaĢık olarak aynı havzada yetiĢmiĢ olması veya (c) çağdaĢı olan Haris b. 

Kelede (ö. 13/634) gibi hekimlerin Ġran‘da CundiĢapur‘da yetiĢmesi, bu okulun ise 

Yunan-Hristiyan etkisiyle kurulması, Yunan tıbbının ise Mısır‘dan, Mısır‘ın da 

Mezopotampa uygarlıklarından etkilenmiĢ olması da göz ardı edilmemelidir. Tevrat‘ta 

ve Ġncil‘deki tıp ve sağlıkla ilgili bölümlerin otantik nüshalarda olup olmadıkları 

                                                           
244 Eski Ahid, Levililer 13/1-59 (https://kutsal-kitap.net/bible/tr/index.php?id=109&mc=1&sc=96) 08.10.2020. 
245 Eski Ahid, Sayılar 31/19-24 (https://kutsal-kitap.net/bible/tr/index.php?id=155&mc=1&sc=124) 08.10.2020.  
246 Eski Ahid, Sayılar 5/1-4 (https://kutsal-kitap.net/bible/tr/index.php?id=129&mc=1&sc=124) 08.10.2020.  



81 

  

bilinmemekle birlikte, elbette din ile sağlık arasındaki iliĢkilere, dolayısıyla farklı bir 

nebevi tıp versiyonuna iĢaret ediyor olabilir. 

Hitan [sünnet olmak], bir Akdeniz kavmi olan Fenikelilerde
247

 ve Mısır‘da 

uygulanıyordu.
248

 Nitekim bir teoriye göre Akdeniz ülkelerinde baĢlayıp, Afrika ve Hint 

denizi kıyılarına, oradan da Avustralya ve Amerika‘ya yayılmıĢ olabilir. Hitanın tam 

bilinmemekle birlikte 15.000 yıldan beri uygulandığı söylenmektedir. Avustralya 

yerlileri gibi pek çok gelenekte çakmak taĢının kullanılması iĢlemin prehistorik 

dönemden kaldığını düĢündürebilir. Nitekim Eski Ahid‘de Hz. Musa‘nın karısı 

Sippora‘nın oğlunu keskin bir taĢ ile sünnet ettiği Ģu Ģekilde anlatılır: ―O anda Sippora 

keskin bir taş alıp oğlunu sünnet etti, derisini Musa‟nın ayaklarına dokundurdu. 

„Gerçekten sen bana kanlı güveysin‟ dedi.‖.
249

 Bunu destekler mahiyette Mısır‘da 

çakmak taĢının bazen sünnet iĢleminde kullanıldığı belirtilmiĢtir.
250

 Hatta milattan önce 

yaklaĢık 24. yüzyıla ait Saqqara Necropolis‘inde bulunan meĢhur taĢ kabartmada 

rahiplerin gençleri çakmak taĢı ile sünnet ettiklerine dair bir detay bulunmaktadır. Hitan 

iĢlemine ait sahnelerin olduğu bu rölyefin Hz. Ġbrahim öncesine tarihlenme ihtimali olsa 

da sünnetin, gelenekte Hz. Ġbrahim ile baĢladığına inanılmakta ve temizlikle 

irtibatlandırıldığı için de Arabistan‘da hitan (sünnet)‘a, tahâret (temizlik) de 

denilmektedir. Ġslam‘da terki günah görülmese de erkeğin Müslümanlığının belirtisi 

olmuĢtur.
251

 Hitan ile ilgili hiçbir Kur‘an ayetinin bulunmaması yanında rivayetlerin de 

göreceli olarak az olması ayrı bir araĢtırmanın konusu olmakla birlikte bölgede çok 

yaygın ve yerleĢmiĢ bir geleneğin, dinin emir/nehiy alanından çıkarılarak belki de tıp ve 

sağlığın konusu haline getirilmesi murat edilmiĢ olabilir. 
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Bu konuda Karl Opitz (d.1877-ö?), büyük bir ihtimalle Kur‘an‘ın 

Peygamberimizin sözleri olduğunu düĢündüğü için, rivayetleri değil de ayetleri 

kastederek Ģöyle demektedir: "Sünnet, muhtelif sıcak memleketler ahalisinde o kadar 

tabii bir ameliye idi ki, Hz. Muhammed, bunu anmağa bile lüzum görmemişdi! Bunu 

bizim için hiç de bir ameliyat yerine geçmeyen -doğumdaki göbek kesmesi ile- eşit 

tutmak kabildir.".
252

 Hitanın bu yaygın ve güçlü geleneksel tatbiki kadim 

Peygamberlere dönem Ģartlarının bir gereği olarak vahyedilmesi ihtimalini gösterebilir. 

Bunun en güçlü izlerini Eski Ahid‘de oldukça merkezi bir konumda olmasıyla görmek 

mümkündür. Hatta burada ahdin niĢanesidir. Elbette muhtevaya Ġbrahimi bir sünnet 

veya tamamen kadim örfi bir iĢlem olarak sonradan da dahil olmuĢ olabilir. Bugün 

hitan, tüm dünyada sağlık nedenleriyle dinden bağımsız olarak, özellikle Yahudiler, 

Müslümanlar ve kısmen bazı Hristiyanlar arasında ise daha çok dini motivasyonla 

yaygın bir Ģekilde uygulanmaktadır. 

Hz. Ġsa‘nın tarafımızca da bilinen tıp ile iliĢkili mucizeleri halk arasında 

dönüĢüme uğrayarak Peygamberlerin aynı zamanda hekim oldukları kanaatini 

pekiĢtirmiĢ olabilir. Mesela Ünver, Hz. Ġsa‘nın, Musevi Essenien Tarikatına mensup 

olan bir hekim olduğunun ve birçok hastalıkta mucizeler gösterdiğinin iddia edildiğini 

söylemektedir.
253

 

Yunan tıbbındaki muhtemel vahyi izlere gelince, Homere (ö.?) zamanında 

Yunanlıların en önemli unsur gördükleri nefes yani ruh, ölümde vücuttan ayrılmaktadır. 

Pisagor (Pythagoras) (MÖ 570[?]-500[?]) az yemeği tavsiye ederdi ve koruyucu 

hekimliğin ilmi bir Ģekilde kurucularından biri sayıldı. Ayrıca Yunanlılar, koruyucu 

hekimliğin esasını vücut temizliği olarak gördükleri için geliĢmiĢ bir hamam kültürüne 
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sahiplerdi. Ayrıca eve girerken ayaklarını yıkar, sokak ayakkabılarıyla içeri 

girmezlerdi.
254

 

Tıbbın babası kabul edilen ve el-Ahd veya el-Eyman olarak bilinen meĢhur 

hekimlik andının müellifi olan Hipokrat (MÖ 460 [?]-375 [?]), Müslüman hekimler 

arasında da çok itibarlıydı ve esasen ahlaki öğretisi ile ön plana çıkmaktaydı.
255

 Onun, 

tıbbı geleneksel din, sihir ve hurafelerden ayırıp, akılcı (rasyonel) ve deneysel bir forma 

dönüĢtürmesi, ayrıca tıbbın ahlaki boyutunu önemle vurgulaması, Peygamberlerin 

fonksiyonlarına benzemesi nedeniyle vahyi bilgiden öğrenilmiĢ veya ilham alınmıĢ 

olabileceği düĢünülebilir. Mesela Ģu söz ona aittir: ―Halbuki hekimliği, kuşun sola 

uçmasını hayra alamet, sağa uçmasını şerre alamet olarak yorumlayan (aynı durumu 

başkaları tam tersi yorumlarlar) kâhinlerin sanatıyla karıştırmamalıdır‖.
256

 Bu 

meyanda: ―Kutsal hastalık denen „sara‟nın tanrısal bir yanının olmadığını, diğer 

hastalıklardan daha kutsal olmadığını düşünüyorum. Tabiatı aynıdır. Onun sıradan 

hastalıklara benzemeyen sonuçları karşısında şaşırdıkları için, cehalet sonucu, 

başlangıçta tanrısal bir köken ve sebep göstermişlerdir. Daha sonra, hastalığın 

niteliğini ayırdedemediklerinden ve ona tanrısallık özelliği verdiklerinden tedaviyi de 

bilgisizce yapmışlardır. Dindar ve herkesten daha bilgili olduklarına inandırmak 

isteyen hastalığı kutsallaştıranları, şarlatan ve sahtekârlarla aynı görüyorum. Onlar 

hastalarına yarar sağlamadıkları noktada yetersizliklerinin üstüne tanrısallık örtüsü 

atmışlardır‖.
257

 Ģeklindeki sözler de ona aittir. Hipokrat, bu satırlardan da 

anlaĢılabileceği gibi hastalıkların tanrısal güçle birlikte tabiata yerleĢik yasalar 

çerçevesinde oluĢtuğunu düĢünmektedir. Bu nedenle hekimin tedavi ederken bu 

yasalara göre hareket etmesini istemektedir. Nitekim Salgın Hastalıklar kitabında Ģöyle 

demiĢtir: ―Tabiat hastalıkların hekimidir. Buna yol açan da kendisidir. Tabiatın 

                                                           
254 Ünver, A. Süheyl, a.g.e., s.41-56. 
255 Ağırakça, Ahmet, İslam Tıp Tarihi. Başlangıçtan VII/XIII. Yüzyıla Kadar, 2. baskı, Ġstanbul, Akdem Yayınları, 

2016, s.54-56.  
256 Bayat, Ali Haydar, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, 2016, s.112. 
257 Bayat, Ali Haydar Tıp Tarihi, Ġstanbul, Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, 2016, s.113. 
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düşünmesi gerekmez, bizden birşey öğrenmeden gerekeni yapar.‖. Burada tabiata 

tanrısal vasıf vermeyip, aksine sadece konulmuĢ yasalara göre hareket ettiğini 

düĢünüyor gibidir. Bu yasaların da tanrısal olduğunu düĢünmekte olmalı ki hekimliği 

tanrısal bir sanat olarak görmektedir. Hipokrat aslında böyle düĢünmekle kaderci 

anlayıĢtan uzaklaĢmakta ve hekimi Ģifa veren değil bir sebep konumuna 

indirgemektedir. Hipokrat‘ın tıbbı, eksenine oturtması ve tedavi yaklaĢım tarzı, vahiy 

kaynaklı bir öğretiden bir Ģekilde haberdar olmasına bağlı olabilir.
258

 

Özetle yeryüzünde bozulmuĢ formlarıyla da olsa ubudiyet ile ilgili her 

görünümün kökeninde bir Ģekilde vahyin olduğu daha tatminkâr bir Ģekilde 

gösterilebilirken, tıp ve sağlık konularının vahiyden etkilenmesi bu konuların ancak 

ubudiyet ile irtibatı nisbetinde olacağından çok kolay ortaya konamamaktadır. Nitekim 

bu bağlamda tıbbın bedeni ve ruhi temizliği konu alan branĢlarının kulluk ile irtibatı, 

hastalıkların tedavisi ile ilgilenen kısımlarından daha fazla olabileceği öngörülebilir. 

Bununla birlikte burada verdiğimiz tıp, hayat ve sağlıkla ilgili örnekler, vahyin kurucu 

evrensel niteliğini bir baĢka açıdan hatırlatmıĢ olmaktadır. 

 

4.5.2. Tıbbın OluĢum ve GeliĢiminin Din AnlayıĢına Etkileri 

Tarihsel ve aktüel tıbbi bilginin muhtevasında bazı vahyi izler olabileceği gibi, 

tersine insanlığın üretimi olan tıbbi muhtevanın dini anlayıĢları değiĢtirdiği veya 

Ģekillendirdiği de bazı örneklerle ileri sürülebilir. 

Yunan tanrısı Asklepios‘un Anadolu‘da Lokman Hekim kiĢiliğine dönüĢmüĢ 

olma ihtimali bu örneklerden birisidir. Nitekim Asklepios‘un Jupiter (Zeus) tarafından 

öldürülmesi hikâyesi, Lokman Hekim için de anlatılmaktadır. Belki de bu yüzden 

Lokman Hekim bile ölüme çare bulamamıĢtır denilmiĢ olabilir. Bergama ve Amasya‘da 

Lokman Hekim efsaneleri vardır. Ġbn Sînâ (ö. 428/1037)‘nın halk dilinde dolaĢan 

                                                           
258 Bayat, Ali Haydar, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, 2016, s.109-112; Ünver, A. 

Süheyl, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Ġstanbul Üniversitesi Yayınları, 1943, s.41-56. 
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efsaneleri de Asklepios efsanelerine benzer.
259

 Lokman, Ġslamiyetten önceki Araplarda 

da efsanevi bir Ģahsiyettir. Arapların hakîm ve filozofu sayılır. Hakîm kelimesinin 

yumuĢatılmıĢ Ģekli olan hekimin tabip anlamında kullanılması nedeniyle Lokman‘ın 

hekim olduğu düĢünülmüĢtür. Lokman‘a mâl edilen 330 özdeyiĢin hemen hepsi 

hikmetle alakalıdır.
260

 Mesela Ģu tavsiye ona atfedilir; ―Oğlum! Hasta olmadan önce 

tabip çağır, tabibe hasta olmadan önce hürmet göster.‖.
261

 Bir diğer öğüdü ise, 

―Oğlum! Eğer mide iyice dolarsa fikir uyur, hikmet çekilir ve azalar ibadetten haz 

alamaz‖ Ģeklindedir.
262

 

Roma Ġmparatorluğunda mevcut Asklepios ve diğer Ģifa tanrılarına ait inanıĢlar 

bazı bölgelerde, Hristiyan inancı içinde yaĢamaya devam etmiĢtir. Örneğin 6. yüzyılda 

Atina Asklepionu üzerine kurulan Hristiyan bazilikası, Hristiyan ermiĢ hekimler anısına 

adanmıĢ, böylece Yunan ve Roma sağlık tanrıları Hristiyan azizlerine dönüĢmüĢtür. 

Böylece eskiden tanrılara yönelen dua ve istekler, Hristiyan azizlere yapılmaya 

baĢlanmıĢtır.
263

 

Hipokrat‘ın tedavi anlayıĢı içindeki koruyucu hekimlik, sirkeli bal (oxymel) ve 

sulu bal (hydromel) yanında sıcak banyolar, kusturucular, pürgatifler, kan alma ve 

hacamat gibi usuller bir yandan belki dönem vahyi/dini bilgisinden etkilendiğini, diğer 

yandan eğer böyle bir etkilenme yoksa kendinden sonraki dini bilgi ve gelenek üzerine 

tesir ettiğini gösteriyor olabilir.
264

 

Esasen Sokrat (ö. MÖ 399) öncesi dönemde yaĢamıĢ, milattan önceki beĢinci 

yüzyıl düĢünürlerinden Empedokles (ö. MÖ 435)‘in teorisine dayanan ―Humoral 

Patoloji Teorisi‖, Hipokrat tarafından insan bedenine uygulanmıĢtır. Bu anlayıĢa göre 

canlılık, su, toprak, hava ve ateĢten oluĢur. ―Dört Hılt‖, ―Dört Sıvı‖ veya ―Ahlât-ı 

Erbaa‖ [dört karıĢım da denmektedir] Teorisi de denilen ve etkisi bugün bile 

                                                           
259 Ünver, A. Süheyl, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Ġstanbul Üniversitesi Yayınları, 1943, s.41-56. 
260 Bayat, Ali Haydar, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, 2016, s.198. 
261 DenizkuĢları, Mahmud, Kur‟an-ı Kerim ve Hadislerde Tıp, 2. baskı. Ġstanbul, Marifet Yayınları, 1982, s.9-10. 
262 Oruçhan, Osman, Hadis ve Bilim, Ankara,Türkiye Diyanet Vakfı, 2011, s.66. 
263 Bayat, Ali Haydar, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, 2016, s.143. 
264 Bayat, Ali Haydar, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, 2016, s.111. 
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gözlenebilen bu teori, Doğu ve Batı tıbbında yaklaĢık 2000 yıl etkisini sürdürmüĢtür. 

Bitki, hayvan ve maden orjinli ilaçlar, ayrıca kan akıtma (flebotomi) ve kupa gibi 

tedavileri etkilemiĢ olan bu teoriye göre kan aldırmanın vücudu temizlemesi için belli 

mevsim ve günlerde yapılması gerekmektedir.
265

 Bu teorinin temellerinin eski Mısır‘a 

gittiği düĢünülecek olursa
266

 baĢka bir yerde ifade ettiğimiz gibi yaratılıĢa ait ilahi 

öğretideki su ve toprak göndermesi nedeniyle spekülatif olarak vahyi bir temele de 

dayanıyor olabilir, tersine etkilenmediği gibi yaygın pratiği ile sonraki dini hayatı 

etkilemiĢ de olabilir. Nitekim kimi nebevi tıp diye tabir edilen uygulamalarda bunların 

izleri görülebilmektedir. 

Tarihsel ve geleneksel Hristiyanlığın geliĢmesiyle tıp ve bilim gerilemeye 

baĢlamıĢtır. Nihayetinde Ġmparator Justinianus (ö. 565), 527‘de Atina Akademisini dini 

gerekçelerle kapatmıĢ ve buradaki hocalar Ġran‘a kaçmıĢ veya sürülmüĢlerdir. Bu 

uygarlık böylece son bulmuĢtur. Gittikçe güçlenen kilisenin bilime olan olumsuz tavrı 

Rönesans‘a kadar süren 10 asırlık karanlık bir döneme neden olmuĢtur.
267

 

Uygur tıbbî geleneğinde, kültik hayvanlardan elde edilmesi nedeniyle majik 

düĢünce ürünü olan pek çok bitkisel, hayvansal, madensel maddenin yanında kurt 

kemiği, ödü ve dili, geyik boynuzu, hayvan idrarı gibi farklı cansız cisimler de 

kullanılmıĢtır.
268

 Bu gibi bilgiler, halk kültürü içerisinde dini söyleme eklemlenmiĢ 

olabilir. 

 

4.6. Tıp ve Kulluk 

Diğer bir baĢlık altında, bilimin de bir manada dini yani Ġslami bir faaliyet 

olabileceği temellendirildiği için bu bölümün ―Tıp ve Ġslam‖ veya ―Tıp ve Din‖ baĢlığı 

                                                           
265 Bayat, Ali Haydar, a.g.e., s.123, 124, 126, 144. 
266 Daha detaylı bilgi için; Erdemir, AyĢegül Demirhan, ―Ahlât-ı erbaa‖, TDV Ġslam Ansiklopedisi 

(https://islamansiklopedisi.org.tr/ahlat-i-erbaa) 20.12.2020. 
267 Bayat, Ali Haydar, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, 2016, s.146-147. 
268 Bayat, Ali Haydar, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, 2016, s.249, 250. 
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ile verilmesi halinde fikri bir karmaĢa oluĢacağı düĢünülmüĢ, bu yüzden baĢlık ―Tıp ve 

Kulluk‖ olarak seçilmiĢtir.  

 

4.6.1. Tıbbın Kulluk ile KesiĢen Konuları 

Ġslam dininde, tıp kavramındaki bilimsel vurguya sahip olmayıp daha çok 

gündelik kullanıma dair olmalarına rağmen sağlık ve temizlik gibi, ―tıp‖ ana baĢlığı 

altında değerlendirilebilecek tüm konular, diğer pek çok dinde olmadığı kadar merkezi 

konumda bulunur. Nitekim Ġslam, yadsınamaz bir Ģekilde anlaĢılıp yaĢanabilmesi için 

bunların gerekli, hatta ön-Ģart olduğunu bildirirken (akıl sağlığı, abdest, namaz ve oruç 

gibi), diğer yandan ve aynı zamanda insanlara maddi-manevi huzur, sağlık ve temizlik 

vadeder. Nitekim dini yükümlülükler yerine getirilirken dolaylı olarak ruhi bir arınma 

ve tatmin yanında maddi temizlik de vadedilmiĢ olmaktadır. Bu meyanda Zehebî (ö. 

748/1348), günlük ibadetlerin manevi, psikolojik, fiziki ve ahlaki olmak üzere 4 yönü 

olduğuna iĢaret eder.
269

 Alman doktor Karl Opitz (d.1877-ö?) temizliğin dindeki 

ehemmiyetli konumundan bahsederken eski dini geleneklerde de benzer yaklaĢımların 

olduğunu hatırlattıktan ve Peygamberimizin temizliği emir ve teĢvik ettiğinden 

bahsettikten sonra “Bu olayın değerlendirilmesinde vücut temizliği ile birlikte ruh 

temizliği arasında bir fark gözetilmediği anlaşılır." demektedir.
270

 Opitz Ġslam ile sağlık 

konularının bu iç içeliğini, ―Die Medizin im Koran‖ (Kuran'da Tababet) adlı kitabında 

çok geniĢ bir perspektifte ele almıĢ ve özetle "Hygiene" (Hıfzısıhha) baĢlığı altında 

Ģöyle demiĢtir: ―Kur'an‟da türlü bakımlardan giyim, uyku, vücut, deri temizliği, yiyecek, 

içeceğe dair kaideler, meskenlere, ölülere, hastalara karşı davranışlar hakkında bir 

hüküm verdirebilecek düşünceler vardır. En son unsuru tabiat hadiseleri ile değil de 

halk hastalıklarından husule gelen, bütün bir topluluğu yok eden afetler, Hıfzısıhha 

                                                           
269 Fazlur Rahman, İslam Geleneğinde Sağlık ve Tıp, Ankara Okulu Yayınları, 1997, s.64. 
270 Opitz, Karl, Die Medizin im Koran (Kuran'da Tababet) 1906, Çeviren: Prof. Dr. Feridun Nafiz UZLUK, Ankara 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1971, s.79. 
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bakımından önemlidirler.‖.
271

 Bu bağlamda Opitz, Kur‘an/Din ve tıp/sağlık iliĢkilerini, 

Nahl 16/80 ve 81, Müddessir 74/4 ve Nur 24/31 gibi ayetler üzerinde durarak, yani 

konuya baĢörtüsünü de dâhil ederek iĢlemeye çalıĢmıĢtır.
272

 Gerçekten de ubudiyetin 

hakkıyla yerine getirilebilmesi bedenen ve aklen sağlıklı olmaya bağlıdır.
273

 

Yani Ġslam ile tıp ve sağlık konuları, çoğu zaman karĢı konulamaz bir Ģekilde 

örtüĢür, hatta bütünleĢir. Durum böyle iken Ġslam Peygamberinin sağlık konusunda hiç 

konuĢmamıĢ veya tavsiyelerde bulunmamıĢ olması düĢünülemez. Aslında bu gerçeklik, 

yani (a) Ġslam‘ın sağlık konuları ile olan yakın iliĢkisi ve (b) tam da bu nedenle elbette 

sağlık ve temizlik ile ilgili nebevi beyan ve davranıĢların söz konusu olacağı, tüm ekol 

ve yaklaĢımların üzerinde rahatlıkla ittifak sağlayabilecekleri hususlardır. Nitekim 

mekâsidu‘Ģ-Ģeria bağlamında koruyucu tıbbın kimi hususlarının da peygamberlik 

görevine dahil olduğu söylenmiĢtir. Çünkü mekâsidu‘Ģ-Ģeria; zaruriyyat, haciyyat ve 

tahsiniyyattan oluĢur ve zaruriyatın kısımları dinin, canın, aklın, neslin ve malın 

korunmasıdır.
274

 

Bu temel konsensusa rağmen genel anlamda ―din-sağlık‖ ve özelde ―nebi-

sağlık‖ ekseninde birbirinden farklı çok sayıda görüĢ ve yaklaĢım dile getirilmiĢtir. 

ÇıkıĢ noktasındaki ortak kabullere rağmen belli konularda, özellikle nebi-sağlık 

iliĢkisine dair ihtilaflar, bu malzemenin ekseriyetle rivayetlere dayanmasına 

bağlanabilir. Çünkü bu rivayetler, sağlık konusunun Ġslam ve onun Peygamberi 

nezdindeki özel konumundan kaynaklanan nedenlerle farklı değerlendirilseler bile, son 

tahlilde diğerleri gibi hadis ilminin diğer tüm problem ve tartıĢmalarından 

etkilenmektedir.  

Hadis alanının klasik tarihi seyri ile eĢzamanlı ve karĢılıklı etkileĢim içinde 

Ģekillenen sağlık konulu bu rivayet tabanlı üretimin sistematik bir Ģekilde birikmesiyle 

                                                           
271 Opitz, Karl, a.g.e., s.45. 
272 Opitz, Karl, a.g.e., s.45, 46. 
273 Kutluay, Ġbrahim, Tıbb-ı Nebevî‟nin Vahiy Kaynakları, Uluslararası Ġslam ve Tıp (Tıbb-ı Nebevî) Kongresi 

Bildirileri, Adana, 7-10 Ekim 2015. 
274 Aba, Veli, Tıbb-ı Nebevi, Kaynağı ve Bağlayıcılığı, Ġstanbul, Endülüs Yayınları, 2019, s.76. 
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dinamik, zengin bir literatür oluĢmuĢtur. Bu literatür, uzun bir süreden beri genel olarak 

―nebevi tıp‖ olarak isimlendirilmektedir. Bununla birlikte bu isimlendirmenin isabetli 

olup olmadığı 
275

 veya dinin, tıp (bilim) daha doğru bir ifade ile sağlık ile iliĢkisine dair 

keyfiyeti hangi ölçüde yansıtabildiği gibi tartıĢmaların devam ettiği bilinmektedir. Diğer 

yandan baĢka bir kısımda yaptığımız gibi, bu kavramın tarihi oluĢum ve tekâmülünün 

kritik edilmesi sözü edilen tartıĢmalara önemli perspektifler kazandıracaktır. 

Tıp ve sağlık konularının Ġslam ile bu yakın iliĢkisinin, doğru veya yanlıĢ, adına 

―nebevi tıp‖ denilen literatürün geliĢip büyümesinde önemli bir rolü olmuĢtur. Nitekim 

Gazzâlî (ö. 505/1111), tıbbı, ilahi bir ilim olarak kabul eder ve fıkıh ile birlikte Ģer‘i 

ilimlerin temsilcisi görür. Çünkü Gazzâlî‘ye göre tıp ve fıkıh dünyevi iĢlerin salahıyla 

ilgilidir.
276

 Tıp ve Ġslam iç içeliğinden kaynaklanan bu nebevi müdahalelerin, 

Hamidullah‘ın bakıĢ açısıyla Peygamber‘in, pratisyen bir hekim gibi genel tıp, 

koruyucu ve tedavi edici hekimlik ile ilgili tavsiyelerde bulunması Ģeklinde de tezahür 

ettiği ifade edilmiĢtir.
277

 Ancak bunu peygamberlik görevinin bir parçası olarak mı 

yoksa gündelik hayatta toplumda mevcut tecrübelerin paylaĢımı olarak mı yaptığı 

netleĢtirilmelidir, zira bir Ģeyin peygamber tarafından yapılmıĢ olması onun nutlaka dini 

nitelikte olduğunu göstermek için yeterli olmayabilir. 

Dinin, tıp ve sağlık bağlamında, daha çok ―genel ilkeler‖ ve ―koruyucu tıp‖ 

alanlarında kesiĢim gösterdiği dikkat çeker. Bunlar; temizlik (hijyen), helal ve temiz 

gıdalarla dengeli beslenme, hastalığı ve Ģifayı Allah‘tan bilme, her hastalığın devasının 

yaratıldığına inanma, bitki, yiyecek ve içecek gibi araçlarla tedavi olma, tedaviyi ihmal 

etmeme, mâneviyatı ve moral gücünü yüksek tutma, maddî hastalıkların yanında ruhî 

                                                           
275 Erul, Bünyamin, Tıp ile İlgili Rivayetlerin Değeri, Uluslararası Ġslam ve Tıp (Tıbb-ı Nebevî) Kongresi Bildirileri, 

Adana, 7-10 Ekim 2015. (http://www.bunyaminerul.com/tip-ile-ilgili-rivayetlerin-degeri/) 
276 Aba, Veli, Tıbb-ı Nebevi, Kaynağı ve Bağlayıcılığı, Ġstanbul, Endülüs Yayınları, 2019, s.205-206. 
277 Ünal, Ġsmail Hakkı, Tıbb-ı Nebevî‟nin Kaynağı, Uluslararası Ġslam ve Tıp (Tıbb-ı Nebevî) Kongresi Bildirileri, 

Adana, 7-10 Ekim 2015. 
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hastalıkları da dikkate alma ve Ģirk bulaĢtırmaksızın dua ve rukye gibi usulleri de ihmal 

etmeme gibi baĢlıklarda toplanabilir.
278

 

 

4.6.2. Tıp – Kulluk ĠliĢkisine Ait Özel Konular 

Tedavi olmaksızın tevekkül genel olarak doğru bulunmamıĢtır. Ġbnü‘l-Cevzî 

Ebü‘l-Ferec (ö. 597/1201) bu görüĢtedir. Gazzâlî hayati bir durumda tedavinin farz 

olduğunu, değilse tevekkül edilebileceğini söyler, ama söylenti ve hurafe tedavilere 

cevaz vermez. Ebû Tâlib el-Mekkî (ö. 386/996), karantinayı tevekküle uygun bulur. 

Fazlur Rahman (1919-1988) tevekkülün ilk dönem sufilik dıĢında genelde tedavi ile 

birlikte uygulandığını ifade eder.
279

 

Ġbn Kayyim el-Cevziyye (ö. 751/1350), hastalık sebeplerine vurgu yaparak 

tevekkül ve duanın maddi ilaçların yapamadığı etkiyi gösterebildiğini söylemektedir.
280

 

Felix Klein Franke‘den naklen Râbia el-Adeviyye (ö. 185/801[?]), hastalığında 

kendisini ziyarete gelen Abdurrahman b. Avf (ö. 32/652) ve Süfyân es-Sevrî (ö. 

161/778)‘nin ağrısını hafifletmesi için Allah‘a dua etmesini istediklerinde, ağrıyı 

verenin Allah olduğuna göre neden O‘nun iradesine ters dua etmesini istediklerini 

sormaktadır.
281

  

Tedaviyi teĢvik eden ―Allah, devasını indirmediği hiçbir hastalığı indirmemiştir‖ 

(Ġbn Mâce, ―Tıb‖, 1, nr. 3438.), ―Tedâvî olun. Allah indirdiği (inzâl) ne kadar hastalık 

(dâu) varsa onların şifâsını da indirmiştir (yaratmış). Mevt (ölüm) ve heram (ihtiyarlık) 

hariç‖ (Ahmed, Müsned, VI, 395, nr. 18482. Rivayetin baĢka bir varyantının devamında 

―bilen bildi bilmeyen bilmedi‖ ilâvesi vardır, Ahmed, Müsned, VI, 395, nr. 18483.) ve 

―Ey İnsanlar! tedâvî olun. Allah yarattığı ne kadar hastalık (dâu) varsa onun şifâsını da 

                                                           
278 Kutluay, Ġbrahim, Tıbb-ı Nebevî‟nin Vahiy Kaynakları, Uluslararası Ġslam ve Tıp (Tıbb-ı Nebevî) Kongresi 

Bildirileri, Adana, 7-10 Ekim 2015. 
279 Aba, Veli, Tıbb-ı Nebevi, Kaynağı ve Bağlayıcılığı, Ġstanbul, Endülüs Yayınları, 2019, s.206-208. 
280 Ġbn Kayyim el-Cevziyye, Tıbbu‟n Nebevi, Çeviri: Abdülvehhab Öztürk, Ġstanbul, Kahraman Yayınları, 2019, s.16. 
281 Fazlur Rahman, İslam Geleneğinde Sağlık ve Tıp, Ankara Okulu Yayınları, 1997, s.71-72. (Burada hikâye edilen 

olayın, Abdurrahman b. Avf‟ın, Râbia el-Adeviyye‟den 153 yıl önce vefat etmiş olmasından dolayı asılsız olduğu 

belirtilmelidir.) 
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yaratmıştır (halk etmiştir). Bir hastalık hariç o da “sâm”dır. Sâm, ölüm demektir‖ 

(Ebû‘l-Fazl Ahmed b. Ali, el-Metâlibu‘l-âliye bi zevâidi‘l-mesânîdi‘s-semâniyye, 

Beyrut, 1993, IIV+fihrist, II, 333, nr. 2402) gibi rivayetlerin
282

 tecrübi tıbba teĢvik 

etmesi yanında tedavinin dini paradigma içerisindeki yerine iĢaret ettikleri görülür. Yani 

tedavi olmanın tevekkül anlayıĢıyla uyumlu olduğu değerlendirilebilir. Keza Hz. 

Peygamber‘in; ―Ey Allah‘ın kulları! Tedavi olunuz.‖ dediği rivayet edilmekte ve bunun 

tecrübî tıbba teĢvik olabileceği ifade edilmektedir. 

Sağlığı koruma ve tedavi olmanın dini mükellefiyetler olması yanında 

hastalıklarda sabrı ve ölüme hazırlığı telkin gibi hikmetler arama, Gazzâlî‘nin dediği 

gibi tıp vesile olsa da Ģifanın Allah‘dan geldiğine inanma manevi telkin mesabesinde 

olup hastalığı arzulama Ģeklinde anlaĢılmamalıdır.
283

 Sufiler arasında hastalığın bile 

rahmet olarak düĢünüldüğü de eklenmelidir.
284

 Dolayısıyla tedavi olmanın gereği 

konusundan bağımsız olarak hastalığın hikmeti üzerinde tefekkür etmek ve hastalığın 

da, Ģifanın da Allah‘dan olduğuna iman ile tevekkül etmek elbette Ġslam‘ın ruhuna 

uygun, Kur‘an dilinin yansıması yaklaĢımlar olmaktadır. 

 

4.7. Nebi – Sağlık ĠliĢkisine Dair Vizyon 

4.7.1. Nebevi Tıp Olgusunun OluĢum ve Tekâmülü 

Nebevi tıp adı verilen konunun ve ilgili rivayet malzemesinin tanım, oluĢum ve 

tekâmülü, sağlık ve tıp alanına giren rivayetlerin bağlayıcılıklarının anlaĢılması ile 

yakından ilgilidir. Çünkü sağlık ve tıbbın bütününü Peygamberle, dolayısıyla risalet ile 

iliĢkilendiren, böylece zımnen dini bir bağlama iĢaret eden bu tanımlamanın ne 

zamandan beri cari olduğu ve nasıl evrildiği araĢtırılarak bağlayıcılığın köken ve 

kapsamı belirlenebilir. 

                                                           
282 Atmaca, Veli, “Hadislerde Hastalık ve Sağlık Anlamında Kullanılan Genel Kavramlar‖, Hadis Tetkikleri Dergisi 

(HTD), 2010, VIII/1, ss. 83–105. 
283 Aba, Veli, Tıbb-ı Nebevi, Kaynağı ve Bağlayıcılığı, Ġstanbul, Endülüs Yayınları, 2019, s.209. 
284 Aba, Veli, a.g.e., s.210-213. 
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Gerçekten de Nebevi tıp tamlamasının, tıbbi rivayetlerin bağlayıcılığı ile ilgili 

kanaatin zaman içerisinde değiĢikliğe uğramasıyla sonradan ortaya çıktığı 

değerlendirilebilir. Nebevi tıp rivayetlerinin bağlayıcılığı konusunda fazla eser olmadığı 

gerekçesiyle
285

 yazdığı kitabında Aba, bu rivayetlerin bağlayıcılığı ile ilgili olarak 

klasik hadis eserlerinin irdelenmesinin iyi bir baĢlangıç noktası olabileceğini söyler. 

Nitekim el-Muvatta ile baĢlayıp isnatlı hadis naklinin büyük oranda son bulduğu hicri 5. 

asra kadar geçen sürede yazılmıĢ tasnifli eserlerde, öncelikle ―nebevi‖ tamlamasının yer 

almadığı, el-Muvatta‘da Kitabu‘l-‗Ayn, Sahih-i Müslim‘de ―Kitabu‘s-Selam‖ olmak 

üzere tamamında ―Kitabu‘t-Tıbb‖, ―Ebvabu‘t-Tıbb‖ veya ―Kitabu‘l-Merda‖ 

baĢlıklarının kullanıldığı dikkat çekmektedir. Ancak buradaki tıb kelimesinin 

günümüzün modern tıp bilimi anlamındaki bilimsel bir faaliyetten ziyade ―sağlık ve 

tedavi‖ konuları anlamında kelimenin kök anlamında kullanıldığına da iĢaret 

edilmelidir. Ayrıca bağlayıcılık ile kurulan iliĢki, rivayetlerin yer aldıkları Kitâbü‘t-

Tahâre, Kitâbü‘l-Etʽime, Kitâbü‘l-EĢribe, Kitâbü‘l-Ġman ve Kitâbü‘l-Edeb gibi
286

 

taharet, oruç, cihat, kader, kadın ve erkeğin birbirini tedavi edebilmesi veya tabiplerin 

sorumluluk ve tazminatları gibi bölümlerden takip edilebilmektedir.
287

 Yani tıp ile ilgili 

rivayetlerdeki tedavi usullerinin dini bağlayıcılığı 5. asra kadar nebevi kayıtla değil, 

ilgili fıkhi konu bağlamında ele alınmıĢ gibi görünmektedir. Zira her tedavi usulü tıbbi 

nitelikte olmayabilir, hatta tıp ile uzaktan yakından alakası olmayan hurafe ve 

Ģarlatanlık türünden de olabilir. Tıpkı kudsi hadis kavramının hicri 6-7. yüzyıl 

öncesinde bilinmemesi gibi, Tıbb-ı Nebevi kavramı da hayli geç dönemde ihdas edilmiĢ 

bir kavram olarak görünmektedir. Gerçekten de ilk dönem kaynaklarında, hatta büyük 

                                                           
285 Aba, Veli, Tıbb-ı Nebevi, Kaynağı ve Bağlayıcılığı, Ġstanbul, Endülüs Yayınları, 2019, s.15. 
286 Kutluay, Ġbrahim, Tıbb-ı Nebevî‟nin Vahiy Kaynakları, Uluslararası Ġslam ve Tıp (Tıbb-ı Nebevî) Kongresi 

Bildirileri, Adana, 7-10 Ekim 2015. 
287 Aba, Veli, Tıbb-ı Nebevi, Kaynağı ve Bağlayıcılığı, Ġstanbul, Endülüs Yayınları, 2019, s.14, 117-136. 
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bir kısmının kendisinden alındığı Kütüb-i Sitte‘de Kudsi Hadis nitelendirmesinin yer 

almadığı ifade edilmiĢtir.
288

 

Gerçekten de ilk dönemde tıp ve sağlıkla dolaylı ilgisi nedeniyle bablar 

içerisinde dağınık bir Ģekilde olması dıĢında bu alanda yazılmıĢ müstakil eserler 

görülmemektedir. Nitekim Koçyiğit, ikinci yüzyılda telif ve tasnif edilen hadis 

eserlerini; siyer ve magazi kitapları, sünen kitapları, cami‘ler, musannaflar ve belirli bir 

konuya tahsis edilmiĢ kitaplar Ģeklinde beĢ gruba ayırmakta, gruplara verdiği örnekler 

arasında tıp ve sağlığa atıf yapan müstakil bir eser olarak sadece sonuncu grup baĢlığı 

altında Ġsmail Ġbn Uleyye el-Esedi (ö.193/809)‘nin Kitabu‘t-Tahare‘sine yer 

vermektedir. Ayrıca [sened ve ricaldeki hassasiyet, ayrıca sahih hadislere yoğunlaĢma 

konusundaki farkındalık açısından] tasnifin altın çağı olarak isimlendirilen Kütüb-i Sitte 

devri, yani üçüncü asırdaki hadis eserlerini de; siyer ve megaziler, müsnedler, sunenler, 

musannaflar, camiler, cüzler ve belirli konulara tahsis edilmiĢ kitaplar, müstahrecler ve 

hadis ilminin çeĢitli konularına tahsis edilmiĢ kitaplar olarak gruplandıran Koçyiğit, bu 

asırda tıp ve sağlığa atıf yapan müstakil bir eser örneği vermemektedir.
289 

Bu minvalde 

Çakan, referans niteliği taĢıyan çok önemli eserinde ―Belirli konulara ait hadis 

edebiyatı‖ baĢlığı altında daha çok tergib ve terhib eserlerine yer vermiĢ, nebevi tıbbı 

özel bir hadis edebiyatı kategorisi olarak ele almamıĢtır.
290

 

Genel olarak ―et-Tıbbu‘n-Nebevi‖ adı verilen tür edebiyatı, ilgili rivayetlerin 

hicri 2 ila 5. asır dahil olmak üzere yazılmıĢ eserlerde, ―nebevi‖ tamlaması olmaksızın 

hadis kitabiyatı içerisinde; genel olarak sonrasında ise önce ansiklopedik eserler daha 

sonra ise müstakil kitaplar içerisinde yer almasıyla meydana gelmiĢtir.
291

 

                                                           
288

 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, İslam Düşüncesinde Sünnet, 14. Baskı, Ankara, Ankara Okulu Yayınları, 2017, s.240. 
289 Koçyiğit, Talat, Hadis Tarihi, 9. baskı. Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2014, s.207-265; Koçyiğit, 

Talat, Hadis Usulü, 14. Baskı, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2015, s.286-302. 
290 Çakan, Ġsmail Lütfi, Hadis Edebiyatı, 22. baskı. Ġstanbul, Marmara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 

2018, s.156 
291 Aba, Veli, Tıbb-ı Nebevi, Kaynağı ve Bağlayıcılığı, Ġstanbul, Endülüs Yayınları, 2019, s.14, 130,131,133; 

DenizkuĢları, Mahmud, Kur‟an-ı Kerim ve Hadislerde Tıp, 2. baskı. Ġstanbul, Marifet Yayınları, 1982, s.145-172. 
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Yani bu bağlamdaki ilk eser olan Endülüslü Maliki âlim Ġbn Habîb es-Sülemî 

(Abdülmelik b. Habîb) (ö. 238/853)‘nin ―et-Tıbbu‘n-Nebevi‖ adlı eseri hariç tutulacak 

olursa ―Nebevi Tıp‖ kavramı etrafında verilen eserler genel olarak 4. asırdan itibaren 

giderek çoğalmıĢtır. Nitekim es-Sulemi‘ye ait ilk nebevi tıp kitabında Peygamberimize 

atfedilen söz ve fiilleri içeren hadis sayısının 50‘ye bile ulaĢamadığı iddia 

edilmektedir.
292

 Genel olarak bu eserlerde önceleri sadece mevzu/makbul seçme 

hadisler bulunurken, sekizinci asırdan itibaren tıbbi açıklamalar yer almaya baĢlamıĢtır. 

Erken dönem eserlerine örnek olarak; Ġbnü‘s-Sünnî (ö. 364/975) (Eseri: eṭ-Ṭıbbü‘n-

nebevî), Ġbn Habîb en-Nîsâbûrî (ö. 406/1016) (Eseri: eṭ-Ṭıbbü‘n-nebevî), Ebû Nuaym 

el-Ġsfahânî (ö. 430/1038) (Eseri: Kitâbü Ṭıbbi‘n-nebî), el-Müstağfirî en-Nesefî (ö. 

432/1041) (Eseri: eṭ-Ṭıbbü‘n-nebevî) ve Ziyâeddin el-Makdisî (ö. 643/1245) (Eseri: eṭ-

Ṭıbbü‘n-nebevî, eṭ-Ṭıb ve‘r-ruḳayyât) gibi ulemanın hemen hemen aynı isimli eserleri 

sayılabilir. Sekizinci yüzyıldan itibaren el-Hamevi Alâeddin El-Kehhâl (ö. 720/1320)‘in 

el-Ahkamü‘n-Nebeviyye fi‘s-Sınaati‘t-Tıbbiyye‘sinde, muteber kitaplarda olmayan bazı 

hadislerin yanında tedavi ile ilgili faziletler; Zehebî (ö. 748/1348)‘nin eṭ-Ṭıbbü‘n-

nebevî‘sinde, mevzu/zayıf hadislerin yanında sağlığın önemi, teorik ve pratik tıp 

konuları, bir rivayetten hareketle uzman doktora muayenenin lüzumu; Ġbn Kayyim el-

Cevziyye (ö. 751/1350)‘nin eṭ-Ṭıbbü‘n-nebevî‘sinde kalbi ve bedeni hastalıklar ve 

detaylı sağlık bilgileri; Mehdi b. Ali b. Ġbrahim el-Yemeni (ö. 815/1412)‘nin er-Rahme 

fit-tıb ve‘l-Hikme‘sinde
293

 koruyucu ve tedavi edici olarak tıp, Celâleddin es-Süyûtî (ö. 

911/1505)‘nin eṭ-Ṭıbbü‘n-nebevî (el-Menhecü‘s-sevî ve‘l-menhelü‘r-revî fi‘ṭ-ṭıbbi‘n-

nebevî)‘sinde, sahih, hasen ve zayıf hadislerle sağlık, ayrıca Hattâbî (ö. 388/998)‘nin 

fikirleri; Kastallânî, Ahmed b. Muhammed (ö. 923/1517)‘in el-Mevâhibü‘l-

ledünniyye‘sinde kalp ve bedenle ilgili hastalıklar, dua, ilaç ve hem ilaç hem dua olarak 

                                                           
292 Aba, Veli, Tıbb-ı Nebevi, Kaynağı ve Bağlayıcılığı, Ġstanbul, Endülüs Yayınları, 2019, s.137. 
293 Bu kitabın müellifi DenizkuĢları‘na göre el-Yemeni iken, Diyanet Kütüphanesi‘nde 

(https://ekutuphane.diyanet.gov.tr/details?id=29788&materialType=KT&query=Eb%C3%BC%27l-

Fazl+Celaleddin+Abdurrahman+b.+Eb%C3%AE+Bekr+Suyuti) Ebü‘l-Fazl Celaleddin Abdurrahman 

b. Ebî Bekr Suyuti olarak kaydedilmiĢtir  
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tedaviler; Atûfî, Hayreddin Hızır (ö. 948/1541)‘ın Ravżü‘l-insân fî tedâbîri‘l-ebdân‘ında 

muteber haberlerin yanında tıbbi açıklamalar; Hüseyin Remzi (1839-1896)‘nin Tıbb-ı 

Nebevi‘sinde, bazısı muteber olmayan 42 hadis, ayrıca tıbb-ı nebevi kitaplarından 

mülhem konular iĢlenmiĢtir. Ayrıca el-Buhari‘nin kitabu‘l-emrad ile baĢlayan bir 

nüshasının yanlıĢlıkla nebevi tıp kitabı olarak kataloglandığı ve bazı eserlerin çok küçük 

hacimde oldukları, pek çoğunun bir hadis usulu farkındalığı olmaksızın kaleme alındığı 

gibi hususlar da akılda tutulmalıdır.
294 

Bilinen ilk Türkçe nebevi tıp eseri, Ahmed-i Dâî 

(ö. 824/1421‘den sonra) tarafından hazırlanan bir tercüme eserdir. Dai, Ebû Nuaym el-

Ġsfahânî‘nin (ö. 430/1038) Et-Tıbbu‘n Nebevî adlı eserinin bir muhtasarını TimurtaĢ 

PaĢaoğlu Umur Bey‘in isteği üzerine çevirmiĢtir.
295

 

DenizkuĢları gibi Aba da nebevi tıp kitabiyatının ilk eserlere nazaran gittikçe 

daha sofistike hale geldiği görüĢündedir. Örnek olarak Ebû Nuaym el-Ġsfahânî (ö. 

430/1038) ve Ġbn Kayyim el-Cevziyye (ö. 751/1350)‘nin eserlerini vermektedir.
296

 

Kısacası beĢinci asra kadar klasik hadis eserlerinde sözü edilen tıp ve sağlık 

konularına doğrudan ―nebevi‖ nitelendirmesi yapılmaması, ilk dönemde bunların toptan 

bir dini bağlayıcılık içerisinde görülmediğinin bir belirtisi olabileceği düĢünülebilir. Tıp 

ve sağlıkla ilgili malumatın nebevi atıfla rivayetlerle iliĢkilendirilmesi klasik hadis 

külliyatının tamamen dıĢında baĢladığı görülmektedir. Üstelik bu mecrada konu, her 

zaman metodik bir hadis farkındalığı ve tatminkâr bir tıbbi / ilmi yeterlilik ile 

iĢlenebilmiĢ değildir. Biriken ve gittikçe çoğalan üretim özellikle dördüncü asırdan 

itibaren ―nebevi‖ atıfla yapıldığı için erken dönemdeki bağlayıcılığın anlam ve kapsamı 

değiĢmiĢ ve geniĢlemiĢtir. Artan üretimde çoğunlukla iyi niyetli emekler göze çarpsa da 

kimi zaman mesleki deformasyonla konunun suistimal edilmesi, bazen de eserlerin 

birbirine atıf yapması rol oynamıĢ olabilir. 

                                                           
294 DenizkuĢları, Mahmud, Kur‟an-ı Kerim ve Hadislerde Tıp, 2. baskı. Ġstanbul, Marifet Yayınları, 1982, s.145-172; 

Ağırakça, Ahmet, İslam Tıp Tarihi. Başlangıçtan VII/XIII. Yüzyıla Kadar, 2. baskı, Ġstanbul, Akdem Yayınları, 2016, 

s.83-84. 
295 Ünver, A. Süheyl, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Ġstanbul Üniversitesi Yayınları, 1943, s.71; Kut, Günay, ―Ahmed-i Dâî‖, 

TDV Ġslam Ansiklopedisi (https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-i-dai) 16.12.2020. 
296 Aba, Veli, Tıbb-ı Nebevi, Kaynağı ve Bağlayıcılığı, Ġstanbul, Endülüs Yayınları, 2019, s.191-192. 
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Fazlur Rahman‘a göre Ġbn Kayyim (ö. 751/1350)‘in, din dıĢı hekim ve 

filozofların otoritesi altındaki tıbbı, ĠslamileĢtirme niyet ve gayretiyle hareket ettiğini, 

bunun sonucunda ciltler dolusu bir kitabiyatın ortaya çıktığını söylemektedir.
297

 Ġbn 

Kayyim bu gayretiyle tıbba dini bir alternatif oluĢturmaya çalıĢıyor gibidir. Fakat bu, ilk 

dönemlerde yakalanan bilimsel düĢünme anlayıĢınının giderek azalmasına ve dini 

ortamın bilimden daha da uzaklaĢmasına sebebiyet vermiĢ olabilir. 

Bu gerekçelerle çok yaygın ve kolayca kullanılıveren ―nebevi tıp‖ kavramının 

tüm birey ve ekolleri tatmin ve temsil edecek Ģekilde bir tanımının yapılması fevkalade 

zor gözükmektedir. Hakikaten her biri esasen farklı tanımlara atıf yapan Tıbbu‘l-Ġslam, 

Tıbb-ı Arabi‘l-Ġslami, et-Tıbbu‘l-Arabî, Tıbbu‘n-Nebi ve et-Tıbbu‘n-Nebevi, hatta 

uygulanan tedavilerin daha önce de kullanıldığına atfen ―et-Tıbbu‘l-Câhilî‖ tamlamaları 

çoğunlukla müteradif kullanılmıĢtır.
298

 

Özetle bu literatür, daha dar anlamıyla, ama tüm ekollerin yaklaĢımlarını da 

kapsayacak Ģekilde; Peygamberimizin vahyi bilgilendirme, toplumun birikimi ve kiĢisel 

tecrübesi ile edinmiĢ olabileceği ve sağlığın korunması ve hastalıkların tedavisiyle ilgili 

uygulayıp tavsiye ettiği usuller
299 

veya daha geniĢ bir anlama ile hadis, ayet, farklı 

kültürel uygulamalar, tabip görüĢleri, dönemin bilimsel malumatları
300

 olarak da 

tanımlanabilmektedir.  

 

4.7.2. Nebevi Sağlık Alanının Farklı Yorumları 

Nebevi tıbbın tasavvuf ehli ve ġia uleması gibi farklı kesimlerce nasıl 

yorumlandığı baĢka bir çalıĢmanın konusu olmakla birlikte, konumuza bir bakıĢ açısı 

kazandırabileceği için kısaca değinmek uygun olacaktır.  

                                                           
297 Aba, Veli, Tıbb-ı Nebevi, Kaynağı ve Bağlayıcılığı, Ġstanbul, Endülüs Yayınları, 2019, s.84. 
298 Aba, Veli, Tıbb-ı Nebevi, Kaynağı ve Bağlayıcılığı, Ġstanbul, Endülüs Yayınları, 2019, s.17; Ünal, Ġsmail Hakkı, 

Tıbb-ı Nebevî‟nin Kaynağı, Uluslararası Ġslam ve Tıp (Tıbb-ı Nebevî) Kongresi Bildirileri, Adana, 7-10 Ekim 2015; 

Erul, Bünyamin, Tıp ile İlgili Rivayetlerin Değeri, Uluslararası Ġslam ve Tıp (Tıbb-ı Nebevî) Kongresi Bildirileri, 

Adana, 7-10 Ekim 2015. (http://www.bunyaminerul.com/tip-ile-ilgili-rivayetlerin-degeri/) 
299 Ünal, Ġsmail Hakkı, Tıbb-ı Nebevî‟nin Kaynağı, Uluslararası Ġslam ve Tıp (Tıbb-ı Nebevî) Kongresi Bildirileri, 

Adana, 7-10 Ekim 2015; Kutluay, Ġbrahim, Tıbb-ı Nebevî‟nin Vahiy Kaynakları, Uluslararası Ġslam ve Tıp (Tıbb-ı 

Nebevî) Kongresi Bildirileri, Adana, 7-10 Ekim 2015. 
300 Aba, Veli, Tıbb-ı Nebevi, Kaynağı ve Bağlayıcılığı, Ġstanbul, Endülüs Yayınları, 2019, s.13. 
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Aba, nebevi sağlık edebiyatının rukye [Hastalık ve kötülüklerden korunmak 

veya kurtulmak amacıyla dua okuyup üfleme anlamında bir terim] az yeme ve bitkisel 

tedavi gibi unsurları, tekkelerin Ģifahanelere dönüĢmesine yol açtığını söylemektedir. 

Bu konuda sufilerin keĢif ve rüyayı, bu yollarla nakledilmiĢ bir rivayet saptanamamakla 

beraber alternatif bilgi kaynakları olarak kabul ettikleri unutulmamalıdır.
301

 Gerçekten 

de Allah ve Peygamber‘den doğrudan haber yoluyla, keĢf, ilham ve rüya adları altında 

bilgi edinilebileceği savunulmuĢtur. Oysa Ġslam düĢüncesinde bilginin temel kaynakları, 

haber, duyu/deney ve akıl bilgisi olup hazır bilgi kaynakları konumundaki Kur‘an ve 

[bilgi kaynağı olarak ahad ve mütevatir olmalarının önemi tartıĢmalarından bağımsız 

olarak] Hadis rivayetleri dıĢında ilkesel manada ayrıcalıklı bir bilgi kaynağı 

bulunmamaktadır. Çünkü son Peygamber gelmiĢ ve Din tamamlanmıĢtır. Bu bağlamda 

artık ―ayrıcalıklı bilgi‖ kaynağı ve ―ayrıcalıklı kiĢi‖nin de olamayacağı ilkesel olarak 

kabul edilmiĢtir.
302

 

ġia kitabiyatında tıbb-ı nebevi adıyla kaleme alınmıĢ herhangi bir eser yoktur.
303

 

Bu alandaki eserler genelde Ali Beyt, Ehlibeyt, Tıbbu‘l-Eimme gibi adlarda ve çok 

sayıdadır. Hadisler büyük oranda Ca‗fer es-Sâdık (ö. 148/765)‘tan gelir, çoğunlukla 

isnat yoktur, doğrudan Ca‘fer‘in hadisleridir ve bunlarda Peygamberin adı hiç 

anılmaz.
304

 Hadis ve sünnetin tanımındaki söz, fiil ve takrir, Ehl-i sünnette sadece 

Nebimize ait iken ġia‘da Nebimize ilaveten masum imamlara da ait olabilir. Ġmamet 

nübüvvetin devamı olduğu için, delil olma bakımından Hz. Peygamber‘in sünnetiyle 

―imamların ahbârı‖ arasında herhangi bir fark yoktur. Dolayısıyla Ġmamiyyeye göre 

geniĢ anlamıyla sünnet, Hz. Peygamber‘den yahut masum imamdan sâdır olan söz, fiil 

ve takrirlerdir. Bu nedenle Peygamberimiz ve masum imamlardan nakledilen rivayetler 

                                                           
301 Aba, Veli, a.g.e., s.210-213. 
302 Tokat, Latif, ―Dini İstismara Açık Bilgi Kaynağı Olarak “Ayrıcalıklı Bilgi”: Keşf, İlham Ve Rüya –Felsefi Bir 

Analiz‖, Hitit Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi,  2017, 16(32), s. 387-410. 
303 Aba, Veli, Tıbb-ı Nebevi, Kaynağı ve Bağlayıcılığı, Ġstanbul, Endülüs Yayınları, 2019, s.228. 
304 Aba, Veli, a.g.e., s.213,215. 
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aynı değerde kabul edilir.
305

 Nebi ve imam sözü eĢitlendiği için Peygamberimize ait 

olmayan rivayetler de artmıĢ ve belli ölçüde bağlayıcılık kazanabilmiĢtir.
306

 ġia‘da 

ilimler, Ehl-i sünnet ve Mutezile‘den farklı olarak kesbi değil, vehbidir.
307

 Tıbbın 

kaynağı hakkında mesela eĢ-ġeyh Müfid Muhammed b. En-Numan (ö. 413/1022) Ģöyle 

söyler; ―Tababet sahihtir ve onun bilgisi vahiyle kurulmuştur. Ulema onu yalnızca 

peygamberlerden alır. Hastalıkların gerçek doğasına ait bilgi, ancak [nakle dayalı] 

işitsel olarak edinilebilir ve ilaçları bilmek, ancak Allah‟ın lütfu ile mümkündür. Bu 

bilgiler ancak gaybın bilgisine vakıf birinden edinilebilir.‖.
308

 Tıbbın yeri açısından Hz. 

Ali (ö. 40/661)‘den Ģöyle nakledilir; ―Dört çeşit ilim vardır: Din için fıkıh; beden için 

tıp; dil için gramer ve mevsimleri ayırt etmek için yıldızların tetkiki‖.
309

 Tıbbın esasları 

dua ve Hz. Hüseyin‘in (ö. 61/680) kabir toprağı yanında günümüz tıbbına bile uyumlu 

bazı esaslardan oluĢur. Mesela Tıbbu‘l-Eimme adlı eserde Hz. Ali‘nin ―Oburlukla 

sıhhat bir arada olmaz‖, Hz. Hasan‘ın (ö. 49/669) ―Sana dört şey söyleyeceğim ilaca 

ihtiyacın kalmayacak: Acıkmadıkça yeme, doymadan yemeyi kes, lokmayı iyi çiğne, 

uykudan uyandığında dışarı çık” (bunları yaparsan) ilaca ihtiyacın kalmaz.” sözleri ile 

Er-Rıza‘dan naklen “… Şayet ölen kişiye masaj yapsaydınız o kişi yaşardı. Buna neden 

itiraz ediyorsunuz…‖ gibi rivayetler günümüz tıbbına benzemektedir.
310

 ġia‘nın tıp 

anlayıĢının teĢekkülünde Hint, Ġran, Yunan ve Mısır‘a ait tıbbın ilahi bir bilgi türü 

olarak algılanması ve Ģifacıların gayb bilgisine sahip oldukları inancının etkisi olmuĢ 

olabilir.
311

 

Sufilerin sened, kaynak ve Hz. Hüseyin‘in kabir toprağı gibi konularda ġia‘dan 

farklı düĢündükleri, fakat ġia ile benzerliklerinin daha fazla olduğu ifade edilmiĢtir. 

                                                           
305 Dumanlı, AyĢe, Şî‟â‟ya Göre Rukye Rivayetleri ve Ehl-İ Sünnet Rivayetleri ile Mukayesesi (Kitâbu Tıbbı Ehl-İ 

Beyti‟n-Nebî Özelinde), Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Ġslam Bilimleri Anabilim Dalı, Hadis 

Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, DanıĢman: Doç. Dr. Veli Atmaca, Elazığ, 2012, s.8. 
306 Aba, Veli, Tıbb-ı Nebevi, Kaynağı ve Bağlayıcılığı, Ġstanbul, Endülüs Yayınları, 2019, s.227-228. 
307 Aba, Veli, a.g.e., s.217. 
308 Aba, Veli, a.g.e., s.218. 
309 Dumanlı, AyĢe, Şî‟â‟ya Göre Rukye Rivayetleri ve Ehl-İ Sünnet Rivayetleri ile Mukayesesi (Kitâbu Tıbbı Ehl-İ 

Beyti‟n-Nebî Özelinde), Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Ġslam Bilimleri Anabilim Dalı, Hadis 

Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, DanıĢman: Doç. Dr. Veli Atmaca, Elazığ, 2012, s.22. 
310 Aba, Veli, Tıbb-ı Nebevi, Kaynağı ve Bağlayıcılığı, Ġstanbul, Endülüs Yayınları, 2019, s.220-223. 
311 Aba, Veli, a.g.e., s.226, 227. 
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Faydayı, ilacın değil, Ģifa verenin Allah olduğu inancının verdiği; imam ve Ģeyh eliyle 

Ģifa bulma ve tedavi olma; tevekkül anlayıĢı; tıbbın gayb bilgisi olan kiĢilerce 

bilinebileceği anlayıĢı; hastalığın imtihan aracı ve iĢlenen günahların bedeli görülmesi 

ve kullanılan mistik – edebi dil yönünden benzeĢtikleri görülür.
312

 

 

4.7.3. Nebevi Tıp Tamlamasına Ġtirazlar 

 Yıldırım, bu tamlama ile tedavi usullerinin Peygamberimiz tarafından tavsiye 

edilip uygulandığına değil de nebevi bir boyut kazandırılarak Allah‘dan gelen bilgiler 

olduğuna gönderme yapılıyorsa sakıncalı olacağını söylemiĢtir. Nebevi tıbbın anlam 

alanının daraltılmasını gündeme getirmekte ve ―Hz. Peygamberin dönem tıbbını 

uygulaması‖ gibi bir baĢlığın tercih edilmesini önermektedir.
313

 

 Erul, “et-Tıbbu‟n-Nebevî” kavramı yerine ―Tıp‖, ―Hadis‖ yerine ise ―Rivayet‖ 

kavramlarını tercih etmektedir. ―Peygamber Tıbbı‖ Ģeklindeki bir kullanımın ancak 

hicretin 4-5. asırlarından sonra görülüp yaygınlaĢtığını, 2-3. asırlardaki temel hadis 

kaynaklarında “Kitâbu‟t-Tıb” ve “Kitâbu‟l-Merdâ” vb. baĢlıkları altında iĢlendiğini 

belirtir. Ona göre aslında ―nebevi tıp‖, rivayetlerin yanında ayetler ve hekim görüĢlerini 

de içeren bir literatürü ifade eder.
314

 

Aba ise Tıbbu‘l-Ġslam, Tıbbu‘n-Nebi, et-Tıbbu‘n-Nebevi gibi isimlerin, kaynağı 

vahiy görenlerce isabetli olabileceğini, fakat herkes tarafından kabul edildiğinin 

söylenemiyeceğini düĢünür. Öte yandan kaynağı beĢeri görenler, bu kavramın yerine 

yenisini de ikame edememiĢlerdir.
315

 Aba, Peygamberimizin hem beĢeri hem de nebevi 

kimliğini dikkate alan, bilimsel tıbbın alternatifi olmadığı gibi zamanında tatbik edilmiĢ 

tıbbi gerçeklikleri de değerlendiren yeni bir tanıma ihtiyaç olduğunu söyler.
316

 

                                                           
312 Aba, Veli, a.g.e., s.223-226. 
313 Yıldırım, Enbiya, Nebevî Tıbbın Konumu, Uluslararası Ġslam ve Tıp (Tıbb-ı Nebevî) Kongresi Bildirileri, Adana, 

7-10 Ekim 2015. 
314 Erul, Bünyamin, Tıp ile İlgili Rivayetlerin Değeri, Uluslararası Ġslam ve Tıp (Tıbb-ı Nebevî) Kongresi Bildirileri, 

Adana, 7-10 Ekim 2015. (http://www.bunyaminerul.com/tip-ile-ilgili-rivayetlerin-degeri/) 
315 Aba, Veli, Tıbb-ı Nebevi, Kaynağı ve Bağlayıcılığı, Ġstanbul, Endülüs Yayınları, 2019, s.30, 31. 
316 Aba, Veli, a.g.e., s. 262, 263. 
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 Bu alandaki tüm kadim birikim bir kenara bırakılmadan, telakki ve tasavvurun 

geliĢmesiyle ortaya çıkan ve çıkacak olan bu haklı itirazlar da dikkate alınarak yeniden 

bir okuma yapılması ve ―Peygamber dönemi sağlık ve tedavi yöntemleri‖, ―sağlık ve tıp 

konulu rivayetler‖, ―Nebi – sağlık/tıp iliĢkisine dair vizyon veya anlayıĢ‖ gibi daha 

isabetli adlandırmaların üzerinde çalıĢılması, bu alanı daha verimli ve dinamik hale 

getirecek ve özgün bir tıp anlayıĢının temellendirilmesinde daha kullanıĢlı kılacaktır. 

 

4.7.4. Peygamber Dönemi Arap Tıbbı ve Tedavi Usulleri 

 Peygamberimiz döneminde araplar arasında kâhinlerin uygulamaları ve ilaçla 

tedavi usulü olmak üzere iki tür tedavi söz konusuydu.
317

 Kâhinler ve arraflar okuyup 

üfleme, sihir yapma, muska ve putlara dua ile tedaviye uğraĢırlardı.
318 

Ġlaçla tedavi ise 

tohum ve bal gibi unsurlarla oluyordu. Diğer iki önemli usul hacamat ve dağlama 

(keyy) idi. Çiçek gibi hastalıkların bulaĢıcı olduğunu bilirlerdi. Yaralar hasır külüyle 

kapatılır veya üzerine tuz basılırdı, kürtaj yaygındı.
319 

Cahiliye döneminde uygulanan 

tedavi yöntemlerinden biri de Âmirî‘nin Ģiirinde geçtiğine göre, deve idrarıydı. Bazen 

hastaların içmesi için kaynatılırdı.
320

 Dönem tıbbının daha net bir Ģekilde ortaya 

çıkarılması Hicaz bölgesindeki arkeolojik çalıĢmalarla olacaktır. Nitekim Hamîdullah 

(1908-2002), bulunan binlerce kitabenin tahkikinin henüz yeni baĢladığını ifade eder. 

Bugün için bölge kültürü ve diğer uygarlıklardan etkilenme ile ilgili genel bilgi veren 

tek yazılı kaynaklar Kur‘an-ı Kerim ve hadis rivayetleridir. Peygamber dönemini 

nakleden ilk tarih eseri ise Ġbn Ġshak (ö. 151/768)‘ın Sire‘sidir. Bu eserde Ģifahi bilgiler 

içeren Ģiir, kıssa ve atasözleri bulunur.
321

 

                                                           
317 Bayat, Ali Haydar, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, 2016, s.197. 
318 DenizkuĢları, Mahmud, Kur‟an-ı Kerim ve Hadislerde Tıp, 2. baskı. Ġstanbul, Marifet Yayınları, 1982, s.12, 13; 

Bayat, Ali Haydar, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, 2016, s.197. 
319 DenizkuĢları, Mahmud, Kur‟an-ı Kerim ve Hadislerde Tıp, 2. baskı. Ġstanbul, Marifet Yayınları, 1982, s. 13, 14; 

Bayat, Ali Haydar, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, 2016, s.197. 
320 Yıldırım, Enbiya, Nebevî Tıbbın Konumu, Uluslararası Ġslam ve Tıp (Tıbb-ı Nebevî) Kongresi Bildirileri, Adana, 

7-10 Ekim 2015. 
321 Çelik, Ali, Asr-ı Saadet‟te Halk inançları. Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet‟te İslam. Editör: Doç.Dr Vecdi Akyüz, 

Ġstanbul, Beyan Yayınları, 1994, c.5, s.421, 422. 
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 Cahiliye Arapları bilim ve felsefeden habersiz, tıp/sağlık konusunda ise çok az 

bilgili idiler.
322

 Bedevi Araplarda tıp, temel olarak Mezapotamya toplumlarından biri 

olan Babillilerden gelmiĢtir. Bazı tecrübelerini de ekleyerek Cahiliye Devri tababet 

kültürü veya Geleneksel Arap Tıbbı ortaya çıkmıĢtır.
323 

Fakat Sılay‘ın bu kültüre örnek 

olarak verdiği, Taif‘teki Hristiyan bir papazın küçük iken Hz. Muhammed‘in göz 

iltihabını ilaçla tedavi etmesi 
324

 baĢka tıp kaynaklarını da iĢaret ediyor olabilir. Nitekim 

Ġslam medeniyetinde biyoloji ve tıbbın kökeni, genel olarak söylenecek olursa eski 

Yunan, Roma, Hint, Ġran, Suriye, Orta Asya Türk kültüründen gelen bilgilere 

dayanmaktadır.
325 

Fakat tıbbi malumatın ilki Hristiyanlar tarafından getirilmiĢtir. 428‘de 

Meryem, Ġsa‘nın annesidir dediği için Ġstanbul‘dan sürülen papaz Nestorius, 

beraberindeki Hristiyan ve Yahudilerle dini ve tıbbi icraat yaparak Mezopotamya‘ya 

gelip, burada Edessa Tıp Okulu‘nu yönetmiĢlerdir. Fakat daha sonra 489‘da Ortodoks 

Cyrus tarafından buradan da uzaklaĢtırılmaları üzerine Ġran‘da CundiĢapur Tıp 

Okulu‘nu kurmuĢlardır. Bu okul Ġslam tıp esaslarının gerçek bir kaynağı olmuĢtur.
326

 

Kisra‘nın danıĢtığı hekimlerden biri olan Haris b. Kelede (ö. 13/634) buradan mezun 

olmuĢtur.
327

 Bu okulda Suryaniceye tercüme edilmiĢ Yunan ve Hint eserleri ve eski 

Farisi diliyle yazılmıĢ kitaplar vardı. Bunların daha sonra Arapçaya çevrilmesiyle yeni 

bir dönem açılmıĢtır.
328

 Kısacası, literatürün oluĢumunda Ġslam öncesindeki beĢeri 

kaynaklar olarak, cahiliye kültüründen dikey ve komĢu kültürlerden mesela Yahudi ve 

Hristiyanlardan yatay etkileĢimden bahsedilebilir.
329

 Mezhebi tartıĢma ortamları ve 

mitolojiler de beĢeri kaynak fonksiyonu görmüĢtür.
330

 

                                                           
322 Bayat, Ali Haydar, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, 2016, s.196. 
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324 Sılay, Mehmet, Asr-ı Saadette Tıp Kültürü, Uluslararası Ġslam ve Tıp (Tıbb-ı Nebevî) Kongresi Bildirileri, Adana, 

7-10 Ekim 2015, s.80. 
325 Ronan, Colin A, Bilim Tarihi. (Orijinal adı: Science: Its History & Development Among World Cultures 1983). 4. 

baskı, Ankara, Tübitak Yayınları, 2005, s. 259; Ünver, A. Süheyl, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Ġstanbul Üniversitesi 
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327 Ünver, A. Süheyl, a.g.e., s.71. 
328 Ünver, A. Süheyl, a.g.e., s.72. 
329 Oruçhan, Osman, Hadis ve Bilim, Ankara,Türkiye Diyanet Vakfı, 2011, s.67. 
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4.7.5. Peygamberimiz Dönemi Hurafeleri 

Peygamberimiz dönemi tıbbı genellikle hurafelere dayanırdı.
331

 Bunlardan 

bazısı: Yılanın soktuğu kiĢinin, zehrin yayılmaması için süsler, ziller takılarak 

uyutulmaması, vebadan korunmak için anırılması, hastaların iyileĢsinler diye 

tapınaklara götürülüp kurbanlar kesilmesi,
332 

hastalanmamak için üzerlerinde tavĢanın 

topuk kemiğinin bulundurulması, ĢaĢılıkta değirmen taĢına baktırılması, burnunda yara 

olan deve için baĢka devenin dağlanması, yeni diĢlerin sağlam çıkması için çocukların 

diĢlerinin güneĢe doğru dama fırlatılması, korkudan Ģoka girene sıcak su içirilmesi,
333 

gözün seyirmesinin sevdiği kimseyi göreceği ya da kayıp ise geleceğine yorulması,
334

 

kutsal kabile reislerinin kanı sulandırılarak felçli hastalara ve kuduz olanlara içirilmesi 

veya hayvanın ısırdığı yere sürülmesi
335

 Ģeklindedir.  

Peygamberimizin sağlık ve tedavi konularındaki vizyonunda bu hurafalerle 

mücadele ön sırada geliyordu. Fakat hurafelerden vazgeçmek tüm insanlarda olduğu 

gibi Müslümanlarda da çok zor olmuĢtur ve olmaktadır. Çarpıcı bir örnek vermek 

gerekirse tüm hayatı boyunca hurafelerle savaĢan Ġbn Teymiyye (ö. 728/1328) ġam‘da 

vefat ettiği hapishaneden mezara kadar götürülürken, kadınlar eĢarp veya giysilerini 

tabuta dokundurup manevi fazilet elde etmeye çalıĢmıĢlardı.
336

 

 

4.7.6. Peygamberimiz Dönemi Hekimleri 
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Hâris b. Kelede es-Sekafi (ö. 13/ 634): Araplar arasında tabîbu‘l-Arab olarak 

tanınmıĢtır.
337

 Taif doğumlu olup ilk Müslümanlardan doktor sıfatını alan kiĢi olduğu 

söylense
338

 ve bazı sahâbe biyografisi eserlerinde yer alsa da Ġslâmiyet‘i kabul ettiğine 

dair kesin bir kanıt bulunmamaktadır. Fakat çocuklarından Nâfi‗, Nudayr ve Hâris‘in 

ünlü birer sahâbî oldukları da kaydedilmektedir.
339

 Ġran‘ın 531-579 yılları arasındaki 

Kisrâsı EnûĢirvân (ö. 579) ile yaptığı tıbbi sohbetleri içeren ―el-Muhavere [veya 

Kitabu‟l-Muhavere] fi‘t-tıb‖ adlı risalenin ona ait olduğu kabul edilmektedir. Bu eserin 

büyük bir kısmı Ġbn Ebû Usaybia (ö. 668/1269)‘nın ʿUyûnü‟l-enbâʾında yer almaktadır. 

Fakat sonraki dönemlerde halk sağlığıyla ilgili bazı darbımesellerin de bu risaleye 

karıĢtığı kabul edilmektedir.
340 

Eserin aslı yoksa da, buradan alıntılar yapan Cezûlî‘nin 

(ö. 1412) Metâli‘u‘l-Budûr adlı eserinden Haris‘in görüĢleri tespit edilebilmektedir.
341

 

Ashabın tedavilerini de yapmıĢ olan Haris‘in Ģimdi bile geçerli görüĢ ve önerilerinden 

bazıları: Ġhtiyaç olmadıkça ilaç almamayı; midenin hastalıkların yuvası, az yemenin 

(perhiz) ise çaresi olduğunu; tok karnına hamama girmemeyi; meyveyi olgunlaĢınca 

yemeyi; güneĢte fazla durmamayı; kahvaltıdan sonra hafifçe uyumayı, öğle yemeğinden 

hemen sonra kısa bir süre uyumayı ve akĢam yemeğinden sonra en az 40 adım atmayı 

içermektedir.
342

 

Nadr Ġbn Haris Ġbn Kelede: (Kesin olmasa da) Haris‘in oğlu olup, tecrübeli bir 

müzisyen, tarihçi ve hekimdir. Ayrıca Peygamberimizin kuzeni olduğu halde Ġslam‘a 

saldırmıĢtır.
343

 

                                                           
337 Bayat, Ali Haydar, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, 2016, s.197. 
338 Bayraktar, Mehmet, İslam‟da Bilim ve Teknoloji Tarihi, 2. baskı, Ankara, Rehber Yayınları, 1992, s.205-208. 
339 KöĢe, Abdullah, ―Hâris b. Kelede‖, TDV Ġslam Ansiklopedisi (https://islamansiklopedisi.org.tr/haris-b-kelede) 

05.01.2021. 
340 Bayat, Ali Haydar, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, 2016, s.196-198; Ünal, Ġsmail 

Hakkı, Tıbb-ı Nebevî‟nin Kaynağı, Uluslararası Ġslam ve Tıp (Tıbb-ı Nebevî) Kongresi Bildirileri, Adana, 7-10 Ekim 

2015; DenizkuĢları, Mahmud, Kur‟an-ı Kerim ve Hadislerde Tıp, 2. baskı. Ġstanbul, Marifet Yayınları, 1982, s.10-11; 

KöĢe, Abdullah, ―Hâris b. Kelede‖, TDV Ġslam Ansiklopedisi (https://islamansiklopedisi.org.tr/haris-b-kelede) 

05.01.2021. 
341 Bayat, Ali Haydar, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, 2016, s. 196-198. 
342 Bayat, Ali Haydar, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, 2016, s.197; KöĢe, Abdullah, 

―Hâris b. Kelede‖, TDV Ġslam Ansiklopedisi (https://islamansiklopedisi.org.tr/haris-b-kelede) 05.01.2021. 
343Sılay, Mehmet, Asr-ı Saadette Tıp Kültürü, Uluslararası Ġslam ve Tıp (Tıbb-ı Nebevî) Kongresi Bildirileri, Adana, 

7-10 Ekim 2015; DenizkuĢları, Mahmud, Kur‟an-ı Kerim ve Hadislerde Tıp, 2. baskı. Ġstanbul, Marifet Yayınları, 

1982, s.11. 
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Rufaa Ġbn Ebi Rimse (Rimthe) et-Teymi (ö. 49/669): Babası da tabip olan bu 

meĢhur Müslüman hekim, Peygamber‘in sırtındaki uru almak istemiĢti.
344 

Bu olayın 

geçtiği rivayetten, o dönemde Hicaz‘da, lokal anestezi ile cerrahi ve postoperatif 

bakımdan bir ölçüde haberdar olunduğu anlaĢılmaktadır.
345

 

Ġbn Sa’lebe el-Ezdi: Sinir ve ruh hastalıkları uzmanıydı. Mekke‘ye geldiğinde, 

üzerine deli iftirası atılan Peygamberimizle sohbetinde onun risaletini anlamıĢ ve 

Müslüman olmuĢtur. Mekke yerlisi olmayan ilk Müslümanlardan olup Yemen‘de 

yaĢamıĢtır.
346

 

ġemerdil Ġbn Kubab el-Ka’bi: Necran Hristiyanlarından Müslüman olan bir 

grup içinde Medine‘ye geldi. Kadın hastalara nasıl davranması gerektiği konusunda 

soru sorduğu Peygamberimiz, ona kan durdurmada olduğu gibi zaruret olmadan 

dağlama yapmamasını, önce ağızdan tedavi sonra cerrahi müdahalenin tercih edilmesi 

ve önce iyice teĢhis sonra tedavi yapılması gerektiği gibi öğütlerde bulununca ―Ya 

Muhammed! Seni hak ile gönderen Allah‟a yemin ederim tabiplerin en iyi bilgiye sahip 

olanı sensin‖ dediği nakledilmektedir.
347

 Bu rivayetin, Peygamberimizin tıp bilgisinin 

hekimlerden üstün olduğu, zira ilahi kaynaklı olduğu inancının bir yansıması 

olabileceği, bu nedenle Sa‘d b. Ebî Vakkas için Haris b. Kelede‘nin çağırılmasını konu 

alan haberler de dikkate alındığında, güvenirliği araĢtırılmalıdır.  

ġifa binti Abdullah el-KuraĢiyye (ö. 20/640): Hanım hekimelerden olup, cilt 

hastalıkları gibi bazı durumlardaki tedavileri öğrenmiĢ ve Peygamberimizin eĢi 

                                                           
344 DenizkuĢları, Mahmud, Kur‟an-ı Kerim ve Hadislerde Tıp, 2. baskı. Ġstanbul, Marifet Yayınları, 1982, s.10; Ünal, 

Ġsmail Hakkı, Tıbb-ı Nebevî‟nin Kaynağı, Uluslararası Ġslam ve Tıp (Tıbb-ı Nebevî) Kongresi Bildirileri, Adana, 7-10 

Ekim 2015. 
345 Sılay, Mehmet, Asr-ı Saadette Tıp Kültürü, Uluslararası Ġslam ve Tıp (Tıbb-ı Nebevî) Kongresi Bildirileri, Adana, 

7-10 Ekim 2015. 
346 Sılay, Mehmet, Asr-ı Saadette Tıp Kültürü, Uluslararası Ġslam ve Tıp (Tıbb-ı Nebevî) Kongresi Bildirileri, Adana, 

7-10 Ekim 2015; DenizkuĢları, Mahmud, Kur‟an-ı Kerim ve Hadislerde Tıp, 2. baskı. Ġstanbul, Marifet Yayınları, 

1982, s.11; Ağırakça, Ahmet, İslam Tıp Tarihi. Başlangıçtan VII/XIII. Yüzyıla Kadar, 2. baskı, Ġstanbul, Akdem 

Yayınları, 2016, s.78. 
347 Ağırakça, Ahmet, İslam Tıp Tarihi. Başlangıçtan VII/XIII. Yüzyıla Kadar, 2. baskı, Ġstanbul, Akdem Yayınları, 

2016, s.79. 
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Hafsa‘ya öğretmiĢti. Bir tür zabıta kurumu sayılabilecek Hisbe TeĢkilatı‘nın da ilk 

üyelerinden olup Hz. Ömer zamanına kadar bu görevi yapmıĢtır.
348

 

Küaybe bint Sa‘d (Saîd) b. Utbe el-Eslemiyye (ö. 7/628‘den sonra): Bu hanım 

tabibe, Medine‘de mescidin yakınında sürekli kurulu bulunan bir çadır hastane 

kurmuĢtu. Ġslam tıp tarihindeki bu ilk seyyar sahra hastanesine, bazı kaynaklarda 

(Rufeyde‘nin Küaybe‘nin kendisi değil de kardeĢi olduğu söylenmekle birlikte) 

―Rufeyde‘nin çadırı‖ denilmiĢtir. Hendek SavaĢı‘nda yaralanan Sa‗d b. Muâz (ö. 5/627) 

bu çadıra getirilmiĢ, koluna dağlama yapılmıĢtı. Hatta bu hanım tabibe Hayber fethine 

katılmıĢ ve yaralılara baktığından dolayı, ganimetlerden at ve kılıçlı bir süvari kadar pay 

almıĢtı.
349

 

Hz. ÂiĢe (ö. 58/678): Hz. AiĢe, tıbbi bilgileri Hz. Peygamber‘in hastalığında 

ziyaretine gelenlerden öğrendiğini söylemiĢtir.
350

 

Zeynep: Ebu Simâk el-Esedî‘nin Ģiirlerine konu olmuĢ, Mekke‘de ve bedeviler 

arasında efsanevi Ģöhreti olan Benu Evd kabilesinden bir tabibe idi. Hayatı ile ilgili 

bilgilerin el-A‟lâ-mu‟n-nisâ gibi eserlerde bulunduğu ifade edilmiĢtir 
351

 

Bunların dıĢında da hanım tabibeler mevcuttu. Örneğin Esma binti Umeys ve 

Halide binti Enes‘in yanında, Uhud gibi savaĢlarda görev alan Ümmü Umara, 

Rubeyye binti Muavvız ve Leyla el-Gifariyye gibi isimler de vardır. Onlardan Ümmü 

Sinan, Haydar fethine iĢtirak edip, ilaçlarla erkekleri tedavi etmiĢtir.
352

 

Bu tabiplerin yanında, Ġskenderiye Patriği Mukavkıs (Mukavkas) (ö. 21/642 [?]) 

tarafından iki mısırlı doktorun, Bizans Ġmparatoru Herakleios (ö. 21?/641) tarafından ise 

Bizanslı bir doktorun gönderildiği, ama tüm doktorların hasta sayısının azlığı nedeniyle 

                                                           
348 Ağırakça, Ahmet, a.g.e., s.79. 
349 SavaĢ, Rıza, ―Küaybe bint Sa„d‖, TDV Ġslam Ansiklopedisi (https://islamansiklopedisi.org.tr/kuaybe-bint-sad); 

Ağırakça, Ahmet, İslam Tıp Tarihi. Başlangıçtan VII/XIII. Yüzyıla Kadar, 2. baskı, Ġstanbul, Akdem Yayınları, 2016, 

s.79, 80.  
350 Bayat, Ali Haydar, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, 2016, s.200. 
351 Sılay, Mehmet, Asr-ı Saadette Tıp Kültürü, Uluslararası Ġslam ve Tıp (Tıbb-ı Nebevî) Kongresi Bildirileri, Adana, 

7-10 Ekim 2015; DenizkuĢları, Mahmud, Kur‟an-ı Kerim ve Hadislerde Tıp, 2. baskı. Ġstanbul, Marifet Yayınları, 

1982, s.12. 
352 Ağırakça, Ahmet, İslam Tıp Tarihi. Başlangıçtan VII/XIII. Yüzyıla Kadar, 2. baskı, Ġstanbul, Akdem Yayınları, 

2016, s.79. 
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geri döndükleri nakledilmiĢtir.
353

 Bu anekdotlar Peygamberimizin ve Hicaz halkının 

Mısır ve Bizans tıbbından bu yolla haberdar olduklarını gösterebilir. Bu da 

rivayetlerdeki bilginin kaynağı tartıĢmalarına farklı boyutlar kazandırmaktadır. 

 

4.7.7. Tıbbi Rivayetlerin Mucizeliği Ġddiası  

Peygamberimizin sağlık konularıyla ilgili bilgisi, ticaret amacıyla gitmiĢ olduğu 

Filistin, Yemen, Uman ve belki HabeĢistan‘a; bugün, BirleĢik Arap Emirlikleri'nde 

bulunan Deba Ģehrindeki uluslararası panayırdaki Hintli veya Çinli tüccarlara veya 

HabeĢistan, Irak, Suriye, hatta Ankara‘ya bile gidip gelen Mekkelilere dayanıyor 

olabilir.
354 

Fakat bunun yanında nebevi tıp malzemesinin ilahi bildirim içerip 

içermediği, yani o gün itibariyle bilinmeyen nebevi mucizeler olup olmadıkları konusu 

da tartıĢılmıĢtır.  

Fazlur Rahman, nebevi tıp uygulamalarının mucizevî olamayacağını 

düĢünmektedir. Bu tür hadis rivayetlerinin diğer toplumların kendi dini büyükleri 

hakkında beyan ettikleri hikâyelerle yarıĢ için Müslümanlar tarafından ortaya atılmıĢ 

olabileceğini söylemektedir.
355

 Yıldırım‘a göre ise, eğer rivayetlerdeki içerik o dönem 

dâhil olmak üzere geçmiĢ tıp bilgisi içerisinde yer alıyorsa, yani zaten bilinen 

uygulamalar ise mucize veya kudsiyetten bahsedilemeyecektir. Nitekim Yıldırım, tıbbi 

rivayetlerdeki malumatın, bilinen dönemin bilgileri olduğunun gösterildiğini 

söylemektedir. Ayrıca rivayetlerde ―tedavi olduğunuz en yararlı şey‖ gibi lafızların 

bulunması ve sahabenin bunları bir mucizeyi aktarır tarzda değil de Peygamber 

tavsiyeleri olarak nakletmeleri de bunların bilinen usuller olduğunu ihsas etmektedir. 

Yıldırım ayrıca bu uygulamaların mucize olamayacakları hususunda bazı argümanlar 

daha ileri sürmektedir. Mesela bu tedaviler mucize olsaydı, ilahi olmaları hasebiyle 

                                                           
353 Sılay, Mehmet, Asr-ı Saadette Tıp Kültürü, Uluslararası Ġslam ve Tıp (Tıbb-ı Nebevî) Kongresi Bildirileri, Adana, 

7-10 Ekim 2015. 
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radyoterapi, mikrocerrahi gibi daha geliĢmiĢ tedavilere gerek duyulmamalıydı. Ġkinci 

olarak belli bir bölgenin yani Hicaz Ģartları içerisindeki tavsiyelerin mucizevî sayılıp, 

diğer bölgelerdeki mesela Orta Asya‘daki bitki ve ilaçlardan daha etkin oldukları kabul 

edilmeliydi.
356

 Oysa bölgenin tıp müktesebatı yanında pek çok kez CundiĢapur gibi 

baĢka bölgelerde tıp eğitimi alan Haris gibi profesyonel hekimlerin bilgisi ile hareket 

edilmiĢtir. 

 Diğer yandan bu malzemenin mucizevî olduğuna inananlar, bu düĢüncelerini 

temellendirmek amacıyla genellikle tevil veya istidlal temelli argümanlar 

kullanmıĢlardır.  

 

4.7.7.1. Tevil Tabanlı Argümanlar 

Bunlarla rivayetlerdeki mucizevî vasıf, uzak ve yakın teviller kullanılarak 

gösterilmeye çalıĢılır.  

Uzak kabul edilebilecek bir tevil ile mucizevîliği göstermek isteyen yazarlardan 

Afzalur Rahman, ―Siret Ansiklopedisi (Encyclopaedia of Seerah)‖ adlı eserinde din ve 

bilim iliĢkisini oldukça iyi temellendirdiği halde ĠnĢirah suresi ilk ayetleri ve göğsün 

yarılması rivayetini cerrahi ve anatomi çalıĢmalarının baĢlangıcı olabileceğini iddia 

etmektedir.
357

 Burada rivayetin sened sıhhati bile gösterilmemiĢken ayrıca metin tetkik 

ve tenkidinin de yapılması gereken bir rivayet üzerinden mucizevîlik temellendirilmesi 

yapılmıĢtır.  

Nebevi tıbbı tevil yoluyla mucizevî düzlemde değerlendiren bir baĢka 

yaklaĢımda, bu malzemenin kuantum fiziğine iĢaret ettiği savunulmaktadır. Bu meyanda 

örneğin, ―Zerre küllün aynasıdır‖ rivayetinin, kuantum fiziğini harikulade bir Ģekilde 

özetlediği
358

 ve ―Rabbim, bana eşyanın hakikatini göster…‖ rivayetinin eĢyayı 

                                                           
356 Yıldırım, Enbiya, Hadiste Metin Tenkidi, Ankara, Otto Yayınları, 2015, s.409, 410; Yıldırım, Enbiya, Nebevî 

Tıbbın Konumu, Uluslararası Ġslam ve Tıp (Tıbb-ı Nebevî) Kongresi Bildirileri, Adana, 7-10 Ekim 2015. 
357 Afzalur Rahman, Siret Ansiklopedisi (Orjinal adı: Encyclopaedia of Seerah), 2. baskı, Ġstanbul, Ġnkilab Yayınları, 

1996, c.1, s.350. 
358 Yılmaz, Necat, Tıbbi Nebevi, Kuantum Tıbbına Giriş. Ankara, Atlas Yayınları, 2019, c.1, s.1. 
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oluĢturan yapı taĢlarını ihsas ettiği ifade edilmiĢtir.
359

 Benzer Ģekilde ―Çocuklarınıza 

güzel isimler koyun‖ rivayetinde ise ses ve harfin fiziki Ģekli olan fononlara gönderme 

yapıldığı söylenmiĢtir. Böylece sürekli bu güzel isminizle size hitap edilmiĢ olacak ve 

hücreleriniz belki de bu olumlu fonon enerjisinden faydalanmıĢ olacaktır. Harflere dahi 

bir bilinç yükleyen, ağızdan çıkan her sözün kuantum fiziği etkileri olabileceğini haber 

veren bir tıbbi nebevi anlayıĢına bağlı sufi bir geleneğin de olduğu örneklerle ifade 

edilmiĢtir.
360

 Yazara göre, Peygamberimizin bu bilgileri kendi beĢeri ilmiyle bilmesi 

mümkün olmadığına göre vahyi bilgilendirme ile öğrenmiĢ olmalıdır. Yılmaz‘ın söz 

ettiği rivayetlerden ―Siz kıyamet gününde kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle 

çağırılacaksınız. Öyleyse çocuklarınıza güzel isimler koyunuz.‖ (Ebû Dâvûd, Edeb, 61) 

dıĢındaki ikisinin bilebildiğimiz kadarıyla temel kaynaklarda bulunamadığı 

belirtilmelidir.  

KırbaĢoğlu ise rivayetlerde hazır mucizeler aranmasını Ģu Ģekilde 

eleĢtirmektedir; ―Daha önemlisi Müslümanlar, tıp alanında yenilikler ortaya atmanın, 

yeni yöntemler geliştirmenin, ayet ve hadislerde hazır mucizevî çözümler arama 

bedavacılığıyla mümkün olamayacağını artık iyice anlamalıdır. Bilakis bu alanda 

Müslümana düşen görev, bugün bütün dünyada olduğu gibi, Allah‟ın tabiat ve insan 

için koyduğu kanunları nazarı itibara alarak, tecrübe ve deneyi esas alan bilimsel tıp 

alanında neler yapılabileceğini göstermesidir.‖.
361

 

 Rivayetlerdeki uygulamalar, mucizevî olmasalar, yani bir baĢka deyiĢle o gün 

için zaten biliniyor olsalar bile; (Mahmud) Nazım en-Nesimi gibi dönem tıp bilgisinin 

onaylanıp onaylanmamasının yine vahiy ve ilham ile olduğu görüĢünü savunanlar da 

vardır. Nesimi, Peygamberimizin yaĢadığı toplumdaki ilaç ve tedavileri bazen devam 

ettirip önemine dikkat çektiğini, bazen de devam ettirmeyip onaylamadığını, bunların 

hepsinin de Allah‘dan gelen bir vahiy ve ilhamla olduğunu, çünkü halk arasındaki 

                                                           
359 Yılmaz, Necat, a.g.e., c.1, s.11. 
360 Yılmaz, Necat, a.g.e., c.1, Önsöz XI-XII. 
361 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, Alternatif Hadis Metodolojisi. Ankara, Otto Yayınları, 2019, s.331. 
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yaygın kullanılan yanlıĢ tedavi usullerini düzeltmenin hem devletin hem de 

Peygamberin vazife alanına giren önemli iĢler olduğunu düĢünmektedir.
362

 Hâlbuki 

Nesimi‘nin bu yaklaĢımında yanlıĢ tedavileri düzeltmenin aynı devlet gibi 

Peygamberlik vazifesi olduğu düĢünülse dahi, bunu Peygamberin kendi içtihadı ile değil 

de neden muhakkak ilahi vahiy veya ilham ile yapması gerektiği 

temellendirilememiĢtir.
363

  

  

4.7.7.2. Ġstidlal Tabanlı Argümanlar 

Bunlarla rivayet malzemesinin mucizevî olduğu bir takım çıkarım ve kanıtlar 

yoluyla gösterilmeye çalıĢılır. 

Karantina konusunda, Buhari ve Müslim‘de geçen rivayetin, dünya tıp tarihinde 

ilk defa uygulandığı ifade edilerek istidlal yoluyla mucizevîliği ihsas edilmiĢtir. Gerekçe 

olarak Hz. Musa döneminde cüzzamda uygulansa bile bu karantinanın mevzii olduğu, 

hastaların bir araya toplanarak tecrit edildikleri, fakat Hz. Ömer (ö. 23/644) devrindeki 

karantinanın Suriye bölgesinde ilan edildiği dile getirilmiĢtir.
364

 Hâlbuki karantinanın 

Peygamberimizden önce de bilinmekte ve uygulanmakta olduğu belirtilmelidir. Nitekim 

otantik olmasa bile kadim ve yazılı bir referans olarak önemli bir kaynak olan Eski 

Ahid‘in birçok pasajında karantinanın uygulandığı belirtilmektedir.
365 

Hatta Sayılar, 5. 

Bölüm‘deki bir baĢlık ―Karantina ile ilgili Topluluğu Temiz Tutmak‖ baĢlığını 

taĢımaktadır.
366

 Karantina fikrinin kadim olmasıyla, mucize olduğu tezi zayıflamaktadır. 

Eski Ahid‘deki ilgili pasajlar diğer bir baĢlık altında daha detaylı olarak incelenmiĢtir. 

Sinek Hadisi olarak bilinen rivayetin de daha önce bilinmeyen bir konuya 

değinmesi nedeniyle mucizeye iĢaret ettiği savunulmuĢtur. Ağırakça, taundaki karantina 

                                                           
362 Yıldırım, Enbiya, Hadiste Metin Tenkidi, Ankara, Otto Yayınları, 2015, s.405. 
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2016, s.82, 83. 
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gibi sineğin kanadındaki zehir ve panzehir meselesinin de ilahi bir bilgilendirme ile 

bilinebileceğini [ancak bu bir ihtimalden öte birĢey değildir ve ihtimalle mucize sabit 

olmaz] düĢünmektedir.
367

 Muhammed el-Gazzâlî (1917-1996) ise sinek hadisinin 

bilimsel olarak ispatlanması halinde bunun mucize – mucize değil mucizevî denebilir 

zira mucize denebilmesi için peygamberin inanmayanlara meydan okuması ve o esnada 

mucizeyi göstermesi gerekir – sayılacağını, ispat edilemezse zanna dayalı bir ictihad 

olacağını, fakat bu takdirde bile hadisin Ġslam‘ın Ģerefine zarar vermeden baki 

kalabileceğini söylemektedir.
368

 Bununla birlikte her sözü vahiy kabul edilen 

Peygamber üzerinden doğrudan Ġslam ile özdeĢleĢtirilen tıbbi bir rivayet, elbette bilim 

ile açıkça çeliĢirse Ġslam algısı zarar görebilecektir. Sinek Hadisinin bilimsel analizini 

yapmaya çalıĢan DenizkuĢları, bu hadisin senet ve mana bakımından sahih olduğunu, 

sineğin mikrop taĢımasının o dönemde bilinemeyeceğini söyler. Yazar, arı zehirindeki 

deva özelliği, haĢerattan antiserum elde edilmesi, küfün antibiyotik üretmesi ve hastalığı 

mikrobun değil toksininin yapması gibi argümanlarla sinekte antitoksin olabileceğini 

anlatmaktadır. Batılı bilim adamlarının sineğin üzerinde tespit ettikleri antibiyotik 

üreten mantarın sineğin sıvıya daldırılmasıyla aktive olabileceğini detaylıca anlatıp, 

bunun ancak vahiyle bildirilmiĢ olabileceğini –bunun zorunlu olmadığı, vahiy olmadan 

da mucizevî hususların ortaya çıkabileceği belirtilmelidir –belirterek bir yerde bu 

hadisin bir mucizeye iĢaret ettiğini ihsas etmektedir.
369

 Ġbn Kuteybe (ö. 276/889) de –

Buhârî (ö. 256/870) ve Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855)‘in naklettikleri – Sinek Hadisini 

sahih sayar ve bu bağlamda bir kiĢi müĢahedeye ters düĢtüğü gerekçesiyle mesela 

hayvanın konuĢamayacağını veya sineğin zehir ve panzehirin yerlerini bilemeyeceğini 

iddia ederse veya anlamadığı Ģeylere itiraz edip mesela bir kırat nasıl Uhud dağı kadar 

olur? veya Hz. Adem ile Hz. Musa nasıl buluĢur? derse Ġslam‘dan sıyrılıp çıkan 

                                                           
367 Ağırakça, Ahmet, İslam Tıp Tarihi. Başlangıçtan VII/XIII. Yüzyıla Kadar, 2. baskı, Ġstanbul, Akdem Yayınları, 

2016, s. 83. 
368 Yıldırım, Enbiya, Hadiste Metin Tenkidi, Ankara, Otto Yayınları, 2015, s. 407. 
369 DenizkuĢları, Mahmud, Kur‟an-ı Kerim ve Hadislerde Tıp, 2. baskı. Ġstanbul, Marifet Yayınları, 1982, s. 29-34. 
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yıkıcının biri olur demiĢtir. Buna rağmen din yolu terk edilip felsefeye baĢvurulsa bile 

sinekte hem zehir hem de panzehir olduğunun inkâr edilemeyeceğini savunur. 

KırbaĢoğlu‘nun burada hatırlattığı gibi ilk çağ felsefesinde tıp ilmi felsefeye dâhil 

olduğu için, Ġbn Kuteybe (ö. 276/889) aslında konuyu tasdik edeceğinden emin bir 

Ģekilde bilime arzetmektedir. Buna göre yılan ve akrepte zehir ve panzehirin birlikte 

bulunmasını ve eski hekimlerin sineği ezerek gözün görme gücünü artırmada ve kirpik 

diplerini güçlendirmede ve akrep sokmasında ağrı kesici olarak kullandıklarını, yine 

Aristo (MÖ 384-322)‘dan naklen geçmiĢte bir kavmin sinek yediğini ve hiç göz 

hastalıklarına yakalanmadıklarını söyleyerek sineğin bu özelliklerini kanıtlamaya 

çalıĢmaktadır.
370

 Burada Ġbn Kuteybe bilimi sinek hadisinin muhtevasını test etmek için 

değil, doğruluğunu teyid etmek için ikincil düzeyde, yardımcı bir araç olarak 

kullanmaktadır. Değinilmesi gereken diğer önemli bir konu da sineğin medikal 

kullanımı ile ilgili kadim bir bilginin varlığının Ġbn Kuteybe tarafından da kabul ve itiraf 

edilmesidir. Sineğin çok eskiden de geleneksel tıpta yer alması, bu hadisin mucizevî 

nitelikte olduğu iddiasını büyük ölçüde zayıflatmaktadır. Diğer yandan Ebu ġehbe ise 

rivayetin vahiy ürünü olması nedeniyle yanlıĢ olamayacağını, aksi halde 

Peygamberimizin uyarılacağını düĢünür ve zaten 1927‘de yayınlanan bir makale ile 

sahihliğe ulaĢtığını söyler. Bilimi zaten peĢinen vahiy olarak kabul ettiği rivayetin teyid 

edilmesinde kullanmıĢ olmaktadır.
371

 Sinek Hadisinin güncel veriler ıĢığında 

değerlendirilmesi baĢka bir çalıĢmanın konusu olmakla birlikte; kısaca, bu rivayetin 

muhtevası bağlamında ana akım medikal literatürde ilgili anahtar kelimelerle tarama 

yapıldığında bir bilgi bulunamamıĢtır. Bununla birlikte ayrıca elbette entomoloji 

kaynaklarına da bakılmalıdır. 

Lepradan aslandan kaçar gibi kaçılması istenen rivayetin de mucizevî olduğu, 

ilahi bir bilgilendirme olduğu iddia edilmiĢtir. Bu iddialardan birinde rivayetteki bu 

                                                           
370 Ġbn Kuteybe, Hadis müdafaası (Tevilul muhteliful hadis), Çeviren: M. Hayri KırbaĢoğlu, 2.Baskı, Ankara, Otto 

Yayınları, 2017, s.264-267. 
371 Oruçhan, Osman, Hadis ve Bilim, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı, 2011, s.49. 
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teĢbihin, bir yandan lepradaki yüz deformitesinin aslanı andırmasından dolayı da 

yapılmıĢ olabileceği hatırlatılırken, yine de cüzzam mikrobunun aslan Ģeklinde 

olmasının bu bilginin ilahi olduğunu gösterdiği ifade edilmiĢtir.
372

 Oysa bu 

mikroorganizmanın mikroskobik Ģekline bakıldığında aslana benzememesi bir yana, 

zorlanarak benzetilse dahi –ki bu mümkündür– bu kadar önemli bir iddianın 

temellendirilmesi açısından zayıf kalmaktadır. Üstelik denildiği gibi bu uyarı tamamen 

yüzün aslana benzemesinden mülhem yapılmıĢ ise, bu takdirde sözün ilahi olduğunu 

ileri sürmek imkânsızlaĢmaktadır. Çünkü hastalığın yol açtığı morfolojik deformite, her 

beĢerin rahatlıkla aslana benzetebileceği bir Ģekilde oluĢmaktadır. 

Deve idrarının cahiliye döneminde bilinen bir uygulama olduğu rivayette tabii 

bir olay gibi anlatılmasından da anlaĢılmaktadır. Nitekim yeni keĢfedilmiĢ ve çok ilginç 

bir hadise gibi aktarılmamaktadır.
373

 

Köpeğin yaladığı kabın ilki – bazı rivayetlerde ise son olarak – toprakla olmak 

üzere yedi kez yıkanmasını tavsiye eden rivayetin de mucizevî bir gerçeğe iĢaret ettiği 

savunulmuĢtur. Muhammed Hamîdullah (1908-2002), köpeğin yaladığı kabın toprakla 

ovalanması rivayetinin hikmetinin de yeni ortaya çıktığını söylemektedir.
374 

Hâlbuki bu 

da herkesin akledebileceği bir temizleme Ģekli olup bilimsel bir gerçekliğe iĢaret ettiğini 

ve bu Ģekilde mucize olduğunu söylemek uzak bir yorum olmaktadır. Zehebî (ö. 

748/1348)‘den naklen bu rivayetin tıpkı kuduzdan korunmada olduğu gibi, köpeğin 

yalamasını ısırmaya benzeterek Peygamberimizin bu temizliği önerdiği söylenmiĢtir.
375

 

Mantar hadisi de Mahmûd Nazım Nesimî gibi kiĢiler tarafından mantar suyunun 

gözde kullanılmasının Arap ve Yunanlar tarafından bilinmediğinden hareketle ilahi 

                                                           
372 Ağırakça, Ahmet, İslam Tıp Tarihi. Başlangıçtan VII/XIII. Yüzyıla Kadar, 2. baskı, Ġstanbul, Akdem Yayınları, 

2016, s.83. 
373 Yıldırım, Enbiya, Hadiste Metin Tenkidi, Ankara, Otto Yayınları, 2015, s.410, 411. 
374 Yıldırım, Enbiya, Hadiste Metin Tenkidi, Ankara, Otto Yayınları, 2015, s.407; Yıldırım, Enbiya, Nebevî Tıbbın 

Konumu, Uluslararası Ġslam ve Tıp (Tıbb-ı Nebevî) Kongresi Bildirileri, Adana, 7-10 Ekim 2015. 
375 Yıldırım, Enbiya, Hadiste Metin Tenkidi, Ankara, Otto Yayınları, 2015, s.411, 412. 
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kaynaklı, yani mucizevî olarak değerlendirilmiĢtir.
376 

Buna dönem Ģartları içinde 

bilinmediğinin tarihi arkeolojik araĢtırması yapılarak karar verilmelidir. Diğer yandan 

bu yöntemin ilahi olması, tabiatıyla bugün dâhil tüm zamanlarda en etkili ve ideal temel 

tedavi yöntemi olmasını gerektirecektir. 

Bal Ģerbetinin ishalde kullanılması daha önce bilinmemesi nedeniyle (gayr-i 

metlüv) vahiy olduğunun bir göstergesi sayılmıĢtır.
377

 Fakat balın hem Kur‘an‘da 

geçmesi hem de daha önceki Yunan ve Mısır gibi medeniyetlerde iyi bilinmesi
378

 

nedeniyle herhangi bir hastalıkta kullanılması yeni bir yöntem olmadığını 

göstermektedir. 

Özetle, rivayetlerin mucizevî veya diğer bir deyiĢle vahiy kaynaklı oldukları 

iddiası, yol açacağı bağlayıcılık düzeyi düĢünüldüğünde oldukça sağlam, tutarlı ve 

tatminkâr argümanlarla temellendirilmelidir. Çünkü konu böylece beĢeri/sıradan 

medikal bir baĢlık olmaktan çıkmakta, tartıĢmaya kapalı ve tabi olunması gerekli ilahi 

bir buyruğa terfi etmektedir. Bu açıdan bakıldığında mucizevîliği göstermeye çalıĢan 

izah tarzlarının bu kanıt düzeyine ulaĢamadıkları değerlendirilebilir. Çünkü ulaĢabilmiĢ 

olsalardı bugün Allah‘a koĢulsuz itaat etmekle mükellef olan Müslümanlar, tam bir 

görüĢ birliğinde olurlar, aralarında tabiatıyla herhangi bir ihtilaf da kalmazdı. Böylece 

bu bağlamdaki sinek hadisi gibi rivayetlerle ilgili tüm bu mütalaalar gereksiz bulunur, 

mesela yemeğe düĢen bir sineğin diğer kanadının da batırılması tüm Müslümanlar 

tarafından ilahi bir emir telakki edilirdi. 

 

4.7.8. Nebi – Sağlık/Tıp ĠliĢkisinin Temel Ġlkeleri 

Nebi-sağlık/tıp iliĢkisine dair vizyonu daha iyi anlayabilmek için öncü nesillerin 

bilgi ve bilim anlayıĢlarının nasıl Ģekillendiğinin anlaĢılması gerekir. Öncelikle Ġslam 

                                                           
376 Kutluay, Ġbrahim, Tıbb-ı Nebevî‟nin Vahiy Kaynakları, Uluslararası Ġslam ve Tıp (Tıbb-ı Nebevî) Kongresi 

Bildirileri, Adana, 7-10 Ekim 2015; Aba, Veli, Tıbb-ı Nebevi, Kaynağı ve Bağlayıcılığı, Ġstanbul, Endülüs Yayınları, 
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378 Nayik, Gulzar & Shah, Tajamul & Muzaffar, Khalid & Wani, Sajad & Gull, Amir & Majid, Ishrat & Bhat, 

Farhan,―Honey: Its history and religious significance: A review‖, Universal Journal of Pharmacy, 2014, 03(01), s.5-8. 



114 

  

medeniyetinin ayırt edici özelliğine dikkat ettiğimizde onun bir bilim medeniyeti 

olduğunu görürüz. Nitekim Açıkgenç, bu hususu iddialı bir ifadeyle ―Bu meyanda İslam 

medeniyeti dışında başka hiçbir medeniyetin bilimsel bir yapı üzerine kurulmadığını 

söyleyebiliriz. Bilimsel bir yapılaşma ile oluştuğu için İslam medeniyetini “bilimsel 

medeniyet” olarak nitelendirebiliriz.‖ Ģeklinde ifade etmektedir.
379

 Müslümanlar bu 

vizyonu kuĢkusuz Peygamberimiz önderliğinde Kur‘an‘dan almıĢlardı. Ġslam‘da ilmin 

[Kur‘an ve hadis rivayetlerinde geçen ilim kavramının bilim veya bilimsel bilgiden 

(science) ziyade normal bilgi (knowledge) veya doğru bilgi anlamında kullanıldığı göz 

ardı edilmemelidir] kaynağı ve en iyi bileni Allah Teala‘dır; beĢer O‘nun dilediğinden 

baĢkasını kavrayamaz (Bakara 2/255). Bu nedenle âlimler, insanın hiçbir zaman ilimde 

mutlak otorite olamayacağı bilinciyle sözlerinin sonunda ―Allahu âlem bi‟s-savâb 

(Doğrusunu Allah bilir.)‖ yazmayı gelenek haline getirmiĢlerdir. Zümer 39/18‘de ifade 

edildiği gibi sözü dinleyip en güzeline uyanların öğülüp, akıl sahipleri olarak 

vasıflandırılmaları bize akıl ile seçim yapılması gerektiğini hatırlatır. Ġlk dönem 

Müslümanları Peygamberimizin sözlerini bile bu vahiy farkındalığı ile değerlendirmiĢ 

olmalıdırlar. Fakat onuncu yüzyıldan itibaren hadis eserleri dahil olmak üzere derlenen 

eserlerle eleĢtiriye gittikçe kapanan bir ilmiye sınıfının ortaya çıkıĢı ile mutlak bilginin 

Allah‘a ait olabileceği temel düĢüncesinden sapmalar olmuĢtur. Bu önce durgunluk 

sonra çöküĢ getirmiĢtir. Nitekim Yunanlılar da Aristo‘yu aĢılmaz kabul edip fikirlerini 

tekrarlamaya baĢladıkları için gerilemeye baĢlamıĢlardır.
380

 Bilim adamındaki bu 

yanılabilirlik duygusu bir yandan onu kibirden uzaklaĢtırırken diğer yandan daima 

gerçek bilginin peĢinde olmasını teĢvik etmiĢtir. Allah‘ın evrensel düzenine uygun yani 

çevreye ve insana saygılı bilim üretilmiĢtir. Mutlak âlim olunamayacağı anlayıĢı esasen 

din ve bilim adamlarının kutsallaĢtırılmasının da önüne geçmiĢtir. Bu sebeplerle erken 

dönemde skolastik düĢüncenin filizlenmediği değerlendirilebilir.  
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Vakfı, 2018, s.33. 
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Peygamberimizin tıp ve sağlık alanında, dinle iliĢkili muhteva haricindeki 

tecrübî ve terapötik unsurlar konusunda; Kur‘an ile inĢa edilen yapıcı, ihya edici ve 

sürekli araĢtırıcı zihin yapısını teĢvik ve motive ederek Müslümanların geçmiĢ tıp miras 

ve birikimini filtreleyip rafine etmelerine, böylece insanlık medeniyetine aktarmalarına 

yardım etmiĢ olmalıdır. Zira Sezgin, henüz Muaviye vali iken 38/658 yılında Yunan 

simyacı Zosimos‘un (350-420) bir risalesinin Arapçaya tercüme edilmesinin Yunanca 

eserlerin Arapça çevirisine yönelik bir ilgi uyanıĢına iĢaret ettiğini söyler.
381

 Bu erken 

dönemdeki ilginin, doğrusu Peygamberimizin bu nesil üzerindeki doğrudan etkisi ile bir 

iliĢkisi olabilir.   

Yani kısaca Peygamberimizin sağlık ve tıbba dair vizyonunun, direk olarak ve 

sadece tıp ile ilgili olmayıp, aslında tüm alanlarda arka plandaki Ģirk ve akıl dıĢılığa 

kaymıĢ zihin yapısını düzeltmek olduğu düĢünülebilir. Bu olmasaydı Galenos (ö. 200 

[?])‘dan sonra skolastik döneme girmiĢ dünya tıp medeniyeti daha da gerileyecek, belki 

de kaybolacaktı. Bu yönüyle küresel uygarlık, sadece tıp değil tüm bilim dalları 

açısından ona çok Ģey borçludur. Peygamberimizin bu vizyona sahip olduğunu, en erken 

Müslüman neslin çok kısa sürede tıp ve diğer alanlarda gösterdikleri geliĢmeden 

anlamak mümkündür. Eğer vizyon, yüzyıllar içinde Ģekillenip günümüze kadar gelen 

literal ve mucizevi geleneksel ―nebevi tıp‖ anlayıĢı gibi olsaydı bu atılımlar Ģüphesiz 

olamayacak, ilahi kabul edildiği için de mesela hacamat dıĢında bir tıbbi tedavi ortaya 

konamayacaktı. Tıp, muhtemelen o günkü Ģekliyle kalmıĢ olacaktı. 

Fazlur Rahman, Peygamberimizin bu vizyonu için Ģöyle söyler: ―Fakat gerçekte 

o büyük ölçüde ilk Müslüman nesillerin görüşlerini temsil eder ve bu nesillerin Kur‟an 

ve Hz. Peygamber‟in faaliyetleri hakkında yaptıkları geniş bir yorum olarak görülebilir. 

Aklıselim bu külliyatın hepten yalan yanlış olmamasını gerektirir‖.
382
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 Sezgin, Fuat, İslam‟da Bilim ve Teknik(Wissenschaften und Technik im Islam), Çev.: Abdurrahman Aliy; Eckhard 
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Afzalur Rahman, ―Encyclopaedia of Seerah‖ adlı eserinde; ―İnsanoğlunu eski 

soyut felsefe ve irrasyonel dünyadan modern mantık, gözlem ve deney dünyasına; peşin 

hükümlü, ısmarlama yargı, seçim ve hareket tarzı çağından mantık ve eleştirel düşünce 

çağına taşıyan ve tarihin başlangıç devirlerinden gelen ruhi kuvvetin rasyonel olmayan 

bilinç şekillerine dönüşmesi hadisesini önleyen kimse Hz Muhammed‟dir.‖ demektedir. 

Yazar, benzer Ģekilde Muhammed Ġkbal (1877-1938)‘in, ‖İslam Peygamberi antik ve 

modern çağ arasında yer alıyor gibidir. Vahiy söz konusu olduğunda artık dünyayı 

[antik dünyaya?] aittir; vahyin mesajı ve taşıdığı ruh söz konusu olduğunda ise modern 

dünyaya aittir. Hayat, yeni yönüyle uyumlu diğer bilgi kaynaklarını, O‟nunla keşfeder. 

İslam‟ın doğuşu kıyascı anlayışın da doğuşudur. İslam‟da peygamberlik (sona 

erdirilme-ortadan kaldırılma) gereği keşfedilecek derecede mükemmeliyete ulaşmıştır. 

Bu, hayatın birbirini takip eden zincirler (peygamberler zinciri) şeklinde devam 

edemeyeceğinin ve insanın kendi-öz idrakinin tamamen farkına varabilmesi için 

sonunda yalnızca kendi kaynaklarıyla başbaşa kalması gerektiğinin kesin bir biçimde 

algılanışıdır.‖ dediğini aktarmaktadır.
383

 

Afzalur Rahman, Peygamberimizin bu yaklaĢımıyla adeta ilmi bakıĢı havi 

modern çağın temellerini atmıĢ olduğu söylenebilir, eğer bunu yapmasaydı insanlığın 

hala karanlık çağları yaĢıyor olacağını vurgulamaktadır. Yazara göre Peygamberin 

temel katkısı, ilmi ilerleme için olmazsa olmaz bilgi, tahkik ruhu içinde gerçeği aramak, 

muhakeme ve hürriyet Ģeklindeki dört unsuru tanımlaması [ki yazar bu unsurları hadis 

rivayetleriyle temellendirmemiĢtir] olmuĢtur.
384

 Bu perspektif elbette tıp için de söz 

konusu olacaktır. 

Peygamberin amacı ve görevi yeni bir tıp anlayıĢı getirmek olmasa da öncülüğü 

ve öğretmenliğini yaptığı zihin inĢa sürecinde hurafelere batmıĢ tıp anlayıĢı da dolaylı 

ama kaçınılmaz olarak değiĢime uğramıĢ, bunun etki ve sonuçları ilk Müslüman 
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nesillerin tarihin Ģahitliği ile tespit edilmiĢ tıbba yaklaĢımında ortaya çıkmıĢ olmalıdır. 

Yoksa Peygamberimizin bu gayretlerini görmezden gelerek, nebevi kayıtla rivayetlerle 

taĢınan kimi tıbbi uygulamaları birebir taklit etmek bu vizyona aykırı olacaktır. Asıl 

olanın esas hikmet ve mesajları idrak edip bu mesajlardaki temel evrensel ilkeleri 

saptayıp sistemleĢtirmek olmalıdır. Bu tespitlerden sonra, bu anlayıĢa ―nebevi tıp‖ 

denildiği ifade edilmiĢ olsa da
385

 geleneksel uygulamada bu vizyonun dikkate alındığı 

çok görülmemekte, yer yer kimi dönem hurafaleri de nebevi tıp cümlesinden 

sayılabilmektedir. 

Nebevi tıp konusunun anlaĢılmasında önemli bir konu da insanların 

Peygamberleri konumlandırdıkları yer olmaktadır. Nitekim Ünal, insanların 

Peygamberlere Allah‘ın verdiği yetki ve otoriteyi sanki yetersiz görüp insanüstü vasıflar 

atfettiklerini ve örnek olarak da tıbbın Hz. Ġdris‘e vahyedildiği inancından mülhem 

Peygamberimizin tüm ilim ve sanatları en üst düzeyde bildiği düĢüncesinin oluĢtuğunu, 

fakat hadis kaynaklarında Hz. Peygamber‘in her konuda uzman olmadığı için 

arkadaĢlarıyla istiĢare etmesi gibi örneklerin olduğunu söyler.
386

 

Tabiatçılara ait dönem tıbbının nebevi tıp yanında kıyaslanamayacak derecede 

ilkel kaldığını söyleyen Ġbn Kayyim (ö. 751/1350), Peygamberin tıpla ilgisini 

anlayamayanların, onun getirdiklerini anlayamamıĢ olduklarını söylemekte ve tıp-din-

peygamber iliĢkisini Ģöyle kurmaktadır: Kalp olsun, beden olsun, ikisinin de ıslahı dinin 

ilgi sahasındadır. Sağlığın korunması ve arızaların giderilmesinde külli kaidelere, 

bunların açıklanması da sağlam akla ve selim fıtrata bırakılmıĢtır. Bunda da kıyas ve 

icma gibi yollar geçerlidir. Bu aslında fer‘i fıkıh meselelerinde de böyledir. Bilmediğine 

düĢman kesilen kimseler gibi olunmamalıdır. Ġbn Kayyim‘e göre eğer bir kimseye kitap 

ve sünneti tam manası ile anlayabilme kabiliyeti nasip olsa bu kiĢi, bunlarla yetinecek, 
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baĢkalarının sözüne ihtiyaç duymayacak ve tüm sağlıklı bilgileri ondan çıkarabilecektir. 

Yine ona göre esasen bütün bilgiler Allah‘ı, emrini ve yaratılıĢı tanıma ekseni etrafında 

döner; bu bilgi ise bu gerçeklerin hikmetlerini en iyi bilenler olarak Peygamberlere 

verilmiĢtir; Peygamberimiz de onların sonuncusu, efendisi ve imamı olduğuna göre 

onun tıbbı da, tıbbın en üstünüdür; ama bu diğer tıplarla akıl ve fıtrat ölçüleri içinde 

karĢılaĢtırıldığında da görülecektir; Bunun böyle olmasının nedeni Peygamberimiz ve 

ümmetinin seçilmiĢ, ilimde en yüksek olmalarıdır.
387

 

Ġbn Kayyim (ö. 751/1350), anlaĢıldığı kadarıyla tıbbı, muhtemelen Allah‘ın 

evrensel yasaları üzerinden dine bağlamakta, akıl, fıtrat ve kıyası bu nedenle mümkün 

görmektedir. Tıbbı dine bağladıktan sonra ise tabiatıyla dini en iyi bilen olarak 

Peygamber ile iliĢkilendirmekte, ümmetin tıptaki üstünlüğünü ise seçilmiĢlikle izah 

etmektedir. Ümmetin sekizinci yüzyıldaki tıbbi geliĢmiĢliği tartıĢılabilir olmakla 

birlikte, Müslümanların ilmi üstünlüklerinde seçilmiĢlik yanında öncü nesillerdeki 

yüksek ilmi seferberlik ve zihin inkılabından bahsedilmemiĢtir. 

Peygamberimizin bir doktor gibi davranma hususunda ne bir misyonu, ne de bir 

arzusu bulunuyordu. Fakat bununla birlikte doğru yaklaĢımların Ģirk, hurafe ve kirlilikle 

karıĢması dolayısıyla dini hayat da direk tehdit altında kalıyordu. Bu bağlamda tıp ve 

sağlık konularına dini prensipler noktasında bir düzen getirmek Ģüphesiz onun asli 

görevi olmaktadır. 

Yıldırım‘ın kısaca dönem tıbbının Ģer‘ileĢtirilmesi olarak gördüğü bu 

düzenlemeler 3 baĢlık altında toplanabilmektedir.
388

 

1. İlga: Peygamberimiz bazı uygulamaları kaldırmıĢtır. Örneğin, cin, Ģeytan, kötü 

ruhların hastalık nedeni olabileceği inancı, Ģifa için asılan temaim denilen muskalar 

(Tirmizi) reddedilmiĢtir. Bunlar muska, boncuk, iğde dalı, tavĢan ayağı veya at nalı 
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Ģeklinde olabilmekteydi.
389

 Aynı Ģekilde efsunlama (Buhari), nazarlık (Ebu Davud) ve 

alkol ile tedavinin (Ebu Davud) yasaklanması da bu cümleden sayılabilir.
390

 

2.Islah: Bazı uygulamalar tamamen kaldırılmamıĢ, ama ıslah edilmiĢtir. Örneğin, 

hacamat, dağlama ve zemzeme ait abartılı inançlar ıslah edilmiĢtir. Rukye (Hastalık ve 

kötülüklerden korunmak veya kurtulmak amacıyla dua okuyup üfleme anlamında bir 

terim) Ģirk olmamak Ģartıyla mesela Muavvizeteyn (Felak ve Nas Sureleri) okuyarak 

yapılması (Ebu Davud, Muslim, Ġbn Mace) kabul edilmiĢtir.
391 

Örneğin Avf b. Mâlik (ö. 

73/692), Allah Resulüne cahiliye dönemindeki rukyeyi sorduğunda Ģirk [unsurlar 

içermedikçe] beis olmadığı cevabını almıĢtır.
392

 Islah edilen bir baĢka örnek, 

bademcikleri ĢiĢen çocuklar için uygulanan bademcik müdahalesi çok can yakıcı 

olduğundan yasaklanmıĢ, yerine ud-i hindi tedavisi (BuhariTıp, 26) tavsiye edilmiĢtir.
393

 

Ubudiyet bağlamında cenaze yıkama, kefenleme, defin, dua, yağmur duası ve akika gibi 

adetlerin yanında tıp ve temizlikle ilgili olarak gusül de bazı tahsisler ile 

onaylanmıĢtır.
394

 

3. İbka: Peygamberimiz dinin özüne zarar vermeyen, faydalı birçok usulün devam 

etmesinde bir sakınca görmemiĢtir. Gerçekten de genel bir kaide olarak tevhid ile 

uyumlu, batıl ve boĢ olmayan, insanın maslahat ve saadetini temin etmeyi amaçlayan 

her türlü gelenek ibka edilmiĢtir. Detaylar sadece sorulduğunda verilmiĢtir. Örneğin 

ateĢli hastalıkta su ile serinletme, çörekotu ve bal ibka edilmiĢtir.
395 

Uygulamanın 

devamına izin verildiği, rivayetlerdeki Ûd-u Hindî için ―kullanmaya devam ediniz‖ 
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veya ismid (sürmesi) için ―devam ediniz‖ gibi lafızlardan da anlaĢılmaktadır.
396

 Benzer 

Ģekilde gayleyi (emzikli kadınla cima) (Ebu Davut, Müslüm)
397

 ve Ġbn Batta (ö. 

387/997)‘nın Usuli‘s-Sünne isimli kitabında Hz. Ġbrahim‘in sünneti olarak andığı 

mazmaza, istinĢak, misvak (ağız-diĢ temizlik ve sağlığını arak çalısının dalları ile 

yapmak), bıyık kesme, istinca (tuvalet sonrası temizlenme) ve sünnet olma da
398

 ibka 

edilmiĢtir. 

Görüldüğü gibi, Peygamberimizin tıbbi konuları ilga, ıslah ve ibka ile 

düzenleme yoluna gitmesi, bizatihi tıp bilimine müdahale olmayıp, dinin asliyet ve 

sahihliğini korumak bakımından Ģüphesiz asli görevi olmaktadır. Bu çerçevede 

Peygamberimizin dönem bilgisiyle tavsiye ettiği spesifik usullerden ziyade arka planda 

zihinlerde yerleĢtirmeye çalıĢtığı devrim niteliğindeki prensiplere odaklanmak zarureti 

vardır. 

Özkan, bu ilkeleri sekiz baĢlık altında incelemiĢtir. Bunlar, sağlığın nimet 

olduğu, tıbbın dinamik bir yapıda olduğu, koruyucu ve tedavi edici hekimlik, tedavide 

meĢruiyet, alternatif tedavi, hekimlikte ehil olma ve sağlığın istismar edilmemesi 

ilkeleridir.
399

 Bu ilkelerden alternatif tedavi yöntemlerinin uygulanması baĢlığı altında 

verilen, maddi/manevi veya cerrahi/medikal tedavi örneklerinin aynı paradigma 

içerisinde bulundukları için paradigma içi alternatifli tedaviler olarak 

vasıflandırılmalarının daha uygun olacağı değerlendirilmiĢtir. 

Tıp ile ilgili rivayetler elbette aynı sıhhat derecesinde olmasalar, bazısı mevzu 

bazısı zayıf da olsa, taĢıdıkları ruh ve mesaj yönünden bütüncül bir Ģekilde 

değerlendirildiklerinde aslında Peygamberimizin tıp alanında ne yapmak istediğinin 

ipuçlarını bulmak mümkündür. Tıp konusunda nebevi önderlik ve örnekliğin, her biri 

devrim niteliğinde olan bu temel prensiplerin bazısı Ģu Ģekilde ortaya konulabilir; 
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4.7.8.1. Nebilik ve Hekimlik Kavramlarının Öğretilmesi 

Muhtemelen Eski Ahid‘deki kimi anlatımların etkisiyle ve bazı diğer haklı 

gerekçelerle kadim bir anlayıĢ olarak peygamberlik ve hekimlik birlikte mütalaa edilmiĢ 

olsa gerektir. Bu yakıĢtırma, Peygamberimiz için de sözkonusu olmuĢ, hatta belki de 

Peygamberimizin değil müslümanların hem de geç dönemlerde oluĢturduğu bir kavram 

olan nebevi tıbbın oluĢumunda rol oynamıĢtır. Bununla birlikte Peygamberimizden 

rivayet edilen kimi haberlerde bu anlayıĢın düzeltilmeye çalıĢıldığı hissedilmektedir. 

Örneğin, Hz. Peygamber bir boğaz hastalığına yakalanan Es‗ad b. Zürâre (ö. 1/623)‘yi 

dağlamıĢ veya dağlatmıĢtı. Yahudilerin, ―Gerçekten peygamber ise onu iyileştirsin de 

görelim‖ demeleri üzerine, Peygamberimiz ―ona doğrudan fayda veya zarar 

veremeyeceğini‖ söyleyerek insanüstü bir gücü olmadığını belirtmiĢtir.
400 

Bir baĢka 

rivayet Ģöyledir (Tirmizi: 2038): Resulullah bir hastayı ziyaret etti: Bir doktor çağırın, 

dedi. Biri: Ey Allah‘ın Resul‘ü, sen mi bunu diyorsun? Dedi. O da: Evet, Ģüphesiz aziz 

ve celil olan Allah ne zaman bir hastalık indirmiĢse onun için bir ilaç da indirmiĢtir, 

dedi. Ġbn Kayyim (ö. 751/1350) daha ziyade bu hadisteki indirme lafzının izahına 

odaklanmıĢ, melekler veya yağmurun indirilmesi ile iliĢkilendirmiĢtir.
401

 Fakat bu 

rivayette ―indirilme‖ teriminin zorlama tevilinden daha önemli olarak Arapların 

Peygamberimizin doktor çağırmasına hayret etmelerinden veya Yahudilerin 

iyileĢtirmeyi Peygamberlikle iliĢkilendirmelerinden yola çıkılarak, Peygamberimizin 

burada iki hususta tashih yaptığı öngörülebilir: Ġlk olarak Peygamberimiz, Arapların bu 

hayreti veya Yahudilerin iyileĢtirme beklentisi, Peygamberlerin hekim gibi 

görülmelerinden kaynaklanıyorsa, bir hekim çağırarak insanüstü bir yeteneği olmadığını 

gösterip bu yargıyı düzeltmiĢ olmaktadır. Ġkinci olarak kendisinden kaderci bir yaklaĢım 

beklendiği anlaĢılan Peygamberimiz, tedavinin de Allah‘a ait olduğunu söyleyerek bu 
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yanlıĢ tutumu doğrusu ile değiĢtirmiĢ olmaktadır. Dolayısıyla bu rivayette 

Peygamberimizin sağlık konularında ortaya koyduğu vizyonun ve zihniyet değiĢikliği 

için göstermiĢ olduğu çabanın izlerini görmek mümkündür. 

 

4.7.8.2. Tedaviye TeĢvik 

Peygamberimizin kaderci bir anlayıĢı Ġslam‘a aykırı bulup eleĢtirdiği 

görülmektedir. Nitekim tedavinin de Allah‘ın hükmünün bir parçası olduğu anlayıĢı, 

―Allah verdiği bir hastalığın kesinlikle şifasını da göndermiştir‖, ―İhtiyarlık dışında tüm 

hastalıkların şifası vardır‖
402 

ve Müslim‘deki 5705 numaralı ―Her hastalığın ilacı 

vardır. Hastalığın devası bulunduğu takdirde Allah‟ın izni ile iyileşir‖
403 

gibi rivayetleri 

buna örnek olarak verilebilir. 

 

4.7.8.3. Koruyucu Hekimliği Esas Almak 

Koruyucu hekimlik bugün için de sağlık sistemlerinin esasını oluĢturur. Çünkü 

tüm bireyleri sağlıklı bir toplum için en etkili ve düĢük maliyetli yol, koruyucu tıp 

usulleri olmaktadır ki, buna hastalık daha oluĢmadan önlenmesi ve hastalık üretmeyen 

bir ortam sağlanması gibi faaliyetler girmektedir. Hatta sağlık politikalarının ütopik de 

olsa temel hedeflerinin, çok güçlü bir koruyucu hekimlik sistemi geliĢtirerek, fevkalade 

pahalıya mal olan tedavi edici sağlık sistemini tamamen gereksiz hale getirmek olduğu 

bile söylenebilir. Mesela uç bir örnek olarak, güçlü bir ağız hijyeni eğitimi ile diĢ 

hekimliği fakültelerinin sayısının azaldığı ideal bir durum düĢünülebilir. 

 Yani, koruyucu hekimliğe göre hastalanmadan önce tedbir almak esastır. Ağız-

diĢ bakımı, beden ve çevre temizliği, sağlıklı beslenme, temiz gıda, karantina, dua ve 
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dinlenme konularında zengin bir nebevi örneklik bulunmaktadır.
404

 Az yeme alıĢkanlığı 

da Peygamberimizin önem verdiği önemli koruyucu hekimlik prensiplerinden biridir. 

Bir rivayette: ―Âdemoğlu karnından daha şerli bir kap doldurmamıştır; belini 

doğrultacak üç lokmacık ona yeter. Eğer mutlaka yemek isterse midesinin üçte birini 

yemeğe, üçte birini suya, üçte birini de nefese ayırsın.‖(Tirmizi:2380, Ġbni Mace:3349 

ve Müsned:4/133) denilmektedir.
405

 Ġbn Kayyim (ö. 751/1350), belki de bu kaidelerin 

zaman ve mekândan bağımsız evrensel niteliklerine vurgu yaparcasına Hipokrat (m.ö. 

460 [?]-375 [?])‘ın ―zararlı şeyi az yapmak, faydalı şeyi çok yapmaktan daha hayırlıdır‖ 

ve ―sağlığınızı ara sıra kendinizi yormak ve karnınızı yemek ve içmekle doldurmaktan 

uzak kalmakla devam ettirin‖ gibi tavsiyelerde bulunduğunu aktarmaktadır.
406

 

Koruyucu hekimliğin fevkalade önemli bir unsuru olduğu için ümmete ve insanlığa 

tekrar önemle hatırlatılan karantina, bir rivayette (Buhari: 5729 ve Müslim: 5745), 

―Olduğunuz yerde veba çıkarsa oradan kaçmayın, veba olduğunu duyduğunuz yere de 

gitmeyin.‖ Ģeklinde vurgulanmıĢtır.
407

 

 

4.7.8.4. Kulluğun Ġhmal Edilmemesi 

Bu prensipte tıp, tedavi ve sağlık konularında meĢruiyet sınırlarının gözetilmesi 

emir ve tavsiye edilmektedir. Bu sınırlar, tedaviye dönük uygulamalarda, örneğin alkol, 

dağlama ve efsunlama gibi usullerde ilga ve ıslah gibi düzenleme ve sınırlamalarla 

tezahür etmektedir,
408

 Örneğin (Ebu Davut: 3874): ‖Şüphesiz Allah hastalığı da 

devasını da indirdi; her hastalığa bir deva verdi. Binaenaleyh tedavi olun, ama haram 

ile tedavi olmayın.‖ ve (Buhari, Kitabu‘l EĢribe): ―Şüphesiz Allah şifanızı size haram 

ettiği şeylere koymamıştır.‖, (Ebu Davud: 3873, Tirmizi: 2046): Ġlaca konulan 
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(karıĢtırılan) içkiden soruldu, ―o hastalıktır ilaç değildir‖ dedi. (Müslim: 5112, Ġbni 

Mace: 3500): Sıkılan üzümü içelim mi diye sorulduğunda ―Hayır‖ dediği; Ģifa için 

hastalara içiriyoruz denildiğinde ―o şifa değildir, aksine hastalıktır‖ dediği 

nakledilmektedir.
409

 Bu rivayetlerde yine genel bir tedavi teĢviki yanında dini 

bağlayıcılık ile ilgili hükümler de mevcuttur.  

Hastalıkların ubudiyete iliĢkin taraflarına gelince, sağlığın kıymetini ve emanet 

olduğunu bilme, sıhhat için Ģükretme ve bir imtihan olduklarını tefekkür etmek 

Ģeklindedir. Bu bağlamdaki bazı rivayetler; ―İki nimet vardır ki insanların çoğu onları 

değerlendirme konusunda aldanmıştır: Sağlık ve boş zaman.‖, ―Hastalık gelmeden 

sağlığın kıymetini biliniz.‖ ve ―Kıyamet gününde kişi, bedenini ne uğruna yıprattığından 

hesaba çekilecektir.‖ Ģeklindedir.
410

 

Tedavi olurken ubudiyetin gözetilmesi istenen bir baĢka husus, Ģifa için Allah‘a 

dua edilmesidir. Bu prensip Özkan‘ın ifade ettiği ve dua gibi usulleri tedavi 

yöntemlerine alternatif saydığı
411

 değerlendirmeden farklı bir anlayıĢa iĢaret etmektedir. 

Zira tedavi ve duanın birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısı olduklarını ileri sürmek 

daha iyi bir temellendirme sunmaktadır. Bu bağlamda sadece maddi tedavilerle 

yetinmeyip Ģifa için Ģirkten arınmıĢ duanın da ihmal edilmeyip tedaviye eklenmesi 

öğütlenir. Mutlak gayb bilgisinin Allah‘ın uhdesinde olduğunu savunan Ġslami bilgi ve 

bilim felsefesine göre ana akıma yerleĢik herhangi bir tedavinin dua ile bütünleĢmiĢ 

halde var olması mümkündür ve gereklidir. Bu durumda tedavi sürecinin bu iki 

ayrılmaz parçası, aynı paradigma içerisinde yer aldıklarından birbirinin alternatifi 

olmayacaklardır. 

Tıp rivayetlerinde ubudiyetle iliĢkisi kurulabilecek bir diğer konu Kur‘an‘a 

duyulan güvenin vurgulanmasıdır. Bunun bir yansımasının gözlenebileceği meĢhur 

                                                           
409 Ġbn Kayyim el-Cevziyye, Tıbbu‟n Nebevi, Çeviri: Abdülvehhab Öztürk, Ġstanbul, Kahraman Yayınları, 2019, s. 

145-148. 
410 Özkan, Mustafa, Tıbb-ı Nebevinin Dayandığı Temel İlkeler, Uluslararası Ġslam ve Tıp (Tıbb-ı Nebevî) Kongresi 

Bildirileri, Adana, 7-10 Ekim 2015. 
411 Özkan, Mustafa, a.g.e. 
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rivayette peygamberimiz karın ağrısına bal Ģerbeti önermekte, fakat iyi gelmediği halde 

3 ya da 4 kez daha tavsiye etmekte ve en sonda da ―Allah doğru söyledi, kardeşinin 

karnı yalan söyledi.‖ (Buhari: 5684, Müslim: 5731) denilmektedir.
412

 Bu baĢka bir 

yerde de ifade edildiği gibi Ġbn Kayyim (ö. 751/1350), bu rivayetin Nahl 16/69. ayetini 

açıkladığı görüĢündedir.
413

 Yani Peygamberimizin ayete duyduğu mutlak güvenle ısrar 

ettiği veya bu rivayetin doğru olmayabileceği düĢünüldüğünde aslında böyle bir ısrarın 

da belki hiç vaki olmadığı da ileri sürülebilir.  

Mutlak gaybın ancak Kur‘an‘dan öğrenilebileceğini savunan Ġslami 

epistomolojinin gereği olarak Kur‘ani vahye mutlak manada güven duyulmaktadır. Bu 

güven Fussilet 41/53‘de de ifade edildiği üzere vahyi ayetlerin yaratılmıĢ ayetlerle 

uyumu ile temellendirilebilmektedir. Ancak bu uyumun yüzeyel ve ampirik 

değerlendirmelerle değil bilimsel bir metodoloji ile görülebileceği belirtilmelidir. Bu 

bakıĢ açısı, evrensel bilgiye ulaĢma gayretini, yani bilimi bir bakıma dini bir faaliyet 

haline getirirken, bilim ve dolayısıyla tıbbı ubudiyetle iliĢkilendirmektedir.  

 

4.7.8.5. Tıp ve Hekimliği Kurumsal Bir Yapıya KavuĢturma 

Peygamberimiz, örneklerini verdiğimiz söz ve tutumlarıyla bir anlamda nebilik 

ve hekimlik kavramlarını birbirinden ayırıyor, bu ise aynı zamanda hekimliğin 

kurumsallaĢması adına ilk adımlar yerine geçiyordu. Bu nebevi örneklikle hekimlik, 

adeta nebilikten ayrı bir tanıma kavuĢurken diğer yandan hekimlik, uzmanlaĢma ve 

liyakat teĢvik ediliyordu.  

Peygamberimizin uzmanlaĢma ve tecrübeye prim verdiği anlamına gelebilecek 

bir örnek Ģu Ģekildedir; Bir adam yaralanmıĢ ve kan içeride kalmıĢtı. ―Adam Enmar 

oğullarından iki kişi çağırdı, onlar kendisine baktılar, adamın iddiasına göre 

Resûlullah (SAV) onlara: Hanginiz daha kıdemlidir? Dedi. Onlar da: Ya Resulallah, 

                                                           
412 Ġbn Kayyim el-Cevziyye, Tıbbu‟n Nebevi, Çeviri: Abdülvehhab Öztürk, Ġstanbul, Kahraman Yayınları, 2019, s. 

37-40. 
413 Ġbn Kayyim el-Cevziyye, a.g.e., s. 16, 40, 41. 
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tedavi olmakta fayda var mı? dediler. O da: hastalığı veren ilacını da vermiştir dedi‖ 

(Muvatta:1757).
414

 Nebimizin Veda Haccı sırasında hastalanan Sa‗d b. Ebî Vakkās (ö. 

55/675) için ―O iyi bir hekimdir. Seni tedavi etsin.‖ diyerek Müslüman olup olmadığını 

bilmediğimiz Haris b. Kelede (ö. 13/634)‘nin çağrılmasını istemesi liyakatın ön planda 

tutulduğunu gösteren diğer bir örnektir. Uzmanlığın bu Ģekilde önemsenmesi yanında 

pek çok erkek ve kadın sahâbînin hekimlik yapmasının teĢvik edilmesi ve hekim 

ücretleri gibi düzenlemeler 
415 

tababetin kurumsal bir yapıya kavuĢması açısından 

önemli adımlar olarak sayılmalıdır. Bu konuda Peygamberimizin hacamat yaptırıp 

ücretini verdiğini ifade eden rivayet örnek olarak verilebilir (Müslim, ―Müsâkât‖, 11, H. 

No: 1577; Tirmizî, ―Büyûʽ‖, 43, H. No: 1278).
416

 Peygamberimizin tedavi ücretini 

ödemesi örneği, diğer yandan mal veya hizmet alımındaki gündelik uygulama gibi de 

yorumlanabilecektir. Ayrıca kurumsallaĢmaya giden bir adım kabul edilebilecek bu 

uygulamanın ilk kez Peygamberimiz tarafından baĢlatılıp baĢlatılmadığının da 

araĢtırılması uygun olacaktır.   

Benzer Ģekilde hekimin görev tanımı yapılarak hem bu kurumsal yapı 

pekiĢtirilmiĢ oluyor, hemde hasta hakları hukuki bir zemine kavuĢturuluyordu. Nitekim 

(Ebu Davut:4586, Nesei:4845, Ġbni Mace:3466): ―Kim tabib olduğu bilinmediği halde 

doktorluk ederse, zamindir (zararı tazmin etmekle sorumludur).‖ Ġbn Kayyim (ö. 

751/1350), bu hadisin lügat yönü dıĢında, cahil doktora tazminat konusu üzerinden 

kanunî/Ģer‘î/fıkhi (dini bağlayıcılık) tarafını ve tabip tarifi üzerinden de tıbbi yönlerini 

izah eder. Bu bağlamda veterinerleri de dâhil ederek yaptığı uzmanlık tanımlamalarına 

yer verir. Buna göre, kiĢinin mil ile göz doktoru, neĢter-merhem ile operatör, ustura ile 

sünnetçi, tüy ile damardan kan alan, kupa ve neĢter ile hacamatçı, giysi-sargı-bağlar ile 

                                                           
414 Ġbn Kayyim el-Cevziyye, Tıbbu‟n Nebevi, Çeviri: Abdülvehhab Öztürk, Ġstanbul, Kahraman Yayınları, 2019, s. 

126. 
415 Özkan, Mustafa, Tıbb-ı Nebevinin Dayandığı Temel İlkeler, Uluslararası Ġslam ve Tıp (Tıbb-ı Nebevî) Kongresi 

Bildirileri, Adana, 7-10 Ekim 2015; Ünal, Ġsmail Hakkı, Tıbb-ı Nebevî‟nin Kaynağı, Uluslararası Ġslam ve Tıp (Tıbb-ı 

Nebevî) Kongresi Bildirileri, Adana, 7-10 Ekim 2015; Ünver, A. Süheyl, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Ġstanbul Üniversitesi 

Yayınları, 1943, s. 71. 
416

 Aytekin, Mehmet Ali, ―Nebevî Tıp Arasında Zikredilen Hacamatın Fıkhi Hükmü‖, Necmettin Erbakan 

Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, 2019, sayı: 48, s.197-225. 
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sınıkçı (kırıkçı), dağlama aleti ve ateĢiyle dağlayan, leğeniyle lavmancı olduğunun 

anlaĢıldığını söyler.
417

 Bu rivayetten hekimliğin bir Ģekilde belgelendirilerek yapılması 

gereken profesyonel bir meslek olduğu, hatta bu Ģekilde icra edilmezse hukuki 

müeyyidenin uygulanabileceği sonucu çıkarılabilir. Bu rivayetlerden aynı zamanda 

Peygamberimizin tedaviyi bir uzmanlık alanı olarak gördüğü, tıbbi bir eğitim de 

almadığı bilindiğine göre, dini değerlerle Ģu veya bu açıdan iliĢkisi olan sağlık ve tedavi 

konularına dair rivayetler hariç, tamamıyla kendisi tarafından kurgulanan nebevi bir tıp 

sistemini vazetmediği de anlaĢılmaktadır. Tedavi ve doktorlara teĢviği içeren bu tür 

rivayetler, sağlık, tedavi ve tıbbi alandaki rivayetlerde kaynağın vahiy olduğu 

düĢüncesini de zayıflatmaktadır. Zira kaynak vahiy olsaydı, dönemin tedavi usullerine, 

bazısı Müslüman olmayan doktorlara baĢvurmanın manası kalmayacak, hatta dini olana 

karĢı olma anlamı taĢıyacağı için de yanlıĢ olacaktı. 

 

4.7.8.6. Tıp ve Sağlığın Temel Paradigmasını Öğretmek 

Bu bağlamda hastalıkların nasıl oluĢtukları ve nasıl yönetilmeleri gerektiği gibi 

konularda temel bilgilendirmeler yapılmaktadır. Örnek olarak, ubudiyet konusu ile de 

ilgili olan Ģu rivayet verilebilir (Ebu Davut:3874): ―Allah hastalığı da devasını da 

indirdi; her hastalığa bir deva da verdi. Binaenaleyh tedavi olun, ama haram ile tedavi 

olmayın.‖.
418

 

Rivayetlerde adeta tıbbın, temel paradigması içerisinde ve kendine özgü 

dinamikleriyle ortaya konduğu da gözlenebilmektedir. Böylece nebevi tıp vizyonunda 

tıbbın sürekli geliĢen dinamik ve evrensel yapısına vurgu yapılmıĢ olmaktadır.
419

 

Örneğin bir hastalık, aynı paradigma içerisinde yer aldığı için birbirinin alternatifi 

olmadan alternatifli tekniklerle tedavi edilebilir. Nitekim Nebevi tıp literatüründe 

                                                           
417 Ġbn Kayyim el-Cevziyye, Tıbbu‟n Nebevi, Çeviri: Abdülvehhab Öztürk, Ġstanbul, Kahraman Yayınları, 2019, s. 

128-134. 
418 Ġbn Kayyim el-Cevziyye, Tıbbu‟n Nebevi, Çeviri: Abdülvehhab Öztürk, Ġstanbul, Kahraman Yayınları, 2019, s. 

145-148. 
419 Özkan, Mustafa, Tıbb-ı Nebevinin Dayandığı Temel İlkeler, Uluslararası Ġslam ve Tıp (Tıbb-ı Nebevî) Kongresi 
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tedavinin statik değil, Ģart ve koĢullara göre esnek ve değiĢken olabildiğinin iĢaretleri 

görülebilmektedir. Mesela, Peygamberimizin dağlama konusundaki farklı tutumlarından 

hareketle tedavinin kiĢi ve diğer Ģartlara göre değiĢebileceği sonucu çıkarılabilir. Bu 

durum hatta bal Ģerbeti konusundaki rivayet için de geçerli olabilecektir. Nitekim Ġbn 

Kayyim (ö. 751/1350), hadis rivayetlerinde Peygamberimizin dağlamayı 

yaptığı/yaptırdığı, sevmediği, yapmayanı methettiği ve men ettiği Ģeklinde 4 farklı 

tutumu olduğunu söyledikten sonra bunda bir çeliĢki olmadığını Ģöyle izah eder; 

yapması, caiz olduğunu gösterir; sevmemesi, men ettiğini göstermez; yapmayanı 

methetmesi yapmamanın yapmaktan daha iyi ve üstün olduğunu gösterir ve men etmesi 

serbest ve mekruh ya da ihtiyaç olmadığı halde hastalığın çıkmasından korkulan tür için 

olduğunu gösterir.
420

 Aslında Ġbn Kayyim‘in tevil yoluna gittiği bu çeliĢkili görünen 

durumun iĢaret ettiği değiĢkenlik, rivayetlerin sıhhat ve kronolojisinden bağımsız olarak 

belki de Peygamberimizin sağlık/tıp vizyonunun tam da kendisi veya bir parçası 

olabilir. Yani belki de Peygamberimizin öğretmek istediği esas sünneti, dağlamanın 

ötesinde genel bir tıbbi kaide olarak, yer ve zaman değiĢimi, bilgi dönüĢüm ve 

güncellenmesi durumlarında tedavinin çok yönlü bir tarzda çeĢitlendirilmesi 

gerektiğidir. Dikkat edilirse bu nebevi örneklikte bir hekim sıfatıyla spesifik bir tedavi 

önerilmemekte, ümmete, aslında genel bir ilke hatırlatılmaktadır. Burada ikinci olarak, 

Ġbn Kayyim‘in de yaptığı gibi bu tür çeliĢkili içeriklerde aslında kanaatimize göre klasik 

hadis usulünün yeterli olmadığı, istidlale dayalı metin tetkikine duyulan ihtiyaç da 

vurgulanmıĢ olmaktadır. 

 

4.7.8.7. Tıpta Makul Olana Yönlendirme  

Peygamberlerin diğer konularda olduğu gibi sağlık ve tedavi konusunda da 

içinde bulundukları toplumu  makul olana yönlendirip dönüĢtürdükleri söylenebilir. 
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Peygamberler kadim toplumlarda baskın ve yaygın olarak bulunan sihir ve hurafe gibi 

tedavi usullerinden, tebliğ ettikleri öğretinin gereği olarak rasyonel tedavi ve tavsiyelere 

dönülmesini tavsiye etmiĢlerdir. Aksi olsaydı insanlık tıp konusunda bu kadar 

ilerleyemez, etkisiz ve saçma tedavi yöntemleriyle belki de helak olur giderdi. Tarihte 

çokça fark edilen tıbbın din, kitap ve peygamberler ile olan yakın iliĢkisine dair 

gerçeklik belki de en rasyonel bir Ģekilde böyle okunabilir. Yani aslında peygamberler, 

dönemlerinin mantıklı ve makul tıbbi bilgi birikimine atıfla yönlendirme yaptıkları gibi 

Hz. Muhammed de ümmetini o gün için ana akım tıp kabul edilen en rasyonel, etkili ve 

geçerli tedavi yöntemlerine yönlendirmiĢ olmalıdır. 

Diğer bir deyiĢle, dönemin ana akım tıbbına müracaat edilmesi, nebevi tıp 

telakkisinin esasını oluĢturuyor gibidir. Yani kendisinden sonra gelecek tüm insanlara 

sadece 6 ve 7. yüzyılda geçerli temel tedavi usullerini mi önermiĢtir, yoksa herkese 

kendi döneminde geçerli ve hepsi de Cenab-ı Hakk‘ın bir lütfu mesabesinde olan 

tedavileri mi önermiĢtir? Hangisinin nebevi vizyona daha uygun bir sünnet anlayıĢı 

olacağı üzerine düĢünülmelidir. 

Peygamber dönemi tedavi usullerinin zahiri ve değiĢmez yöntemler olarak 

kabulü ile statik bir tıp anlayıĢının yerleĢeceği öngörülebilir. Literal anlama ile sürekli 

geliĢen, insan hayatının süre ve kalitesini artıran tüm koruyucu ve tedavi edici usullerin 

reddedilmesi veya faydasız kabul edilmeleri zarureti doğabilecektir. Fakat bu durumda 

Müslümanlar, kendi dıĢlarındaki dünyaya Allah‘ın indirdiği ile yarattığı ayetler 

arasındaki böyle bir çeliĢkinin nasıl olabildiğini izah etmek zorunda kalacaklardır. 

Neyse ki ilk Müslümanlar Peygamberimizin bir anlamda bilim ve tıp alanına dair 

verdiği mesajları, yani nebevi paradigmayı (sünnetini) doğru anlamıĢlar ve dinamik bir 

anlayıĢla bizzat Kitap ve sünnetten aldıkları motivasyonla dönemlerinin en ileri bilgi ve 

bilim medeniyetini kurmuĢlardır.  
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Nitekim bu medeniyet 8-11. yüzyıllar arasında tıp ilminde rakipsiz altın çağını 

yaĢamıĢtır.
421

 Bu geliĢmenin arka planında bilim kültür sanat ve medeniyet alanında 

varlık gösterememiĢ bir topluma ―Kitap‖ gelmesi, Kitab‘ın muhtevasından bağımsız 

olarak okuma-yazma-çizme, redaksiyon, gramer, edebiyat gibi pek çok alanda kültürel 

bir ortam oluĢturmuĢtur. Bu bile baĢlıbaĢına toplumun ilmi çalıĢmalara yatkınlığını 

artırmıĢ, çok etkili bir zihin hazırlığı yapmıĢtır. Bu faktörler de elbette motivasyonu 

artırmıĢtır. Bu sıçramanın statik bir nebevi tıp sünnet anlayıĢı ile baĢarılamayacağı 

değerlendirilebilir. Kısacası tıbbi konuların, hurafe ve sihir gibi temelsiz yöntemlere 

değil de yine zaten ilahi yasalara mebni ana akım tıp bilgisine arz edilmesi nebevi tıbbın 

bizatihi kendisi ve temel mesajı olabilir.
422

 

 

4.7.9. Geleneksel Nebevi Tıp YaklaĢımının Faydaları 

Nebevi tıp tabir edilen literatürden makul ölçüde yararlanılmasını sınırlayan 

faktörlerden biri esasen muhtevanın ilahi olduğuna inanılması sonucunda konunun dini, 

hatta itikadi, yani temkinli olunmasını gerektiren iddialı bir boyuta taĢınmasıdır. 

Böylece bir insan ve Arap olarak Peygamberimizin düĢünüĢ tarzı, mücadelesi ve 

baĢarıları, ayrıca dönemin tıbbi koĢulları dâhil toplumsal yapı ve dokusuna dair paha 

biçilmez bilgiler göz ardı edilebilmektedir.  

Nitekim nakledilen rivayetler, sahih ya da sakim olduğunun kabul edilmesinden 

bağımsız olarak dönem tıbbına, sağlık ve tedavi konularına dair önemli detaylar 

vermektedir. Örneğin Ebu Remse‘nin Peygamberimizin sırtındaki uru almak istemesini 

konu edinen rivayetten o dönemde Hicaz‘da lokal anestezi ile cerrahi ve postoperatif 

                                                           
421 Ronan, Colin A, Bilim Tarihi. (Orijinal adı: Science: Its History & Development Among World Cultures 1983). 4. 

baskı, Ankara, Tübitak Yayınları, 2005, s. 224-226. 
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Fakültesi, 2001, c.10, sayı.2, s. 97-122. 
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bakımın bilindiği öğrenilebilmektedir.
423

 Kabul etmek gerekir ki, hadis külliyatından 

elde edilen bu kadar detaylı bilgi, nebevi tıbba ve hadislere verilen bu önem ve titizlik 

olmasaydı sıradan bir malumat muamelesi görecek ve muhtemelen zamanımıza kadar 

kaybolup gidecekti. 

 

5. DĠNĠ BAĞLAYICILIK KARARI 

 

5.1. Bağlayıcılık Kavramı 

Tıbbi veya baĢka herhangi bir konuda rivayet edilen ahad haberlerin, sübutun 

yakin bir bilgiyle matematik bir kesinlikle bilinememesi nedeniyle, ancak 

Peygamberimize ―nispet‖inden ya da ona ait olma ―ihtimalinden‖ söz edilebilmektedir. 

Bu hassasiyet, ilgili sözün Peygamber‘e ait olmama ihtimaline karĢı onu tenzih etme 

arzusundan, ama aynı zamanda ona ait olma ihtimaline karĢı da bu sözün kaybolup 

gitmesine razı olamamaktan kaynaklanır. Bir Müslüman nazarında bir sözün, sübutu 

belirlenemese dahi, bir metodoloji ile Peygamber sözü olduğu yönünde güçlü bir kanaat 

oluĢmuĢ ise belli bir bağlayıcılık kazandığı söylenebilir. Bu diğer bir yerde 

temellendirildiği gibi tekdüze ve toptancı bir bağlayıcılık anlamına gelmemektedir. 

Fakat bunun Ģüphesiz dini bir bağlayıcılık olduğu da bellidir. Nitekim tıp konulu 

rivayetlerin dini yönünü saptamak demek, tabiatıyla bunların dini yönden ne kadar 

bağlayıcı olduklarını belirlemek demektir. Bu tespit çok önemlidir, zira bir konu dini 

yönden bağlayıcı ise seçim yapma durumu azalabilir, hatta tamamen ortadan kalkabilir. 

Bunu tıp ve sağlık açısından tekrar söyleyecek olursak, herhangi bir usul veya 

uygulama, dini açıdan bağlayıcı olmakla; dini bir karakter kazandığı için, 

değiĢtirilebilir, geliĢtirilebilir veya yanlıĢlanabilir rutin bir müdahale olmaktan çıkabilir. 

Bu nedenle tıbbi rivayetlerde bağlayıcılığın bağlam, çeĢit ve sınırlarını belirlemek 

                                                           
423 Sılay, Mehmet, Asr-ı Saadette Tıp Kültürü, Uluslararası Ġslam ve Tıp (Tıbb-ı Nebevî) Kongresi Bildirileri, Adana, 

7-10 Ekim 2015. 
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hayati önemde bir konudur. Öyle ki bu rivayetlerin toptancı bir Ģekilde bağlayıcı 

addedilmesi, geliĢmeye en açık ve muhtaç olan tıp alanını belli bir döneme sabitleyip 

dondurabilir. Diğer yandan bu rivayetlerin hiç bağlayıcı sayılmamaları hayati bazı 

konularda muhtaç olduğumuz nebevi rehberlik ve vizyondan bizi mahrum bırakabilir. 

Bu rivayetlerin toptancı bir anlayıĢla bağlayıcı kabul edilmesiyle mesela hacamat en 

üstün tedavi haline terfi eder ve tabiatıyla bundan daha etkin tedavi arayıĢı dinen 

sakıncalı hale gelmiĢ olur. Diğer yandan bunların toptan reddiyle, nebevi makamın 

otoritesi ile kuvvet kazanacak, mesela hurafe değil tedavinin teĢvik ve telkin edilmesi 

ilkesinden de uzaklaĢılabilir. Bu iki uca savrulmadan tıbbi rivayetlerde makul ve 

rasyonel bir bağlayıcılık perspektifi ortaya konulabilir düĢüncesindeyiz. 

 

5.2. Bağlayıcılık Bağlam, Kapsam ve Prensipleri 

 Öncelikle Peygamberimize ait herĢeyin sünnet kapsamında 

değerlendirilemeyeceği, dini niteliği olan sünnetin dahi bağlayıcılık yönünden farklı 

düzeylere ayrıldığı belirtilmelidir. Ayrıca burada kastedilen dini bağlayıcılığın da bazen 

zorunluluk (farz, vacip, haram), bazen seçime ve isteğe bağlılık (müstehap, mendup, 

nafile, tatavvu, mekruh) bazen de nötr durum (mübahlık) bildirdiğine dikkat edilmelidir. 

KırbaĢoğlu öngördüğü sünnet anlayıĢını bağlayıcılık açısından tüm bu hükümleri bir 

küme içerisinde Ģematize ederek göstermiĢ ve bu keyfiyeti ―Sünnet aslında, Hz. 

Peygamber‟in „farz, mendup, mübah, mekruh ve haram‟ türünden davranış ve 

hükümlerini içeren bir „şemsiye kavram‟dır‖ Ģeklinde özetlemiĢtir.
424

 

Burada ubudiyete ait bir bağlayıcılık iddiasından bahsedilmektedir. Fakat 

detaylarına bakıldığında farklı görüĢlerin olduğu görülmektedir. Örneğin KırbaĢoğlu, 

genel olarak sünnetin bağlayıcılığı konusuna açıklık getirilmemiĢ olmasının, 

fıkıhçılarınkiler hariç tutulacak olursa sünnet tanımlamalarındaki önemli bir eksiklik 

                                                           
424 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, İslam Düşüncesinde Sünnet, 14 baskı, Ankara, Ankara Okulu Yayınları, 2017, s. 

75,76. 
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olduğunu, bu sebeple Peygamberin bütün söz fiil ve onaylamalar baĢta ona ait herĢeyin 

zımnen tümüyle bağlayıcı görüldüklerini düĢünmektedir.
425

 Ġbn Kuteybe (ö. 

276/889)‘ye göre bağlayıcı olmayan bir sünnet kategorisi vardır.
426

 ġah Veliyyullah 

(Dihlevi) (ö. 1176/1762)‘a göre, döneme dair adet, örf ve tecrübeler risaletin tebliğ 

kategorisine girmeyip bağlayıcı değildir [yani diğer bir deyiĢle sünnet değildir, sünnet 

ile ilgili değildir, sünnet kapsamı dıĢındadır]. Ġbn ÂĢûr, Muhammed Tâhir (1879-1973) 

1. TeĢri (tebliğ), 2. Fetva, 3. Kadâ, 4. Ġmamet ve Ġmara (devlet idaresi), 5. Hedy (irĢad), 

6. Sulh, 7. Fikir danıĢanlara yol gösterme, 8. Nasihat, 9. Ġnsanları en mükemmel olana 

yönlendirme, ikmal ve takva eğitimi verme, 10. Yüce hakikatleri telkin, 11. Tehdit ve 

azarlama, te‘dib ve 12. YaratılıĢ icabı ve maddi ihtiyaç gereği yaptıkları veya 

baĢkalarına yol göstermekle ilgisi bulunmayan beĢeri tabii davranıĢları Ģeklinde bir 

tasnif yapmıĢtır. On ikinci madde bağlayıcılığı olmayan unsurları içerir. Fakat bunun 

yanında ilk üç kategori haricindekilerin kesin bağlayıcı olduklarını söylemenin de 

mümkün gözükmediği ifade edilmiĢtir. Bunlar dini ve dünyevi bazı konularda ümmetini 

serbest bıraktığı yeme, içme, yatma, yürüme, zevk ve tercihleri yanında, tamamen bilim 

ve teknoloji konusu olan dünya iĢleri gibi örneklerdir. Bu konudaki sözlerinin Ģahsi 

görüĢ, zan ve tecrübesine dayandığı ve hangi düzeyde olursa olsun dini açıdan bağlayıcı 

olmadığı ifade edilmiĢtir. Ġbn Hibbân el-Büstî (ö. 354/965) hadisleri Peygamberimizin 

emirleri, yasakları, verdiği haberler, mübah kıldıkları ve fiilleri Ģeklinde 5 kısma 

ayırmaktadır. Bunları da bağlayıcılık düzeyleri açısından fevkalade incelikli bir biçimde 

toplam 400 türe ayırmaktadır.
427 

Karaman ise özetle dine ait olan rivayetlerin [farklı 

düzeylerde] bağlayıcı olduğunu, dünyaya ait olanların ise olmadığını söyler. Fakat 

dünyaya ait rivayetleri ise biri, bilim ve teknoloji gibi; diğeri, hukuk, eğitim ve ekonomi 

gibi konularda olmak üzere ikiye ayırır ve ikincisinin de yine dinin alanına girip 

                                                           
425 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, a.g.e., s. 57, 58, 63. 
426 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, a.g.e., s. 64. 
427 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, İslam Düşüncesinde Sünnet, 14 baskı, Ankara, Ankara Okulu Yayınları, 2017, s. 65, 

69, 70; Karaman, Hayrettin, Asr-ı saadet‟te Resulullah‟ın Davranışlarının Bağlayıcılığı, Eser: Bütün Yönleriyle Asr-ı 

Saadet‘te Ġslam, Editör: Vecdi Akyüz, Ġstanbul, Beyan Yayınları, 1994, c.1, s. 477-489. 
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bağlayıcı olacağını belirtir.
428

 Bu noktada dünyevi olduğu söylenen alanların değerlerle 

ilgili olanlarının dini ilgilendirdiği, değerlerle alakası olmayan alanların nötr/mübahlar 

alanına dahil edilmesi gerektiğini söylemek mümkündür. Nitekim farklı baĢlıklar altında 

pek çok örneği gösterildiği gibi ulema da farklı düĢünebilmektedir. Mesela 

Abdülvehhâb Hallâf (1888-1956), tıbbi tedavi gibi dünyevi iĢlerin, uzmanlık, beceri ve 

deneyimle kazanıldığından dini alana doğrudan girmediğini düĢünmekte, Müslim (ö. 

261/875)‘in Sahîh‘inde, Peygamberin gündelik hayata dair Ģahsi görüĢlerine değil 

sadece dini konularda söylediklerine uyulması gerektiği açıklanmaktadır.
429

 

Bağlayıcılığın dine dair olduğu böylece belirtildikten sonra, dini bağlayıcılık 

kararı verilirken dikkate alınması gereken temel hususlardan biri de dinin statik 

(değiĢmez) ve dinamik (değiĢken) bileĢenlerden oluĢtuğu gerçeğidir. Bu realite 2018 

yılında Ġstanbul‘da düzenlenen 8. Güncel Dinî Meseleler ĠstiĢare Toplantısı‘nda ―Dinin 

Anlaşılması Meselesi: Sabiteler ve Değişkenler‖ baĢlığı ile ele alınmıĢ ve Sonuç 

Bildirgesinin üçüncü maddesinde ―Hayat, tabii olarak süreklilik ve değişim gerçeği 

üzerine kurulmuş olduğundan, evrensel bir din olan İslam‟da bu değişim karşısında 

birtakım sabitelerin yanı sıra değişkenlerin de bulunması kaçınılmazdır. Başta inanç 

esasları olmak üzere ibadetler, emirler-yasaklar, helaller-haramlar ve ahlakî ilkeler 

dinin zaman ve mekân üstü sabiteleridir. Belli bir zamana, mekâna, şarta, örfe, ihtiyaç 

algısına ve dönemin bilimsel bilgisine dayalı olan hükümler ise değişime açıktır‖ 

ifadeleriyle yansımıĢtır. Yine aynı Bildirge‘nin yedinci maddesinde, anlayıĢ ve bilgi gibi 

faktörlerdeki değiĢmelerin beĢer ürünü olan içtihatları da değiĢtirebilmesinin beklenen 

bir durum olduğu söylenerek, bunun zamanın değiĢmesiyle hükümlerin de 

değiĢebileceğini ifade eden “Ezmânın (tebdil ve) tağayyuru ile (örf ve adete dayalı) 

ahkâmın tegayyürü inkâr olunamaz” Ģeklindeki Mecelle‘nin 39. Maddesi ile ifade 

olunduğu belirtilmiĢtir. Bu madde bilindiği gibi nas ile sabit olmayan, asıl değil de 

                                                           
428 Karaman, Hayrettin, Asr-ı saadet‟te Resulullah‟ın Davranışlarının Bağlayıcılığı, Eser: Bütün Yönleriyle Asr-ı 

Saadet‘te Ġslam, Editör: Vecdi Akyüz, Ġstanbul, Beyan Yayınları, 1994, c.1, s. 472. 
429 Bayat, Ali Haydar, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, 2016, s. 199. 
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ikinci derecede örf ve âdete dayalı hükümlerin, zamanın değiĢmesiyle değiĢebileceği ile 

ilgilidir.
430

 

Dinin sabit ve değiĢken kısımlarını, ayrıca ahkâmın değiĢmesiyle ilgili görüĢ, 

yaklaĢım ve dinamikleri ―Müslüman Kalarak Yenilenmek‖ isimli eserinde geniĢ bir 

Ģekilde değerlendiren KırbaĢoğlu, ahkâmın değiĢmesi konusundaki usul-i fıkıh 

imkânlarının tarihsellik yönteminin alternatifi olarak görünmesinin tartıĢmalı olduğunu, 

bilakis bu yöntemi anımsattıklarına dair bulgular olduğunu söyler. Bunun sadece sunni 

dünyada da tartıĢılmadığını, hatta Mecelle‘nin 39. maddesinin Ġmamiyye mezhebine 

göre Ģerhinde, hükümlerin muhtevalarında zaman, mekân ve Ģahıslardan dolayı bir 

değiĢiklik ortaya çıktığında belli kurallar çerçevesinde değiĢebileceğinin ifade edildiğini 

belirtir.
431

 

Muhammed Fadıl ―hermenötik tarihselcilik‖ ile usul-i fıkıh‘taki ―tahsisu‟l-amm 

(genel ifadelerin daraltılması)‖ arasındaki paralelliğe dikkat çeker ve bu tarihselciliği 

―ilerlemeci tarihsellik‖ yaklaĢımı yerine sunar. Aslında hem ilerlemeci tarihselci ve hem 

de gelenekçi çevreler, kölelik konusundaki ayetlerin geneline bakarak Kur‘an‘ın bizatihi 

köleliği kaldırmamıĢ olmasının, köleliğin Ġslam adına ilga edilmesine mani olmadığında 

hemfikir olsalar da yorum stratejileri ters düĢmektedir.
432

 Bu örnek, hükümlerin değiĢim 

dinamikleri konusundaki yaklaĢımların aslında birbirlerine çok yaklaĢtıkları, hatta bazen 

içiçe geçtiklerini sarih bir Ģekilde göstermektedir. 

ġeriatın değiĢmez ve değiĢken kısımlarına dair mütalaalardan önce sahabenin 

hüküm vermedeki usullerine değinen KırbaĢoğlu, Resulullah‘ın huzurunda istiĢare söz 

konusu olduğunda sahabenin görüĢünü herhangi bir asla dayandırma çabası olmaksızın 

sadece ―maslahat‖ ilkesini esas alarak dile getirdiklerini ve nasslar karĢısında bu ilkeye 

                                                           
430 Detaylar için; https://kurul.diyanet.gov.tr/Etkinlik-Detay/322/guncel-dini-meseleler-istisare-toplantisi-viii---dinin-

anlasilmasi-meselesi--sabiteler-ve-degiskenler- 28.08.2020; Sezen, Nurettin, Mecelle‟nin Külli Kaideleri (Mecelle-i 

Ahkam-ı Adliye) ve Açıklamaları, Ankara, Aktif Hayat Yayınları, 2016, s. 77. 
431 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, Müslüman Kalarak Yenilenmek, 1. baskı, Ankara, Otto Yayınları, 2019, s.179,180. 
432

 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, a.g.e., s.183,184. 
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dayanarak hükümlerde değiĢikliğe gittiklerini, maslahat prensibinin diğer Ģer‘i deliller 

gibi bir delil olduğunu kabul ettiklerini söyler.
433

 

KırbaĢoğlu, ġeriatın sabit ve değiĢken kısımları ile ilgili genellikle belirsiz ve 

muğlak olsalar da usul-i fıkıh perspektifi ile bazı değerlendirmelerin olduğunu söyler. 

Mesela bir görüĢe göre Kur‘an ve sünnetteki zulüm, içki ve zina gibi temel emir ve 

yasaklar; Ġslam‘ın kurucu esasları (erkân); taabbudi konular ve akaid konuları değiĢmez 

hükümler iken, zaman, mekân ve durumlara göre değiĢen ve üzerinde icma oluĢmamıĢ, 

ictihadi konular ise değiĢime açık hükümlerdir. Karadavi, Ģeriattaki hükümlerin sadece 

%5‘inin değiĢime kapalı olduğunu düĢünür ve bu, sınırlı olsa da çok önemli olduğunu 

söylediği kısmın, ümmetin akide, düĢünce, yasama ve davranıĢ birliğini temsil eden 

değiĢtirilemez alanı olduğunu söyler.
434

 Dr. Muhammed Ma‘ruf ed-Devalibi ise Ġslam 

Ģeriatının bazı hükümlerin nesh/iptal ilkesini sadece yasama yetkisinin sahibine has 

olmak kaydıyla kabul etse de ġari‘ tarafından hükmü nesh edilmemiĢ/kaldırılmamıĢ bir 

hükmün ―değiĢtirilmesi‖ yetkisini, zamanın değiĢmesiyle maslahatın değiĢmesine bağlı 

olarak, kadı ve müftülere tanıdığını söyler. Ed-Devalibi bu yönüyle Ģeriatın diğer hukuk 

sistemlerinden ayrıldığını, akla geniĢ bir özgürlük alanı tanıdığını ve maslahatın ne 

kadar etkili olduğunun görüldüğünü söyler ve bunun Mecelle 39. madde ile ilan edilerek 

yerleĢik bir kural haline geldiğini ifade eder.
435

 

 

5.3. Bağlayıcılık Felsefesi ve Düzeyleri Konusundaki Farklı YaklaĢımlar  

Tıbbi rivayetlerin bağlayıcı olup olmadığı, bağlayıcı olduğu farz edildiğinde 

bunun bütüncül mü, yoksa herhangi bir konuda olmasına göre mesela fiziksel veya 

manevi tedaviler gibi parçacı mı ele almak gerektiği netleĢmemiĢtir.
436

 Tıbbi 

rivayetlerin daha çok ahad oldukları düĢüncesiyle olsa gerek bütüncül olarak sahih veya 

                                                           
433

 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, a.g.e., s.188. 
434

 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, Müslüman Kalarak Yenilenmek, 1. baskı, Ankara, Otto Yayınları, 2019, s.204-206. 
435 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, a.g.e., s.208. 
436 Aba, Veli, Tıbb-ı Nebevi, Kaynağı ve Bağlayıcılığı, Ġstanbul, Endülüs Yayınları, 2019, s.183, 266, 267. 
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zayıf olduğu yönünde bir görüĢe rastlanmamaktadır.
437

 Sünnetin dini bağlayıcılığını 

detaylandırmak için ashabın sünnete yaklaĢımına bakılması ufuk açıcı olacaktır. 

Ashabın sünneti baĢlıca zahiri, fıkhi ve ictihadi olarak anladığı belirtilmiĢtir.
438

 

Zahiri veya literal anlamada tıbbi uygulama, Ģekli olarak alınıp 

uygulanmaktadır. Senedi sahih rivayetler tereddütsüz kabul edilir. Örneğin Ġbn Ömer (ö. 

73/693), Ebû Hüreyre (ö. 58/678), Enes b. Mâlik (ö. 93/711-12), Ebû Zer el-Gıfârî (ö. 

32/653), Ebü‘d-Derdâ (ö. 32/652 [?]) ve Ebû Saîd el-Hudrî (ö. 74/693-94) gibi sahabiler 

sünneti bu Ģekilde anlamıĢlardır.
439

 Lafzi anlamaya uç bir örnek olarak Fazlur 

Rahman‘ın ġîî kelamcı el-Müfit (ö. 1023)‘den naklen tıbbın vahyî olduğu, tedavi için 

ilahi yardımdan baĢka yol olmadığı ve tıbbî öğrenmenin gizli Ģeyleri bilen birisinden 

dinleme yoluyla elde edildiği görüĢü verilebilir. Sünni gelenekte de ilimlerin baĢlangıçta 

vahiyle geldiği kabulü varsa da tecrübe ve aklı tamamen dıĢlayan, tıbbın sadece 

geleneksel yolla öğrenilebileceği düĢüncesi pek yoktur.
440

 

Fıkhi anlama: ÂiĢe (ö. 58/678), Ümmü Seleme (ö. 62/681), Ġbn Abbas (ö. 

68/687-88), Zeyd b. Sâbit (ö. 45/665 [?]), Ġbn Mes‗ûd (ö. 32/652-53) gibi fakih 

sahabeler Peygamberimizin maksatını anlamaya çalıĢmıĢ, sünnetin kaynağı ve 

bağlayıcılığı üzerine yoğunlaĢmıĢlardır.
441

 

İctihadi anlama: Ebû Bekir  (ö. 13/634), Ömer (ö. 23/644), Osman (ö. 35/656), 

Ali (ö. 40/661) ve Muâviye (ö. 60/680) gibi bazı sahabeler Peygamberimizin beyan, 

talimat ve uygulamalarındaki esas amaç ve hedefi gözeterek Ģart ve ihtiyaçlara göre 

serbest hareket etmiĢlerdir.
442

 Örneğin Ebu Hanife (ö. 150/767), deve idrarı rivayetini 

bildiği halde bu tavsiyeyi hoĢ görmemesi, benzer Ģekilde tıbb-ı nebevi olarak bilinen 

birçok uygulamanın günümüzde pratikte uygulanamıyor olması, kuĢkusuz sünnete 

                                                           
437 Aba, Veli, a.g.e., s.185. 
438 Erul, Bünyamin, Hadis Tetkikleri, Eleştirel Bir Yaklaşım, Ankara, Otto Yayınları, 2016, s.104, 105. 
439 Erul, Bünyamin, a.g.e., s.104, 105. 
440 Fazlur Rahman, İslam Geleneğinde Sağlık ve Tıp, Ankara Okulu Yayınları, 1997, s. 55. 
441 Erul, Bünyamin, Hadis Tetkikleri, Eleştirel Bir Yaklaşım, Ankara, Otto Yayınları, 2016, s.104, 105. 
442 Erul, Bünyamin, a.g.e., s.104, 105. 
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muhalefet anlamına gelmeyecektir.
443

 Üstelik Ebu Hanife (ö. 150/767) en erken bir 

dönemde yaĢaması ve ilminin de geniĢliği nedeniyle hadis ve sünneti idrak yönünden 

üst düzeyde olmalıdır. Benzer Ģekilde Ünal, muteber kaynaklarda bulunan senedi 

sağlam, ama metni yönünden Peygamberimize isnadı mümkün olmayan kimi 

rivayetlerdeki tavsiyelerin zararlı olduğu ortaya çıkarsa, bunlara uymak bir yana terk 

edilmeleri gerektiğini, çünkü sünnette Ģekil ve biçimden çok maksat ve muhtevanın 

önemli olduğunu belirtmektedir.
444

 Görüldüğü gibi bu anlama biçiminde nebevi tıbbın 

özü en dinamik Ģekliyle anlaĢılmaya çalıĢılır. 

Atmaca ise tıp ve sağlık konulu rivayet malzemesinin sünnet değeri konusunda; 

―Tıbb-ı Nebevî hakkındaki hadislerin sünnet olarak algılanmasına engel teşkil eden 

hususlar‖ın baĢında ―bazı tıbbî hadislerin istinbât için uygun olmaması yani kişiye veya 

muayyen bölgeye yönelik tavsiyeler oluşu, birçok haberin sübût değerinin sahîh 

olmaması, muteber hadis kaynaklarının tasnifinde bu konuya ve bu türden hadislere 

ayrılan kısmın, fezâil, âdâb, ibâha veya ahbâr konularının yanında yer verilmiş olması 

ve sıhhati konusunda münekkit muhaddislerin ahkâm hadisleri için gösterdiği titizliği 

bu hadislerde göstermemesi‖ nin geldiğini söyler. Yazar ayrıca; ―Hastalık ve sağlık 

ifadelerinde kullanılan kelimelerin çok çeşitli olması, geniş anlam yelpazesi içinde 

sağlık veya hastalık için de kullanılmış olması, bazılarının mecâzen bazılarının hakikat 

olarak kullanılması da ayrıca dikkat çekmektedir. Bu hadislerden oluşan bilgi 

birikiminin, hukûkî veya ahkâmî bir konunun gerek hadislerde gerek Kur‟ân‟da 

ifadesini bulduğu açıklık ve kesinlikte olmaması, meselenin „herkesi her zaman ve her 

yerde mükellef tutan, normatif (yaptırım içeren) bir sünnet‟ değeri taşımadığını ifade 

etmektedir denilebilir. Oysa sünnet denildiğinde vücûb ifade eden hem furû hem usûlde 

normatif değeri olan nebevî bir bilgi kastedilmektedir.‖ görüĢlerini dile getirir.
445

 

                                                           
443 Ünal, Ġsmail Hakkı, Tıbb-ı Nebevî‟nin Kaynağı, Uluslararası Ġslam ve Tıp (Tıbb-ı Nebevî) Kongresi Bildirileri, 

Adana, 7-10 Ekim 2015. 
444 Ünal, Ġsmail Hakkı, a.g.e. 
445 Atmaca, Veli, ―Hadislerde Hastalık ve Sağlık Anlamında Kullanılan Genel Kavramlar‖, Hadis Tetkikleri Dergisi 

(HTD), 2010, VIII/1, ss. 83–105. 
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 Makbul tıbbi rivayetlerin inanan açısından bir Ģekilde bağlayıcı olması baskıcı 

ve toptancı bir kabul gibi görülmemelidir. Zira bu bağlayıcılığın tek boyutlu ve tek 

katmanlı olması gerekmemektedir. Her birinin makul gerekçeleri olan farklı bağlayıcılık 

düzeyleri söz konusu olabilir. Konu böyle ele alınınca rivayetlerin, açıkça bağlayıcı 

olmayanları hariç, toptancı bir Ģekilde bağlayıcı görülmediği bir durum kalmamaktadır. 

Bu gerçeklik, tıp konulu rivayetler özelinde düĢünülecek olursa, bağlayıcılık ile ilgili en 

az dört farklı pozisyondan söz edilebilir; 

 

5.3.1. Vahyi Bağlayıcılık 

Kur‘an ile sabit olan tıp, sağlık ve yaĢamla ilgili hususların elbette özel bir 

bağlayıcılığı olacaktır. Çünkü evrensel tıp prensiplerinin vahye uygunlukları nedeniyle 

bağlayıcı kabul edilmesi isabetli olacaktır.
446

 Bunlar; hayat kurtarmanın övülmesi, 

nefsin tehlikeye atılmamasının istenmesi, cinayet, zararlı içecek-yiyecekler, sağlığa da 

etkileri olabilen evlilik dıĢı iliĢki ve yanlıĢ cinsel davranıĢların nehyi ile temizlik, bal ve 

anne sütü gibi konulardır.
447

 Bunların çoğu tıptan ziyade hayat hakkı gibi hukuki yönü 

ağır basan hususlar olsa bile gündelik yaĢamın bileĢenleri üzerinden tıp ve sağlıkla 

iliĢkili olmaktadırlar.   

Diğer yandan bazılarınca rivayetlerin de vahiy ürünü görülmesi nedeniyle 

bağlayıcı olduklarının ileri sürülmesine gelince, bağlayıcılık ile kaynak arasındaki iliĢki 

genelde Ģu Ģekildedir: tıbbi rivayetlerin kaynağının vahiy olduğunu savunanlar temelde 

bunların aynı zamanda bağlayıcılığı olduğunu; beĢeri olduğunu savunanlar ise bağlayıcı 

olmadığını kastetmektedirler.
448

 Fakat Aba‘ya göre bunun yanında aslında hangi 

mezhep ve ekole mensup olursa olsun hiç bir hadis eseri Ģarihi, tıbbi rivayetleri vahye 

dayandırıp bağlayıcı olduğunu söylememiĢtir. Yani genel olarak söylenecek olursa 

Aba‘nın tespitlerine göre, Hanefi Ģarihler konuyu vahiy ve ilhama dayandırmayıp 

                                                           
446 Aba, Veli, Tıbb-ı Nebevi, Kaynağı ve Bağlayıcılığı, Ġstanbul, Endülüs Yayınları, 2019, s.266, 267. 
447 Bayat, Ali Haydar, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, 2016, s. 198, 199. 
448 Aba, Veli, Tıbb-ı Nebevi, Kaynağı ve Bağlayıcılığı, Ġstanbul, Endülüs Yayınları, 2019, s. 87. 
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mezheplerinin karakteristiklerini yansıtırken, ġafiler mezhep olarak kendilerinden 

beklenen tutumun aksine özellikle manevi tıp konularındaki uygulamaların vahiy 

kaynaklı ve bağlayıcı olduğunu söyleyen yorumları çok yapmamıĢlardır.
449

 

 

5.3.2. Fıkhi Bağlayıcılık 

Tıbbi rivayetin fıkhi bir duruma iĢaret etmesiyle gündeme gelen bağlayıcılık 

Ģeklidir. Tıp rivayetlerinin hüküm kaynağı olup olmadığı meselesi genelde ubudiyet, 

özel anlamda ise alkol ile tedavinin yasaklanması, karĢı cinsin muayenesi, tazminat ve 

malpraktis düzenlemeleri gibi fıkhi konularla ilgili olmuĢtur.
450

 Fakat fıkıh disiplininin 

tabiatından kaynaklanan nedenlerle fıkhi bağlayıcılığın konumuzu aĢan pek çok teknik 

yön ve detayı olduğu belirtilmelidir. Örneğin bir fakih veya mezhebe göre mekruh 

sayılan bir husus, diğerlerine göre mübah addedilebilmektedir.  Örneğin, Ġbn Teymiyye 

(ö. 728/1328) tedavinin etki etmesinin kesin olmaması, ama açlığın yiyecekle 

giderilmesinin kesin olması nedeniyle; açlıkta haram bir Ģeyi yemeğe cevaz verirken 

hastalıkta haram bir Ģeyle tedaviye bu cevazı vermemiĢtir.
451

 

 

5.3.3. Literalist Bağlayıcılık 

Ubudiyet ve ibadet dünyasına ait olsun veya olmasın rivayet muhtevasının 

birebir uygulanmasının bağlayıcı görülmesi durumudur. Bu durum iki Ģekilde karĢımıza 

çıkmaktadır: Ġlk olarak, rivayette sözü edilen tıbbi usul, ne olduğu veya nasıl çalıĢtığı 

gibi konularla ilgilenmeksizin, olduğu gibi ve genellikle kaynağın vahiy olduğu kabulü 

ile bağlayıcılık kazanabilir. Örneğin, hacamat böyle bir mütalaa ile dini bağlayıcılık 

kazanabilmektedir. Ġkinci olarak bir rivayet, muhtevasının kaçınılmaz olarak isabetli 

oluĢundan dolayı bağlayıcılık kazanabilir. Bu bağlamda örneğin tedavi olmanın gereği 

                                                           
449 Aba, Veli, a.g.e., s.256-257. 
450 Yavuz, Adil, Tıbb-ı Nebevî Hadislerinin Kaynakları ve KapsamıÜzerine Bir Değerlendirme, Uluslararası Ġslam ve 

Tıp (Tıbb-ı Nebevî) Kongresi Bildirileri, Adana, 7-10 Ekim 2015. 
451 Fazlur Rahman, İslam Geleneğinde Sağlık ve Tıp, Ankara Okulu Yayınları, 1997, s. 75. 
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gibi temel bir prensibi konu alan bir rivayetin lafzen bağlayıcı kabul edilmesinde 

mahzur olmayacaktır. Ama bu durumda, lafzen bağlayıcılık kazandıran unsur, bizatihi 

rivayetin içeriğinin ne olduğuna bakılmaksızın mutlak doğru kabul edilmesi değil, lafzın 

iĢaret ettiği ilkenin akıl, Kur‘an ve Kur‘an ile çeliĢmeyen bilim ile tasdik edilmesidir.  

 

5.3.4. Ġlkesel Bağlayıcılık 

Uygulamanın bizatihi kendisi değil, muhtevanın iĢaret ettiği ilke veya olgunun 

bağlayıcı olması durumudur. Nebevi tıp malzemesini, birbirinin alternatifi değil 

tamamlayıcısı olan dini ve dünyevi bölümlerden oluĢan bir bütün olarak görmek daha 

doğru olacaktır. Nebevi uygulamalarda bağlayıcılığın ilkesel anlamda ele alınması, 

evrensel prensipleri de vahye uygunlukları nedeniyle bağlayıcı görmek isabetli 

olacaktır.
452

 Örneğin, Peygamberimizin tedavi için hekime baĢvurmasını istediği hasta, 

dağlama ile tedavi edildiğinde, burada bağlayıcı unsur olarak dağlamanın değil 

tedaviye/hekime baĢvurmanın veya benzer Ģekilde misvağın değil ağız hijyenini 

korumanın görülmesi durumudur. Fazlur Rahman tıbbi tedaviyi teĢvik eden ve ayrıntılı 

sağlık ilkeleri veren rivayetleri nebevi tıbbın bir kategorisi kabul eder.
453

 Nitekim 

Peygamberimizin cari halk tıp bilgisiyle yaptığı öğütlerin dini olamayacağına, eğer bu 

tedaviler dini olarak kabul edilirlerse, geçerliliklerini yitirdiklerinde Peygamberin 

itibarına zarar verilmiĢ olacağına dikkat çekilmiĢtir.
454

 Bu nedenle o dönemde yapılmıĢ 

bir tedavi tavsiyesinin dini değil de ilkesel bağlamdaki bağlayıcılığının bulup 

çıkarılması nebevi sünneti daha iyi tasvir edip, daha iyi tanıtabilecektir. Benzer Ģekilde 

Yusuf el Karadavi (d.1926), tıbbi nitelikteki rivayetlerin icrasını sevap ile 

iliĢkilendirmez ve bunların irĢad bağlamı olduğunu söyler. Örneğin sirke tavsiyesinin 

arka planında ümmete kanaat konusunda bir irĢad niyeti olabilir. Benzer Ģekilde kiĢi, 

rivayette tavsiye edilen siyatik için çölde yetiĢen koyunun kuyruğunu değil de doktora 

                                                           
452 Aba, Veli, Tıbb-ı Nebevi, Kaynağı ve Bağlayıcılığı, Ġstanbul, Endülüs Yayınları, 2019, s. 266, 267. 
453 Fazlur Rahman, İslam Geleneğinde Sağlık ve Tıp, Ankara Okulu Yayınları, 1997, s. 49. 
454 Bayat, Ali Haydar, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, 2016, s. 201. 
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gitmeyi tercih etse günahkâr veya sünnet muhalifi olmaz, tersine Ġslam‘ın tecrübe ehline 

baĢvurmanın vacipliği (Nahl 16/43 ve Enbiya 21/7) Ģeklindeki rehberliğine uymuĢ olur.  

Karadavi, Peygamberimizin bedenlerin değil kalplerin tıbbı ile gönderildiğini, tıbbın 

ayrıca ehlinin olduğunu belirtip, ―Bildiğim kadarıyla, muteber âlimlerden hiç birisi, 

sahih hadislerde anlatılan belirli tedavi şekillerinin genel ve mutlak olduğunu 

söylememiştir.‖ demektedir.
455

 DiĢ temizliğinin arak gibi bir ağaç dalıyla değil de baĢka 

yollarla temizleyenin sünnete uymuĢ olamayacağını, zira Ģeriatın istediğinin bu 

olmadığını söyleyenlerin olduğunu hatırlatan Ġbn Kudame (ö.620/1223), ―Ancak doğru 

olan kişinin ağzını ne kadar temizlerse o nisbette Sünnet‟e uymuş olacağıdır‖ 

demektedir.
456

 Dolayısıyla sünneti görünen lafzın dıĢında, bu lafzın altındaki ruh, ilke 

ve hikmet olarak da anlamalıdır. Sünneti hazır çözümler olarak görmekten ziyade 

ashabın yaptığı gibi ilham alınacak, prensipleri rehber edinilip çözüm aranacak bir 

hazine olarak görmek gerekir.
457

 Fakat sünnetteki tıp ve sağlık ile ilgili ilkeleri tespit 

edebilmek için tıp ve ilgili disiplinlerdeki güncel bilimsel birikimden de haberdar olmak 

gerekmektedir. Sünnetin ilkelerini sağlam bir metodoloji ile bulmak ve sistemleĢtirip 

dünya görüĢüne ulaĢmak gerekmektedir.
458

 

Rivayetlerin hangi kategoriye ait bağlayıcılığa sahip olduğu, tabiatıyla bireylerin 

rivayetleri nasıl gördüklerine bağlı olarak değiĢmektedir. Örnek olarak ―hitan‖; 

rivayetlerin vahiy kaynaklı olduğunu düĢünen biri için birçok baĢlıkta bağlayıcı 

olacaktır. Öncelikle kaynağın vahiy olduğu kabulünde dahi mutlak vücup ifade etmesi 

gerekmemekte; fıkhi olarak farz/vacip hükmünde görülebilmekte, uygulanması gereken 

bir iĢlem ve aynı zamanda temizlik açısından elbette ilkesel anlamda bağlayıcı bir 

amel/ibadet olarak görülebilmektedir. Fakat kaynağı vahiy görmeyen bir baĢkası için 

temizlik aracı olmasıyla belki sadece ilkesel anlamda bağlayıcı veya sübutun zayıflığı 

                                                           
455 El-Karadavi, Yusuf, Sünneti Anlamada Yöntem,  Çev: Bünyamin Erul, 11 baskı, Ġstanbul, Nida Yayınları, 2018, 

s.360-362. 
456

 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, İslam Düşüncesinde Sünnet, 14 baskı, Ankara, Ankara Okulu Yayınları, 2017, s.104. 
457 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, a.g.e., s. 92-94. 
458 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, a.g.e., s. 114-115. 
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ve Kur‘an‘da zikredilmemesinden hareketle bağlayıcı olmayan tıbbi bir operasyon 

olarak görülecektir.  

Dolayısıyla herhangi bir rivayette sözü edilen tıbbi olgunun hangi bağlayıcılık 

kategorisinde olduğunu, birey ve ekollerin, (a) hadis ve sünnetin mahiyeti, Peygamber‘e 

atfedilen söz ve fiillerin (b) kaynağı ve (c) tespiti ile elbette (d) muhtevanın mahiyeti 

konusundaki yaklaĢımları belirlemektedir. Bu baĢlıklar, ilgili bölümlerde ayrıca izah 

edilmiĢ olsa da özetle hatırlatılmasında fayda olabilir. 

Hadis ve sünnetin mahiyeti: Sünnet, Peygamberimizin meselelere Kur‘ani 

rehberlik ve hikmetle yaklaĢım tarzı olarak; hadis ise zanni bir sübut sistemi ile bu 

sünnetin yazıya geçirilme çabası olarak görülmesi durumunda nebevi tıp vizyonunun 

sünnetle daha net bir Ģekilde ortaya konabileceği ve hangi dini bağlayıcılığa sahip 

olduğunun buna göre daha iyi belirlenebileceği değerlendirilebilir.  

Sübut: Rivayet malzemesinin büyük ekseriyetle hatta tamamen ahad haberlerden 

oluĢması dolayısıyla sahihlik kararı zanni olmakta, bu nedenle dini bağlayıcılığın 

tespitinde bunun göz önünde tutulması gerekmektedir. Bu durumda bazı metin tetkik ve 

tenkit yöntemleri kullanılarak dini bağlayıcılık kategorisine karar verilebilir. 

Kaynağın vahiy olması meselesi: Bu bölümde, tıp konulu rivayetlerin vahiy 

ürünü olduklarının kesin bir Ģekilde ileri sürülemeyeceği, çünkü böyle bir durumda, 

önerilen tedavinin ilahi olmasıyla mutlak bağlayıcılık kazanacağı ve en üstün tedavi 

olduğunun kesin bir Ģekilde kabul edilmesi gerekeceği, fakat böylesi bir hükme yol açan 

iddianın mutlak manada kanıtlanamadığı değerlendirilmiĢtir. Bu gerçeklik de göz önüne 

alınarak, Kur‘an‗dan mülhem olduğu izlenimi alınan rivayetlerle birlikte tüm rivayet 

malzemesinin, özellikle muhteva analizleriyle bağlayıcılık düzeyleri belirlenebilecektir. 

Muhteva: Tıbbi rivayetler, tıbbın tekâmül ve yapısı, ayrıca Peygamberimiz 

dönemindeki Hicaz tıbbının bileĢenleri bilinerek ve göz önünde tutularak etüd 

edildiklerinde, bağlayıcılık açısından daha isabetli kategorize edilebilecektir. 
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Özetle sünnet, sübut, kaynak ve muhteva baĢlıkları altında irdelenen tıbbi 

rivayetler, ubudiyete yaptıkları atıf nispetinde vahyi, fıkhi, literalist ve ilkesel bağlamda 

dini bağlayıcılık kazanmaktadır. Bunlardan hiçbirisine girmemesi durumunda ise dini 

bağlayıcılığının olmadığına hükmedilebilmektedir. Tezimizde bu yaklaĢımın tüm tıbbi 

rivayet malzemesini tümden bağlayıcı olduğu veya olmadığını savunan toptancı 

yaklaĢımlara göre hakikati göstermede daha baĢarılı ve isabetli olduğu savunulmaktadır.  

Sonuç olarak tezimizdeki algoritmaya göre, önce sünnetin mahiyeti, sübut, 

kaynağın vahiyliği ve muhteva bilgisinden elde edilen verilerle tıbbi rivayetlerin, bu 

bağlayıcılık kategorilerinden hangisi veya hangilerine göre bir dini değeri olduğu, sonra 

bu dini değerin dinin statik veya dinamik hangi alanına ait olduğu tespit edilmektedir. 

Çünkü rivayetlerin bilimin daha sonra anlatılacak olan statik ve dinamik bölümlerine 

dair ölçütlere ve ilkelere arzedilmesi bu çıktılara göre yapılmaktadır (ġekil 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

BĠLĠM KAVRAMININ DÜNYEVĠ GÖRÜNÜMÜ 

  

Rivayetlerin iç tenkit amacıyla değerlendirilmesinde bir ölçüt olarak baĢvurulan 

bir kavram ve disiplin olarak bilim ile ilgili tereddüt ve çekinceler temelde onun 

dünyevi olduğu ve değiĢken olduğu varsayılan yapısı, yani aĢağıda temellendirilecek 

olan müphemliği algısı etrafında toplanmaktadır. Bu bölümde bilimin tanımı ve 

felsefesi üzerinden yapısı ortaya konularak, esasen bu nokta aydınlatılmaya 

çalıĢılacaktır. 

 

1. BĠLĠMĠN TANIMI 

 

Bilimin bazı sözlük tanımları Ģu Ģekildedir: ―Evrenin veya olayların bir 

bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak 

sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim‖; ―Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri 

gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi‖; ―Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli 

bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci‖,
459

 ―Fiziki dünyanın 

yapı ve davranışının özellikle izlem, ölçüm ve deneyler yoluyla dikkatlice 

çalışılmasından elde edilen bilgi, farklı aktivitelerin sonuçlarını açıklamak için teoriler 

geliştirme‖; ―Tabiat ve fiziki dünyanın yapı ve davranışının sistematik çalışması veya 

dikkatlice izleme ve deney yapma yoluyla dünya hakkında elde edilen bilgi.‖,
460

 

―Tabiatın ve tabiata ait şeylerin davranışını çalışmak ve bunlar hakkında elde ettiğimiz 

bilgi‖,
461

 ―Bilme durumu. Bilgisizlik veya yanlış anlamadan farklı olarak bilgi. Bir 

çalışma nesnesi olarak sistematize bilgi bölümü‖,
462

 ―Bilim, fiziksel dünya ve onun 

                                                           
459 Güncel Türkçe Sözlük, ―Bilim‖ (https://sozluk.gov.tr) 23.09.2020. 
460 Cambridge Dictionary, ―Science‖ (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/science) 23.09.2020. 
461 Collins, ―Science‖ (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/science) 24.09.2020. 
462 Merriam-Webster, ―Science‖ (https://www.merriam-webster.com/dictionary/science) 24.09.2020. 
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fenomenleri ile ilgili olan ve tarafsız gözlemler ve sistematik deneyler gerektiren 

herhangi bir bilgi sistemidir. Genel olarak, bir bilim, genel gerçekleri veya temel 

yasaların işleyişlerini kapsayan bir bilgi arayışını içerir.‖.
463

 

Bir Ģeyin bilgi sayılması için, önerme ile dile getirilmesi, bu önermenin 

doğruluğunu gösteren kanıtların olması ve bu önermenin doğruluğuna inanılması 

koĢullarını sağlaması gerektiği söylenmiĢtir. Bilim ise aslında basitçe örgün bir bilgiler 

bütünü, gerçeği ya da doğruyu arama etkinliği veya insan yaĢamını anlama yöntemi 

olarak da görülmüĢtür. Bilim, ―denetimli gözlem ve gözlem sonuçlarına dayalı 

mantıksal düşünme yolundan giderek olguları açıklama gücü taşıyan hipotezler 

(açıklayıcı genellemeler) bulma ve bunları doğrulama yöntemi‖ olarak da 

tanımlanmıĢtır.
464

 Açıkgenç bilimi,‖Açık seçik tanımlanmış bir konu etrafında, belli bir 

yöntemle elde edilen nazariyeler bütünlüğünün bilimsel bilinç sayesinde 

adlandırılmasıyla oluşan düzenli bilgi kümesi‖ olarak tanımlamıĢtır.
465

 

Bilimsel düĢüncenin, bir metodoloji ile üretilmiĢ gözlem ve deney sonuçlarını 

sistemleĢtirmesinin, aslında ―bu sonuçların mantık kurallarına göre değişmeyen 

ilişkilerini disiplin içinde ortaya koyması‖ demek olduğu söylenmiĢtir.
466

 Nitekim 

Einstein bilimi, ―her türlü düzenden yoksun duyu verileri (algılar) ile mantıksal olarak 

düzenli düşünme arasında uygunluk sağlama çabası‖, Russell ise ―gözlem ve gözleme 

dayalı uslama (akıl yürütme) yoluyla önce dünyaya ilişkin olguları, sonra bu olguları 

birbirine bağlayan yasaları bulma çabası‖ olarak tanımlamıĢtır. Bu tanımlarına göre 

Einstein insan aklını, Russell ise doğayı düzenli saymaktadır.
467

 

Bu ve benzeri tanımların ortak noktaları dikkate alınarak, bilim; en genel 

anlamıyla ―olgusal, yani fiziksel dünyaya ait tüm yasa ve fenomenleri gözlem ve deney 

yoluyla keĢfetmeye çalıĢan sistematize, düzenli ve metodik bir bilgi türü‖ olarak 
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tanımlanabilir. Yani aslında bilginin daha sistematik hale gelmiĢ formu olan bilim, ilim 

kelimesinin eĢ anlamlısı olarak bilinçli bir bilme hali olup, cehalet ve yanlıĢ bilginin 

zıddıdır.  

Mekanikçi materyalistler bile bilimin, varlıkların tabi oldukları yasaları temelde 

gözlemle ortaya çıkarmakla görevli olduğunu düĢünürler.
468

 Benzer Ģekilde Yeni 

Kantçılar da nesnenin ancak duyu organlarıyla bilinebileceğini vurgulayıp bilimin 

amacının fenomenler dünyasının yapısını keĢfetmek olduğunu söylerler.
469

 

Bütün bu tanımlama çabalarına rağmen ―bilim nedir?‖ sorusunun üzerinde 

henüz herkesin birleĢtiği bir yanıtının verilemediği, çünkü bilimin ―donmuş, dural 

(static) bir konu değil, sürekli ve artan bir hızla gelişen, değişen bir etkinlik‖ olduğu; 

ayrıca ―inceleme konusu ve yöntemi yönünden kapsamı ve sınırları kesinlikle belli bir 

etkinlik değil, çok yönlü, sınırları yer yer belirsiz karmaşık bir oluşum‖ olduğu ileri 

sürülmüĢtür.
470

 

Bununla birlikte bilim felsefesinde tartıĢılan bu değiĢkenlik veya müphemliğin, 

bir enstrüman olarak bilimin rivayetlerin değerlendirilmesinde bir ölçüt olarak 

kullanılmasına engel teĢkil etmediği vurgulanmalıdır. Bu konu ayrıca detaylandırılmıĢ 

olsa da bilim felsefesinin buna benzer çalıĢma konularından farklı olarak pratikte 

bilimin tartıĢmalardan arınmıĢ alanlarına ulaĢmak mümkün gözükmektedir. Dolayısıyla 

felsefi tartıĢmalardan ayrı olarak bu haliyle bilim pratiği, rivayetlerin 

değerlendirilmesinde kullanılan pek çok zayıf ve keyfi usulden çok daha güvenilir bir 

ölçüt konumundadır. 

Bilimin değiĢkenliği konusunun bilim felsefesinde nasıl iĢlendiğine dönülecek 

olursa, bu gerçekliğin, bilimin nitelikleri üzerinden temellendirildiği görülmektedir;  

Nitekim bilimin bir kısmı bu tanımlarda da söz edilen; olgusal olma, mantıksal 

olma, nesnel olma, eleĢtirici olma, genelleyici olma, seçici olma ve temel inançlara 
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dayanma gibi nitelikleri bulunur. Bu niteliklerin detaylarına bakıldığında, bilimin ilk 

bakıĢtaki sabit, standart ve güvenilir karakterinin altında kimi müphem yönlerin olduğu 

ileri sürülmüĢtür.
471

 

Nitekim ―olgu‖ teriminin ―çok yaygın kullanılmakla birlikte kesin ve belirgin bir 

anlam dile getirmediği‖ söylenmiĢ, bu meyanda olgunun gözlemsel (algısal) veya 

çıkarımsal olabileceği, yani gözlenebilir olmayan/olamayan Ģeylerin de olgu olabileceği, 

gözlem ile değil de çıkarımla saptanan olguların da olduğu (bu durumda bunlara hipotez 

denilip denilmeyeceği tartıĢılmıĢtır) ve bilim için değeri tartıĢmalı olsa da bazı olguların 

nesnel olmayabileceği dile getirilmiĢtir.
472

 Aynı Ģekilde bilimin ―nesnel‖ olduğu ileri 

sürülse de bunu mutlak değil sınırlı ve özel anlamda yorumlamak gerektiği, çünkü 

bilimin bir insan uğraĢı olduğu, insanın da bir fotoğraf makinesi olmadığı gerekçesiyle 

hipotezin insana ait değer yargıları, duygu ve beğenilerden etkilenebileceği ifade 

edilmiĢtir.
473

 Bilimin olgusal ve nesnel olma niteliklerine ait tartıĢmaların neden olduğu 

müphemlik algısının aslında bilimin eleĢtirici niteliği tarafından nasıl dengelenip izale 

edildiği baĢka bir bölümde temellendirilmeye çalıĢılmıĢtır. Bunların yanında bilime ait 

―temel inançlara dayanma‖ Ģeklinde ifade edilen nitelik, üzerinde ayrıca durulmayı hak 

etmektedir; 

Nitekim ―bilimsel araştırma da, çoğu kez ifade edilmeyen, hatta belki 

bilinçaltında tutulan, bazı temel inanç ve varsayımlara dayanmaktadır‖. Bu varsayımlar 

özetle, (1) ―kendi dışımızda bir olgular dünyasının varlığı‖, (2) ―Bu dünyanın bizim için 

anlaşılabilir olduğu‖, (3) ―Bu dünyayı bilme ve anlamanın değerli bir uğraş 

oluşturduğu‖. Bu kabul edilmezse ‖bilim bir anlama çabası olarak gerekçesini yitirir, 

anlamsız bir hareket olarak kalır‖, (4) ―Bilimsel incelemeye konu olan gerçek dünya 

gelişigüzel değil, olguların düzenli ilişkiler içinde yer aldığı, tutarlı, kapristen uzak bir 

dünyadır‖. Evren düzensiz olsaydı bilim imkânsız olurdu, (5) ―Her olgu, bizim için 
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saptanabilir olsun olmasın, kendinden önce yer alan başka olgulara bağlı olarak ortaya 

çıkar. Bunun kısaca anlamı şudur: Nedensiz olgu yoktur‖ (6) ―Bilim gözlem konusu 

bütün olguların zaman ve uzay içinde yer aldığını kabul eder‖, (7) ―Bilim „var olan her 

şeyin bir miktarda var olduğu‟ ilkesine bağlıdır‖. Bu nedenle bulgular basit gözlemle 

değil, mesela öğrenme yeteneği bile nicelik türünden dile getirilmeye çalıĢılır.
474

 Bu son 

husustaki bilimi yapılabilir kılan nicelik faktörü ile ―her şeyin bir kader/ölçüye göre 

yaratılması‖ (Kamer 54/49) arasında bir iliĢki kurulabileceği düĢünülmüĢtür. 

Bilim yapmayı mümkün kılan bu varsayımlarla ilgili olarak, Einstein ve lnfeld: 

―Teorik kavramlarımızla gerçek dünyayı anlamanın olanaklı olduğu inancı olmaksızın, 

dünyamızın iç uyumuna inanmaksızın, bilim denen şeyin ortaya çıkması beklenemezdi. 

Bu inanç her türlü bilimsel buluşun temel itici gücüdür ve daima öyle kalacaktır‖ ve 

Heitler: ―Modern teorik fizikçi de, bilerek ya da bilmeyerek, en az bir metafiziksel 

ilkenin güdümündedir. Doğanın yeni yasalarını bulma çabasında o, bu yasaların 

matematiksel olarak basit ve açık bir biçimde dile getirilebileceği inancını taşır. Böyle 

bir inancın güdümünde olmaksızın, fiziğin bir tek genel yasasını bulma olanağı 

düşünülemez bile― Ģeklinde görüĢ bildirmiĢlerdir. Bilimin baĢarılarla dolu serüveninin 

bu varsayımların geçerli olduğunu kanıtladığı ifade edilmiĢtir.
475

 

Bilimin mekanik ve basit bir keĢif aparatı olmadığının insan ve evrene dair 

süreçlerle yakından etkileĢimde olduğu bu verilerle daha iyi temellendirilebilmektedir. 

Bilimin böylece insana dair düĢünce, tahayyül ve önyargı gibi etmenleri barındırması 

yönüyle ―felsefe‖; evrene dair oluĢ, düzen ve yasa gibi etmenlerle ―ilahiyat‖ alanıyla 

etkileĢimde olduğu görülmektedir.  

Bilimin görüĢ birliği içerisinde dile getirilen yalın tanımının arkasındaki zengin 

kavram dünyası irdelendiğinde aslında bilimin Ġslam ilahiyatı ile çeliĢmeyeceği 

anlaĢılabilmektedir. Fakat Yıldırım bu malumattan, din ile bilimin ―tarih boyunca 

                                                           
474

 Yıldırım Cemal, Bilim Felsefesi, 3.baskı, Ġstanbul, Remzi Kitabevi, 1991, s.19-21. 
475

 Yıldırım Cemal, a.g.e., s.21. 



150 

  

birbirleriyle sürekli çatışma halinde olan iki düşünme biçimi‖ olduğu sonucunu 

çıkarmıĢtır. Ona göre bu ikisinin metotları farklıdır ve ―din bilimin evreni açıklama ve 

insan için anlaşılır kılma çabasına bu noktada ortak olmuştur‖. Yazar, dinin evrene ait 

hipotezlerinin dogma olduğunu, bunların da bilimsel olarak doğrulama imkânının 

olmadığını söyler.
476

 Hâlbuki Ġslam‘da, ―dogma‖ların, Hristiyalıkta olduğu gibi ―kapalı 

dogma‖ değil, tersine tartıĢmaya, araĢtırma ve incelemeye müsaade eden ―açık dogma‖ 

niteliğinde olduğu söylenmelidir. Nitekim Ġslam‘ın öngördüğü algısal dünya, bilimle 

(bilimsel/evrensel yasa) çeliĢmez/çeliĢemez, zira bilimi mümkün kılan Ģartlar zaten 

dinin Sahibi tarafından vaz‘edilmiĢtir. Algısal olmayan dünya ise zaten kabul edildiği 

üzere bilimin kapasite ve kabiliyeti dıĢında kalmaktadır. Bilimi aĢkın bu dünya, buna 

rağmen doğrudan bilim tarafından kanıtlanamasa da, bilim dıĢı olduğu da ileri 

sürülemez. Hatta bilim, algısal olmayan dünyaya ait dolaylı ama çok önemli kanıtlar 

üretir. Örnek olarak bilim zaten algısal olmayan dünyayı konu edinmediği için 

Yaratıcı‘yı doğrudan kanıtlayamayacaktır. Fakat bilimin yapılabilir olmasından, tüm 

çıktılarına kadar tüm bilimsel paradigma aslında bütünüyle bir yaratılıĢa iĢaret 

etmektedir. Benzer Ģekilde ahiret de, doğrudan bilimin konusu değildir. Fakat mevcut 

dünyanın bir baĢlangıcı olduğunu ve canlılığın yasalarını bulan bilim, dolaylı olarak 

aslında yeniden bir baĢlangıcın imkânsız olmayacağını söylemiĢ olmaktadır. 

Algılanabilir dünyanın bilim ile belirlenen unsurlarının hikmet/felsefenin süzgeciyle 

yorumlanması ve anlamlandırılmasıyla algısal olmayan dünyanın farkına varma, insanı 

ve icra ettiği bilimi, basit, sakil ve hatta tehlikeli olmaktan kurtaracak, yüksek ve seçkin 

bir düzeye taĢıyacaktır.  

 

2. BĠLĠMĠN OLUġUM VE TEKÂMÜLÜ 
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Bilim ve tıbbın oluĢum ve tekâmülü genel hatlarıyla birbiri ile örtüĢmektedir. 

Tıbbın genel bilim kavramından ayrılan tarafları ve kendine has dinamikleri bulunmakla 

birlikte genel bilim tarihi konusundaki değerlendirmelerimiz tezimizin tıbbın oluĢum ve 

tekâmülü baĢlıklı kısmında yer almaktadır. Burada bilim tarihine kısaca değinilecektir.   

Bilimin yaklaĢık en az 10.000 yıl önce Ortadoğu‘da belirmeye baĢladığı 

söylenebilir.
477

 Bilimsel bilgi birdenbire, spontan olarak ortaya çıkmaz. Ġlk olarak 

gündelik gözlem yanında hazır bulunmuĢ bilimden kaynaklanan sorular sorulmalıdır.  

AraĢtırmaları yönlendirecek olan bu sorular, bilimsel bilginin hammaddesi olurlar. 

Doğrulananlar ile yola devam edilir.
478

 Yani primitif hali belki günlük yaĢam için 

faydalı bilgilerin toplanmasıyla ortaya çıksa da tekâmül için bunların aralarındaki 

iliĢkilerin, araĢtırmacı bir mantalite ile fikir ve teoriler Ģekline dönüĢmesi 

gerekmektedir.
479

 Nitekim bilim öncesi bilgi yığını ölçülmemiĢ, kontrol ve kritik 

edilmemiĢ olduğundan bilim vasfını kazanamamıĢtır. Fakat bilimin ortaya çıkmasıyla 

100.000 yıllık beĢeri geçmiĢ değerlendirilebilmiĢtir.
480

 Bilimin bugün bilinen formuna 

ise Yunan filozoflarının büyü dıĢı bir yaklaĢıma yönelmeleriyle evrilmiĢ olabileceği 

değerlendirilebilir.
481

 Temelinde Mezopotamya ve Mısır bilgisinin olmasıyla vahyi 

unsurları barındırıp barındırmadığı araĢtırmaya değer ayrı bir konu olmakla birlikte, 

Yunan bilim düĢüncesi bilindiği gibi önce Ġslam sonra Batı uygarlığını etkilemiĢtir.  

Ayrıca iĢlendiği gibi, Ġslam uygarlığının diğerleri gibi baĢka havzalardan iktibas 

yaptığı, bunları özümseyip eleĢtirdiği ve orijinal üretim yaptığı tespit edilebilmekte, 

fakat buna rağmen sadece Yunan mirasının etkisiyle oluĢup parladığını söylemek de 

tarihi ve toplumsal dinamiklere göre isabetli olmayacaktır. Nitekim Açıkgenç, bir 

toplumun kendi bilim geleneğini ithal ederek değil, ancak etkin bir bilim erbabının 
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süreç içinde bilimleri kurmasıyla oluĢturabileceğini ifade etmektedir. Bu bağlamda 

yazar, insanlık tarihinde bilimsel sürecin etkili olduğu Eski Yunan, Ġslam ve Batı 

Medeniyetleri olmak üzere sadece 3 medeniyetin olduğunu söylemektedir. Açıkgenç, 

bilimsel sürecin bu medeniyetlerde dört aĢamada oluĢtuğunu ileri sürer; 1. Bilgiye 

yönlendirici bir dünya görüĢünün oluĢumu, yani dünya görüĢü aĢaması, 2. Bu dünya 

görüĢü ekseninde bilgi edinme faaliyetlerine giriĢilmesi ve bu Ģekilde bir bilgi geleneği 

oluĢması aĢaması, 3. Bilgi birikiminin bir yönteme bağlı olarak düzene sokulması, yani 

disiplinleĢme veya yöntem aĢaması ve 4. Düzenlenen bilgi kümelerinin adlandırılma 

aĢaması.
482

 Açıkgenç‘in bilimsel süreci dünya görüĢünün oluĢumu gibi daha çok 

medeniyet içi dinamiklerle açıklayan yaklaĢımı rasyonel gözükse de Sezgin‘in yaptığı 

gibi medeniyetlerin bir etkileĢim içerisinde ―bilimler tarihinin bütünlüğü‖ ekseninde 

okunmasına da değinilmelidir.  

Gerçekten de bir realite olarak medeniyetlerin birbirlerinden etkilendikleri ve 

birbirlerini etkiledikleri tespit edilebilmektedir. Nitekim Joseph-Toussaint Reinaud 

(1795-1867) Ģöyle söylemiĢtir: ―Rastlantı, tekniklerin ve sanatların ilerlemesinde çok 

büyük bir rol oynamaz. İnsanlık bütün keşiflerinde istikrarlı bir şekilde ileriye doğru, 

birdenbire bir sıçrayışla değil, adım adım hareket eder. Her zaman aynı hızla ilerlemez, 

fakat hareket süreğendir. İnsan icat etmez, sonuçlar çıkarır”. Yine Sezgin de, Reinaud 

ve Favé gibi Ģöyle düĢündüğünü söyler: ―İnsanlığın ortak bilimsel mirası, süreğen 

adımlarla, her zaman düz bir çizgi halinde olmasa da, değişken bir hızla büyümektedir. 

Tarihte belirli bir zaman dilimindeki bir kültür çevresi, bilimsel mirası, küçük olsun 

büyük olsun bir adım daha ileri taşımak için öncülüğü üstlenmiş, daha doğrusu içinde 

bulunulan koşullar doğrultusunda öncülüğe getirilmişse, tarihî koşullar ve o öncü 

tarafından ulaşılan seviye, ardılın kaydedeceği olası ilerlemeleri ve bu ilerlemelerin 

hızını etkileyen faktörleri belirler. Yunanların olağanüstü yeri, bilimler 
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historiyografyası tarafından genel olarak kabul ve takdir edilir. Fakat Yunanların daha 

önceki ve komşu kültür çevrelerinden doğrudan ya da dolaylı bir şekilde miras alıp 

üzerine bina ettikleri sonuçlarla ilgili Yunan bilim tarihçilerinin pek hoşlanmadıkları 

soru hususunda hâlâ bir belirsizlik hâkimdir‖.
483

 

Yunan medeniyetinin öncü olup, öncesinin olmadığı düĢüncesi 1932 yılında 

Otto Neugebauer tarafından Ģöyle eleĢtirilmiĢtir: ―Yunan olanı Yunan-öncesine her 

bağlama girişimi çok yoğun bir karşı koymayla karşılaşıyor…. Hâlbuki o zamandan bu 

güne geçen 2500 yıllık „tarihe‟ bir 2500 yılın daha eklenmesi gerektiği gibi çok basit bir 

olgu vardır ve buna göre Yunanların artık başta değil, ortada bulunmaları 

gerekiyor‖.
484

 

Sezgin ise Müslümanların büyük bir öz güvenle öncül kaynağı saklamadıklarını 

Ģöyle dile getirmektedir: ―Bana göre burada, bilim tarihinde gereğince dikkate 

alınmamış olan şu olguya işaret edilmelidir: Biz, Arap-İslam bilim adamlarının 

kaynaklarını ve öncülerini, bildiğimiz kültürlerdeki durumun aksine, daha kolay ve açık 

bir şekilde tanıyabiliyoruz. Arap bilim adamları, kaynaklarının isimlerini tam olarak 

belirtmeyi ve öncülerini, özellikle Yunanları büyük bir saygı ve şükranla anmayı adet 

edinmişlerdi. Mesela, aksi takdirde Yunanların tanınmamış kalacak olan alet ve 

edevatının izine ulaşmamızı ve orijinali kaybolmuş Yunanca eserlerin fragmanlarını –

yapılan alıntılardan hareketle– yeniden kazanmamızı böylece olanaklı hale 

getirdiler‖.
485

 Gerçekten de bu tarihi sürecin bizatihi aktörü olan el-Bīrūnī (ö. 440 / 

1048) söz konusu bu durumu Ģöyle dillendirmiĢtir: ―Ben her kişinin kendi çalışmasında 

yapması gerekeni yaptım: Öncellerinin başarılarını minnettarlıkla karşılamak, Onların 
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yanlışlarını ürkmeden doğrultmak, Kendisine gerçek olarak görüneni gelecek kuşağa ve 

sonrakilere emanet etmek―.
486

 

 Medeniyetlerin bu ardıĢık pozisyonlarını Sezgin, ―bilimler tarihinin bütünlüğü‖ 

düĢüncesiyle ifade eder ve öncülük ettiği müzenin ziyaretçilerinin buna ulaĢmalarını 

ümit eder ve bu meyanda Ģöyle söyler: ―Bu düşüncenin ifadesi şudur: Arap-İslam 

dünyası, geç antik dönem ile Avrupa yakın çağı arasındaki devirde, gelişime en müsait 

ve etkisi en güçlü kültür sahasıdır ve de eski dünya ile oluşmaya namzet Avrupa 

arasındaki yegâne gerçek bağdır‖.
487

 

 Yakın zamana kadar batı bilim çevrelerince Yunan medeniyetinin öncesi 

olmadığı gibi sonrası da adeta sansürlenmiĢ, ya da küçümsenerek aktarılmıĢtır. Sezgin, 

Batının Arap-Ġslam bilimlerine olumsuz bakıĢının 13. yüzyılda baĢladığı ve 19. yüzyıla 

kadar böyle devam ettiğini, bu bakıĢın Avrupa‘nın bilimler historiyografyası 

[tarihyazımı] konusundaki yaklaĢımını derinden Ģekillendirdiğini söyler. Sezgin, bilim 

tarihinin realiteden uzak devrelendirilmesinde, Rönesans denilen fenomenin Yunan 

döneminin doğrudan doğruya bir devamı olarak görüldüğünü söyler. Ona göre Arap-

Ġslam kültürüne olsa olsa en çok bir ―bazı Yunanca eserleri muhafaza ve tercüme etmek 

yoluyla aktarıcı‖ rolü kalmıĢtır. Sezgin, 13. yüzyıldan beri devam eden bu olumsuz 

yaklaĢıma rağmen ―18. yüzyılda İslam‟ı ve ona bağlı olan kültür ve bilgi birikimini 

kaynaklara dayanarak araştıran arabistik çalışmalar başladı‖ der.
488

 

Böylece Jean-Jacques Sédillot (1777-1832), Joseph-Toussaint Reinaud (1795-

1867) ve Franz Woepcke (1826-1864) gibi bilim insanlarının Arap-Ġslam kültür 

çevresinde üretilen çalıĢmalara dair yaygın ama yanlıĢ kanaatin değiĢtirilmesinde 

önemli katkıları olduğunu söyleyen Sezgin, buna rağmen Eilhard Wiedemann‘ın (1852-

1928) 1917 yılındaki Ģu Ģikâyetinin maalesef hâlâ geçerliliğini koruduğunu ifade eder: 
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―Arapların Antik Çağ‟dan kazandıkları bilgileri sadece tercümeler yoluyla bize 

ulaştırdıkları ve buna önemli sayılabilecek bir yenilik eklemedikleri görüşüyle her 

defasında yeniden karşılaşılmaktadır‖. Bunun nedeni sadetinde Sezgin Ģöyle der: 

―Bunun sebebi her şeyden önce bilimler historiyografyasında [tarihyazımı] inatçı bir 

şekilde tutunan, Arap-İslam kültür çevresinin bilimler tarihindeki yaklaşık 800 yıllık 

yaratıcı dönemini görmezden gelen ve böylelikle de modern insanın temel bilim tarihi 

bakış açısını daha okul kitaplarından başlayarak perçinleyen ele alış tarzında 

görülebilir‖.
489

 

Ġslam medeniyetinin altın çağının miladi 8 ve 11. yüzyıllar arasında yaĢandığını 

ve Hristiyan dünyasının güçlenmesiyle MS 1000‘den 1500‘e kadar süren raconquista 

(yeniden fetih= Hristiyanların Müslümanları Avrupa‘dan çıkarması) ile son bulduğunu 

ifade eden Ronan, Müslümanların bilime orijinal katkılarını takdir ve teslim 

etmektedir.
490

 Bununla birlikte Sezgin, Arap-Ġslam bilimlerinin 5./11. yüzyılın ilk 

yarısında sona erdiği ileri sürülen bir ―altın çağı‖ndan bahsetme alıĢkanlığı olduğunu, 

bunun Abbasi Devleti‘nin Moğollar tarafından 656/1258 yılında yıkılmasıyla 

iliĢkilendirildiği, bunun doğru olmadığını, gerçekte 13., 14. ve 15. yüzyıllar da pek çok 

geliĢme olduğunu söyler.
491

 Sezgin, batının güçlenmesi konusunda ise, Arap-Ġslam 

bilimlerinin Ġspanya dıĢı Avrupa‘daki resepsiyon ve özümsenmesi için ―bizim bildiğimiz 

kadarıyla 10. yüzyılın ikinci yarısında başladı ve yaklaşık 500 yıl sürdü. Avrupa‟nın 

yaratıcı evresinin başlangıcı 16. yüzyılın başlarında görünüyor ve burada bilimler 

tarihindeki önderlik rolü de yaklaşık bir yüzyıl sonra gerçekleşti.‖ demektedir.
492

 

Sezgin, Müslüman dünyadan Avrupa‘ya 4./10. yüzyıldan itibaren yüzlerce yıl 

süren bilim ve kültür geçiĢinin, Arap bilimlerinin Avrupa‘daki resepsiyonu ve 
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özümsenmesi olarak nitelendirilmesinin 20. yüzyılın ikinci yarısında yaygınlaĢmaya ve 

yerleĢmeye baĢladığını ve bu tanımlamanın babası sayılabilecek olan Heinrich 

Schipperges‘in (1918-2003) bunu yaklaĢık aynı anlama gelen“Arabism” ile birlikte 

kullandığını ve arabistik kavramı karĢısında sınırlandırılmıĢ anlamdaki Arabizmi 

―yüzlerce yılı güçlü bir şekilde etkilemiş ve hâlâ etkilemekte olan ve onsuz modern 

dünyanın yapısını anlayamayacağımız‖ bir fenomen olarak tanımladığını söyler.
493

 

Gerçekten de Sezgin, bir Yunanca eserin henüz 38/658 tarihinde yapılan Arapça 

tercümesinden bahisle, Arapların böylesine erken bir dönemde yabancı kültür mirasını 

alarak özümsemeye hazır ve yetenekli olmalarını, 1917 yılında Julius Ferdinand 

Ruska‘nın (1867-1949) da son derece doğru olarak ifade ettiğini söyler.
494

 Sezgin, 

Müslüman toplumdaki bu Ģekilde çok erken baĢlayan bilim ve kültür resepsiyonunun 

[alma, kabul etme] 2./8. yüzyılın ilk yarısı sonraki yüzyılda bütün yoğunluğuyla devam 

ederken eĢ zamanlı olarak bilimlerin özümsenme periyodunun da baĢladığını ve ayrıca 

3./9. yüzyılın ilk beĢte birinde bilimlerin geliĢim sürecinin, yaratıcılık periyodunun 

baĢlangıcı sayılabilecek derecede tamamen yeni bir karakter kazandığını söyler.
495

 

Gerçekten de bu çok erken uyanıĢ bağlamında Sezgin, ―Bilim tarihinin en 

hayrete düşürücü olgularından birisi de, kimya ve simyada hemen bir yüzyıl sonrasında 

resepsiyon ve özümseme evresinin sonlanması ve yaratıcılığa dönüşebilmiş olmasıdır. 

Doğa bilimsel diğer disiplinlerin birçoğunun resepsiyon ve özümseme süreci 2./8. 

yüzyılın sonuna doğru o kadar ilerlemişti ki, hemen hemen onlar da yaratıcılığın 

eşiğinde bulunmaktaydılar.‖ der ve devamında doğa ve matematik bilimlerinde 

yaratıcılığın 3./9. yüzyılın ortalarında, hatta bazı durumlarda daha da erken baĢladığını, 

resepsiyon ve özümseme sürecinin ise bu yüzyılın sonuna doğru tamamlanmıĢ 

göründüğünü, genel olarak yaratıcılığın bütün bilim dallarında, her zaman tekdüze 
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olmasa da izlenebilir bir yoğunlukta ve hatta yeni bilim dallarının temellerini atarak 15. 

yüzyıla, bazı dallarda ise 16. yüzyılın sonuna kadar devam ettiğini söyler.
496

 

Sezgin, Müslümanların bilimsel bilinç ve üretime çok kısa bir süre içinde 

ulaĢmalarının nedenlerini özetle; erken manevi uyanıĢ, zaferlere bağlı öz güven, bilgiye 

susamıĢlık, Ġslam‘ın bilimleri teĢvik etmesi, devletlerin bilimleri desteklemeleri, diğer 

kültürlere değer verilmesi, özgün bir öğretmen-öğrenci iliĢkisi, doğa bilimleri ve felsefe 

gibi alanların baĢtan beri, teolojik değil, dünyevi bir anlayıĢla yapılması, ilk 

üniversiteler sayılabilecek olan camilerde daha ilk yüzyılda umuma açık eğitime 

baĢlanması, Arapça‘nın bilime elveriĢli yapısı nedeniyle kitapların kolay çoğalması, 

filolojinin geliĢmesi, yabancı terminolojinin kullanılmasının bilimsel dil ve geliĢime 

katkısı, papirüs ve daha sonra kâğıt endüstrisinin ve kalıcı mürekkebinin 

geliĢtirilmesinin bilime katkısı Ģeklinde anlatır.
497

 

Sezgin ayrıca, tıp tarihçisi L. Leclerc‘in, Suriye merkezli olarak bilimlerin, 

özellikle de tıp biliminin en parlak zamanı olarak tanıttığı dönemin 7./13. yüzyıl 

olduğunu, 8./14. yüzyılda politik fırtınalara rağmen bilimin Ġslam dünyasında 

atılımlarını kaybetmediğini,  bilimsel faaliyete katılımın büyük ölçüde daralmasına 

rağmen sona ermediğini söyler.
498

 Bununla birlikte Sezgin, 9./15. yüzyılda bütün 

bilimsel faaliyetlerin hâlâ aktif halde olmasına rağmen 16. yüzyılın ortasında 

yaratıcılığın gevĢemeye baĢladığını ve 17. yüzyıla geçerken de az sayıdaki istisnalar 

hariç, duraklamanın baĢladığını belirtir.
499

 

Neticede Müslüman medeniyetinde resepsiyon baĢlıca Ġstanbul, Atina, 

Ġskenderiye, Antakya, Urfa ve Harran gibi merkezlerden olmuĢ
500

 özümsenen ve 

                                                           
496 Sezgin, Fuat, İslam‟da Bilim ve Teknik (Wissenschaften und Technik im Islam), Çev.: Abdurrahman Aliy; Eckhard 

Neubauer‘in katkılarıyla, Üçüncü Baskı, Ankara, Türkiye Bilimler Akademisi, 2007 (Baskı: Sistem Ofset, Ankara, 

2015), c.1, s.161. 
497 Sezgin, Fuat, a.g.e., c.1, s.169,170. 
498 Sezgin, Fuat, a.g.e., c.1, s.50, 53. 
499 Sezgin, Fuat, a.g.e., c.1, s.64, 168. 
500 Bakınız: 1.bölümün baĢ kısmındaki ―Bilimleri yabancı kültür merkezlerinden İslam dünyasına ulaştıran ana 

yollar‖ baĢlıklı harita (Sezgin, Fuat, İslam‟da Bilim ve Teknik (Wissenschaften und Technik im Islam), Çev.: 

Abdurrahman Aliy; Eckhard Neubauer‘in katkılarıyla, Üçüncü Baskı, Ankara, Türkiye Bilimler Akademisi, 2007 

(Baskı: Sistem Ofset, Ankara, 2015), c.1). 



158 

  

geliĢtirilen bu bilginin Avrupa tarafından resepsiyon ve özümsenmesi baĢlıca Müslüman 

Ġspanya, Sicilya - Güney Ġtalya ve Bizans üzerinden olmuĢtur.
501

 

 

3. BĠLĠM FELSEFESĠ 

 

Dini bir metnin, dünyevi görünümlü bir olguya, yani bilim ölçütüne vurmayı 

anlayabilmek için önce bilimin ne olduğu ortaya konulmalıdır. Bilimin mahiyeti, yani 

bilim anlayıĢ veya kuramı ise aĢkın bir disiplin olan felsefenin konusudur. Kavramı ise 

kuram belirlediğinden, bilim kavramını bilim kuramı belirlemiĢ olmaktadır.
502

 Öncelikle 

bilim felsefesinin bilimle uyumlu bir yaĢam Ģekli veya dünya görüĢü geliĢtirip dikte 

etmek gibi bir görevinin olmadığı, benzer Ģekilde bilim adamının görüĢ, varsayım ve 

değer yargıları ile de ilgili olmadığı ifade edilmelidir. Bilim felsefesi ve bilimden farkı 

için özetle ―bilimin mantıksal çözümlemeye elverişli yapı ve işleyişini açıklama amacı 

dışında hiçbir işlevi olmayan bir düşünme biçimidir. Olguları betimleme ve açıklama 

yoluyla anlama bilime, bilimin mantıksal yapı ve niteliğini anlama ise bilim felsefesine 

düşen bir işlevdir‖ denilmiĢtir.
503

 

Yani bilim felsefesinin amacının kısaca bilimi anlamak olduğu söylenmiĢtir. 

Bilimin gözlem ve deney gibi olgu saptamaya yönelik ―eylemsel” iĢlemler yanında 

kavram ve hipotez üretmeye yönelik ―düşünsel” iĢlemler örgüsü olması veya baĢka bir 

deyiĢle algı verileriyle kuramsal düĢüncenin sürekli etkileĢimine dayanması, yani 

sonuçta bir insan uğraĢısı olması nedeniyle aslında hedefi olan mutlak nesnelliğe 

ulaĢamamaktadır
504

 Bu nedenle bilim, yaygın bir konsensusla her ne kadar evrenin 

kendisiyle keĢfedildiği bir araç olarak tanımlansa bile kaçınılmaz olarak felsefenin 

konusu olmaktadır. Yani bilimin ne iĢe yaradığı ve ne için kullanıldığının basitçe tek bir 
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cevabı var gibi gözükse de iĢ, mahiyetini çözümlemeye geldiğinde farklı yaklaĢımlar ve 

bilim algıları belirmektedir. Bilim felsefesi, bilimin ne olduğunun ortaya konulmasında 

iĢte bu noktada devreye girmektedir. 

Bu faaliyetle aslında bilim, bilim olmayandan ayrılmıĢ, böylece bilim olmayanın 

yalancı saygınlığının önüne geçilmiĢ olacaktır.
505

 Yani bilimin nasıl bir olgu olduğu, 

yapısının nasıl olduğu, değiĢmez bir alana ulaĢılıp ulaĢılamayacağı gibi konuları 

irdeleyebilmek için bilim felsefesine değinmek gerekmektedir. 

Bilimin değeri konusunda eskiden beri süren ve gittikçe de artan ihtilafların bir 

ucunda bilimin, ―bilgiye giden tek yol, yaşamın en güvenilir rehberi‖, diğer ucunda ise 

―korkulan, kuşkulanılan, değersiz veya zararlı‖ sayılmasının olduğu savunulmuĢtur. Bu 

meyandaki suçlamaların baĢlıca, bilimin moral ve sanat değerlerini yok ettiği, toptan 

yok olma tehlikesine neden olduğu, materyalist olduğu ve insanın kendi gerçeğine 

yabancılaĢtırdığı baĢlıklarında toplandığı söylenmiĢtir.
506

 Görüldüğü gibi bilimin ne 

olduğu, bilimsel olanın nasıl anlaĢılacağı ve bilimsel kesinlik gibi konularda çok farklı 

yaklaĢımın olması nedeniyle geniĢ bir yelpazede bilim algıları ortaya çıkmıĢtır. Bunlar; 

farklı bir Ģekilde yeniden ifade edilecek olursa bir uçta bilimi mutlaklaĢtıran, ancak 

olgusal ve bilimsel olan önermenin anlamlı olacağını söyleyen farklı materyalist ve 

pozitifitist ekollerden, anlamın bilimden bağımsız olduğunu düĢünenlere, diğer uçta 

postmodernistlere, hatta antibilimcilere kadar pek çok Ģekilde tezahür eder. Bu 

bağlamda bazı akım ve düĢünür görüĢlerine yer vermek uygun olacaktır. 

Pozitivizm, 19. yüzyılda ortaya çıkan bir akım olarak varlığın bilgisinin doğru ve 

nesnel olarak ancak akıl ile elde edilebileceğini ve bu bilgi edinme çabasına bilim 

denilebileceğini düĢünmektedir. Fakat altmıĢlarda Thomas Samuel Kuhn (1922 – 1996) 

gibi düĢünürlerin de etkisiyle sadece akla dayanarak her varlık boyutu hakkında bilgi 
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edinilemeyeceği kısa sürede anlaĢılmıĢ ve bu akımın etkinliği kalmamıĢtır.
507

 Benzer 

Ģekilde yeni pozitivizm, Ernst Mach (1838 –1916) tarafından temsil edilen görüĢü ile 

metafizik varlıkların bilim ve felsefeye konu edilmesine karĢıdır
508

 ve yine mantıksal 

pozitivizme göre bir söylemin bilgi içeriği taĢıması veya anlamlı olabilmesi için olgusal 

olması gerekir. Yani bunlara göre metafizik önermeler anlamsızdır.
509

 Bilimi çok dar 

anlamda tanımlayan mantıksal pozitivizm sonraki tüm bilim felsefecileri tarafından 

eleĢtirilmiĢtir.
510

 

Thomas Samuel Kuhn (1922 – 1996), pozitivist akımın güç kaybetmesinde etkin 

rol almıĢtır.
511

 Kuhn, bilimin paradigmaların birbirini takip etmesiyle evrildiğini 

düĢünür. Ona göre bilim için birikimsel bir geliĢme yahut ilerlemeden değil, 

değiĢmeden söz edilebilir. GeliĢme ancak paradigma içinde söz konusu olabilir.
512

 Yani 

Kuhn‘a göre bilime alternatif üretmek paradigmal bazda olabilir. 

Karl Raimund Popper (1902–1994), mantıksal pozitivistlerden farklı 

düĢünüyordu. Yani, yanlıĢlama yöntemini savunuyor ve çok önemli olarak anlamlılık 

kategorisini sadece bilimsel bilgilere özgü kılmanın yanlıĢ olduğunu düĢünüyordu. 

Mesela onun nazarında metafizik olmak anlamsız olmak demek değildi. Popper bir 

kuramın doğrulanmasını kolay bulurken, esasen yanlıĢlamanın kurama bilimsellik vasfı 

kazandıracağını savunmaktadır. Popper‘e göre bilim doğru ile özdeĢ değildir.
513

 

Imre Lakatos (1922 – 1974), bilimsel teorilerin hem doğruluklarının, hem de 

yanlıĢlıklarının ispatlanamayacağını düĢünür. Ona göre çeliĢen deneylerin varlığına 

rağmen yeni bir teori çıkana kadar savunulmaya devam edilebilir.
514

 Lakatos‘un 

yaklaĢımı bilimde müphemlik olarak yorumlanabilir. 
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Bilim üzerine yapılan bu değerlendirmelerin yanında bilim karĢıtı söylemler de 

geliĢtirilmiĢtir. Aslında bugün dünyada bilime karĢı olumsuz bakıĢın baĢlıca nedeni 

olarak batılıların elinde kötüye kullanılmıĢ olması gösterilmiĢtir.
515

 Bilim karĢıtı olarak 

mütalaa edilebilecek anarĢizm, postmodernizm ve antibilim gibi akımların gerçekten 

bilimin aslına değil kötü uygulamalarına karĢı oldukları görülmektedir. Bilimin 

suistimali onun vazgeçilmez iĢlev ve önemini elbette azaltmamaktadır. 

Anarşizm bilgi kuramının öncüsü Paul Karl Feyerabend (1924 – 1994)‘dir. Bu 

akıma göre Batı, bilimin ilkelerini değil kendi egemenliğini öncelemektedir. Bilime 

içkin bir rasyonelliğin olmadığını, bilimin kesinlik taĢımamasını dengelemek için 

alternatiflerin çoğalması gerektiğini önerir. Rakip teorinin içeriğine katkıda bulunacağı 

için çürütülen teoriler bile tasfiye edilmemelidir. Bilimin tabiatında onu kurtarıcı yapan 

bir Ģey olmadığını düĢündüğü için bilim adamları diktatoryası ile din veya siyaset 

diktatoryasını aynı nitelikte görür.
516

 

Postmodernizm, mutlak bilginin kaynağının akıl olduğunu, dıĢsal bilgiye artık 

ihtiyacın kalmadığını, bilimin yeni bilgi alanı olduğunu savunan moderniteye karĢı 

çıkan bir akımdır. Esasen büyük anlatılara karĢı umutsuz bir isyanın adıdır. Bu akımın 

yirminci yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkıĢında modern dönemin aslında evrensel 

olmayan değerleri empoze ettiği, insan hakları ve demokrasi gibi konularda çifte 

standartlı olduğunun anlaĢılmasının yanında, Marksizmin çöküĢü, Feminizmin 

modernizm eleĢtirisi ve iletiĢimin dijitalleĢip yaygınlaĢması da etkili olmuĢtur. Sonuçta 

yabancılaĢma, kültürel çoğulculuk, manevi tatminsizlik, hazcılık, anlamsızlaĢan statüler, 

otoriteye azalan itaat ve azalan ideolojik etkinlik ortaya çıkmıĢtır. Postmodernizm 

muhtemelen bir yaĢam tarzının dayatılmasına karĢı çıktığı için tutarlı ve bütünlük arz 

eden bir hayat teorisine sahip değildir. Büyük söylemler ve kapsayıcı teoriler yerine 

daha minimalist öneriler yapan bu akım, farklı bilgi veya bilim önerilerinin, onları 

                                                           
515 Bayraktar, Mehmet, İslam‟da Bilim ve Teknoloji Tarihi, 2. baskı, Ankara, Rehber Yayınları, 1992, s. 12. 
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savunanlarca yüklenen anlamlarına göre değer kazandığını düĢünür.
517

 Kısacası 

Postmodernizm, modernizm ne diyorsa tersini ya da alternatifini sunmaya çalıĢan 

romantik bir akımdır. Bilim açısından bakıldığında ise satır aralarında modernizmin 

baskıcı ve dayatmacı bilimine bile alternatif getirilebileceğini söylemektedir. Yani 

bilimin aslına değil, yorumlarından biri mesabesindeki moderniteye karĢı çıkıĢ gibidir. 

Antibilim, yaklaĢık elli yıl önce sorgulanmaya baĢlayan modern bilime karĢı 

çıkan akımdır. Marjinal gruplarca savunulan sosyal bir akımdır. Bu akımın temel 

tezleri, bilimin adeta dinleĢip ideolojileĢtiği, çevreyi, tarımı, medyayı, barıĢı, tıbbı, 

sağlığı, iyi niyetli araĢtırma ortamını bozup yozlaĢtırdığı üzerine kurulmuĢtur. Teorik ve 

pratik bir bütünlüğü olmayan antibilim düĢüncesi, temelde bilimin olumsuz 

çıktılarından, doğu mistisizminden, neomarksizmden beslenmektedir. Doğu bilimi de 

aslında Batı bilim metodolojisi ile yapılıyor olsa da Batı eleĢtirisinde gittikçe daha çok 

kullanıldığı gözlenmektedir.
518

 Görüldüğü gibi antibilim, bilime ontolojik bir karĢı oluĢ 

değil, bilimin yanlıĢ kullanım ve çıktılarına, bir baĢka deyiĢle bilimin yozlaĢmıĢ modern 

yorumuna itirazdır. Bilimi, bu batı kaynaklı deforme bilim anlayıĢı ile eĢitleyip, buna 

Doğu bilimi gibi farklı arayıĢlarla alternatif getirme düĢüncesi tutarlı ve rasyonel 

gözükmemektedir. Çünkü evrensel yasaları keĢfetme aracı olan bilim, evrensel çıktılar 

verdiğinden, alternatifsiz bir kurumdur. Bu diğer disiplinlerde olduğu gibi temel tıp 

bilimleri için de geçerli bir ilke durumundadır. Örneğin fizik yasaları evrensel olduğu 

için birden fazla fizik disiplini olması muhaldir. Evrensel bir yasayı açıklamaya çalıĢan 

birden fazla teorinin olabilmesi veya ilgili yasayı bulmak için birden fazla metodun 

kullanılabilmesi mümkündür ve bilimin alternatifi olamayacağı kaidesi ile 

çeliĢmemektedir. Özetle örtülü bir alternatif bilim arayıĢı gibi görünen ―bilim 

karĢıtlığı‖, aslında bilimin kendisine değil suistimaline karĢı olduğunu 

temellendirebilirse rasyonellik kazanabilecektir. Bunu ilahiyat alanından 

                                                           
517 Demir, Ömer, Bilim Felsefesi, Alternatif Üniversite, Ġstanbul, Ağaç Yayıncılık, 1992, s. 87-94. 
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örneklendirecek olursak, dinin yozlaĢmıĢ uygulama ve görünümüne karĢı olmak, dinin 

aslına karĢı olmak değil aksine özünü koruyup tenzih etmek anlamına gelmektedir. 

Postmodernizm ve antibilim söyleminin bilimselcilik veya modernizme karĢı 

esaslı bir eleĢtiri ve karĢı duruĢ olduğunu düĢünmek iyimser bir yaklaĢım olacaktır. 

Nitekim bunlar; Ahmet Kara‘dan naklen, modernizmden zarar gören kesimlerin orijinal 

repertuvarlarında bulunması gereken söylemlerdir, hepsi bu kadar. Schumpeter (Joseph 

Alois Schumpeter) (1883 – 1950) ise aslında kapitalizmin, bizzat kendi baĢarılarıyla 

kendi sonunu hazırlayacağını düĢünür. Çünkü kapitalizm, baĢarılı Ģekilde yüksek 

orijinal bir ortama yol açmakta, böylece artan manevi tatminsizliği sisteme 

bağlayabilecek kapasitede bireyler üretmektedir. Bu bireyler ise postmodernizm ve 

antibilim gibi akımları bularak sistemi çökertmektedir.
519

 

Bilim etrafındaki tüm bu tartıĢmalar kapsayıcı bir bakıĢ açısıyla 

değerlendirildiğinde, bilimin kullanıldığı yer bakımından herkesin üzerinde ittifak ettiği 

bir tanım ve içeriği olmasına rağmen kesinliği ve yararı konusunda bir takım felsefi 

ihtilafların bulunduğu, fakat buna rağmen halen olgusal dünyayı değerlendirirken 

baĢvurulması gereken biricik metod olduğu söylenmelidir. Yani aslında bilimin olgusal 

dünyayı anlamaya yarayan bir araç olduğu, fakat bulduğu Ģeyleri anlamlandırma görevi 

olmadığı ve aslında olmasının da gerekmediği değerlendirilebilir. 

 

4. BĠLĠMĠN YAPISI 

 

Imre Lakatos (1922 – 1974)‘un bilim felsefesinde 4 yeni kavram önerilir: katı 

çekirdek, koruyucu kuĢak, pozitif keĢif ve negatif keĢif.  Bilim adamlarının bilimsel 

geliĢme için katı çekirdeğe dokunmamak kaydıyla, yeni deneme ve keĢifler için her 

türlü metod ile koruyucu kuĢağı geliĢtirebileceklerini söyler.
520

 Lakatos, bilimsel 
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çalıĢmaları koruyucu kuĢağa yönlendiren, katı çekirdeği ise koruma altına alan bir 

paradigmayı öneriyor gibi gözükmektedir. Lakatos‘un bu modeli aĢağıda ele alacağımız 

iki katmanlı bilim modeline benzemektedir. Nitekim klasik bilimsel aktivite ile temelde 

iki farklı bulgu türüne ulaĢılır: 

 

4.1. Bilimin Statik Bulguları 

Konu bir baĢka Ģekilde bilimin değiĢmez, kesinlik arzeden bir alanı var mıdır? 

sorusuyla da ortaya konulabilir. Bilimsel verinin kesinliği konusuna değinen Audi, 

bilim sürekli güncelleniyorsa bilimsel bilgi diye bir Ģeyin olmadığı savunulamaz mı 

diye tartıĢır. Bilimsel bilgi denilen Ģeye bilimcilerin düzeltilmeye ihtiyaç duyan yanlıĢ 

olması muhtemel bir bilgi gözüyle baktıklarını söyler. Fakat bilimi gerçek bilgi değil de 

sadece göreli olarak sağlam-doğrulanmıĢ varsayımlar olarak görmenin de iĢlevsel 

sonuçlar üretmemize engel olamayacağını, olmadığını temellendirmeye çalıĢır. 

Gerçekten de bilim çoğu kez yaklaĢık bilgi diye isimlendirilse de ölçümde çok küçük 

hatalar dıĢında doğru olan sağlam-temellendirilmiĢ inançtır. Audi, köprülerin yapılıyor 

ve çok da güzel kullanılıyor olmasını, ayrıca Ģimdiye kadar ki sayısız hesapta ―pi‖ 

sayısının yaklaĢık alındığını örnek vererek yaklaĢık doğru olmanın bir probleme yol 

açmasının gerekmediğini dile getirir. Bütün bunlardan sonra Audi, ―bilimsel 

genellemeler gerçekten doğru değildir, dolayısıyla hakiki bilgiyi temsil etmezler‖ demek 

yerine kesin formülü olmakla birlikte yaklaĢık doğru olan bir genellemenin yaklaĢık 

bilgisinden veya kesin olmayan formüllü doğruluğun koĢulsuz bilgisinden bahsetmeyi 

daha doğru buluyor ve aradaki farkın kabaca yaklaĢık bilgi ile tahminlerin bilgisi 

arasındaki fark kadar olduğunu ama buna karar vermenin de zor olduğunu söylüyor.
521

 

Demir‘e göre bilim sürekli daha elveriĢli açıklamalar getirse, teorik yapılar 

değiĢse de ‗değiĢmeyen bilim‘ denilen bir bilgi kümesi sözkonusudur.
522

 Immanuel 

                                                           
521 Audi, Robert, Epistemoloji, 3. Baskı/2011‘den çeviri: Melis Tuncel, Ankara, Nobel Yayınları, 2018, s. 303, 304. 
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Kant (1724 –1804) bilginin konusu olan fenomen dünyasının, aslında insan zihninde 

bilginin ulaĢamadığı nomen dünyası olduğunu savunur.
523

 Bu görüĢ fenomenlerin 

kiĢilere göre göreceli olabileceğini ileri sürerek, bilimin kiĢilerce değiĢken 

algılanmasına yorum getirmektedir.  

Bilim eleĢtirel bir yapıya sahiptir ve bunu sürekli yapmak durumundadır. 

Bilimin tutarlı, denetlenebilir ve objektif olmak gibi nitelikleri vardır. Bilim, kiĢi ve 

toplumlara göre değiĢmemektedir.
524

 Bu yapısı nedeniyle bilim hatalı üretim yapsa da 

bu kalıcı olmaz. Nitekim bilimsel geliĢmelerle önceden müphem kabul edilen pek çok 

konuda kesin ve değiĢmez bilgilere ulaĢılmıĢtır.
525

 Bilimi canlı tutan metodik Ģüphecilik 

esasen dini bilimlerin de temelini teĢkil etmektedir. Böylece duraksamaya yol açan 

bilinçsiz kör taklitçilikten uzaklaĢılmıĢ olur. Kur‘an‘da Bakara 2/180, Maide 5/104, 

Araf 7/28, Enbiya 21/53, ġuara 26/74-76, Lokman 31/21 ve Zuhruf 43/22-24 gibi 

ayetler geçmiĢe körü körüne bağlanmanın yerildiği örneklerdir.
526

 Ayrıca Kur‘an‘da 

kesin delil anlamında ―burhan‖ kavramı ve ―sünnetullah‖ın değiĢmezliğine sürekli 

vurgu yapılması Ġslami öğretinin kesinlik yaklaĢımına elveriĢli olduğunu gösterse 

gerektir.  

Her türlü evrensel yasanın ―Sünnetullah‖ kavramı ile ifade edilmesinin 

uygunluğunu irdeleyen Özsoy, bu kavramın Ġslam kültüründe farklı anlamlar 

kazandığını söylemekte ve Kur'an'ın sünnetullah olarak ifade ettiği yasaların hangi 

alanda iĢlediğini belirlemeye çalıĢmaktadır. Bu amaçla sünnetullahın konusu olarak (1) 

tabii ve (2) tarihsel (manevi) varlık alanlarının ön görüldüğünü ve Kur'an'ın bu iki varlık 

alanını; ilkeleri, kanunları ve iĢleyiĢleri birbirinden bağımsız iki ayrı alan olarak 

değerlendirdiğini söylemektedir. Bu farkın en temel özelliklerini ise Ģu Ģekilde 

özetlemektedir; a) Ġnsanın bu iki alana katılım biçimi farklıdır. Ġnsan fizik alana, bedeni 

                                                           
523 Demir, Ömer, Bilim Felsefesi, Alternatif Üniversite, Ġstanbul, Ağaç Yayıncılık, 1992, s. 18. 
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ile katılırken, tarih alanına hür iradesinin tayin ettiği eylemleri ile iĢtirak etmektedir. b) 

Ġnsanın bu iki alanı kavrama imkânı farklıdır. Ġnsan zihni, tabiatın kanunlarını kavrama 

yeteneğine sahiptir. Fakat gaybi boyut nedeniyle insanın tarih konusunda 

bilinçlenebilmesi için harici bir katkıya ihtiyacı vardır. Bu iki temel fark, Kur'an'ın söz 

konusu iki alanı ele alıĢ biçimini de farklı kılmaktadır. Nitekim insan tabii varlık alanına 

katılımı, istemli eylemlerle olmadığı için tehlikeli değilken, tarih alanına katılımı iradi 

olduğundan potansiyel olarak riskli olmaktadır. Bu nedenle tarih alanına katılımı 

konusunda uyarılması gerekmektedir ki, Kur'anın mesajı da esasen buna yöneliktir. 

Özsoy özetle, ―sünnetullah‟ın tabiat kanunlarının Kur'an'daki ismi olarak 

anlaşılmasının en azından Kur'an'ın tabii ve tarihsel varlık alanlarını ele alış biçimi ile 

bağdaşmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz‖ demektedir.
527

 Yazar, bu minvalde dört ayetin 

(Fetih 48/23, Ahzab 33/62, Ġsra 17/77 ve Fatır 35/43) hem dikey (zaman) ve hem de 

yatay (mekân) düzlemde sünnetullaha dair değiĢmezliğe iĢaret ettiğini ve sünnetullahın 

iĢaret ettiği bu evrenselliğin tarihin nesnel seyrettiğinin ve kimseye iltimas 

geçilmediğinin ifadesi olduğunu söylemekte ve bu noktada sünnetullahı dua, Allah‘ın 

Müminlere yardımı ve toplumların helaki bağlamında irdelemektedir.
528

 

Bilimin, diğer bir bölümde tartıĢıldığı gibi olgusal olma, mantıksal olma, 

(mutlak olmamakla birlikte) nesnel olma, eleĢtirici olma, genelleyici olma, seçici olma 

ve temel inançlara dayanma gibi niteliklerinden bahsedilmiĢ, bunlardan özellikle 

eleĢtirici olma niteliğinin, bilime kendini düzeltme olanağı verdiğini, bu nedenle hiçbir 

hata veya yanlıĢın sürekli kalmayıp, gözlem verilerinin devamlı birikmesiyle 

ayıklanabildiğini, bunun da bilgilerin giderek daha güvenilir olmasına yol açtığı 

belirtilmiĢtir. Yıldırım, bilimin, bu Ģekilde dile getirdiği eleĢtirici özelliği ile değiĢmez 

doğrulara ulaĢabilmesini esasen mümkün görmekte, buna rağmen bilimin dogmaları ve 
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 Özsoy, Ömer, Sünnetullah, Bir Kur‘an Ġfadesinin KavramlaĢması, Ankara, Fecr Yayınları, 1994, s.75, 88-90. 
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değiĢmez doğruları olmadığını savunmaktadır.
529

 Dolayısıyla bilimin olgusal ve nesnel 

olma niteliklerindeki kimi tartıĢmaların yol açtığı müphemliği, bilimin eleĢtirel 

niteliğinin kaldırdığı veya hafiflettiği, böylece bilimin değiĢmez bir alana ulaĢabildiği 

söylenebilir. 

Bilimin odaklandığı konu veya kullandığı metoda göre çıktıları farklı kesinlik 

düzeylerinde olabilir; bir olgu veya olay, göz gibi bir duyu organıyla doğrudan tecrübe 

edilebiliyorsa bir kesinlik kazanacaktır. Örneğin dünyanın düz olmadığı uzaydan direk 

gözlemle tespit edilebilmektedir. Tamamen değil ama kısmen incelenebiliyor veya atom 

gibi dolaylı gözlemlerle ortaya konabiliyorsa temel yasa değiĢmemekle birlikte model 

zamanla değiĢebilecektir. Bir Ģekilde teknik olarak gösterilebilen bu keĢifler dıĢında 

evrenin ilk formları veya sınırları gibi sadece çıkarımlarla bulunabilecek bilgiler, 

bilimin geliĢmesiyle terk edilme veya değiĢmeye çok daha fazla müsait olacaklardır. 

Bilimsel bir gözlem, daha güçlüsü bulununcaya kadar doğru ve makbul kabul 

edilmektedir.
530

 Yukarıdaki satırlardaki bilimsel gözlemin kesinliğinin baĢka bir 

bölümde daha etraflıca iĢlenen olgu kavramı ve olgunun algısal ve çıkarımsal yolla 

saptanması konusu ile doğrudan iliĢkili olduğu vurgulanmalıdır.  

Dolayısıyla bilimin, epistomoloji ve bilim felsefesinde çokça tartıĢılan müphem 

taraflarına rağmen evrende kesinlik içeren hiçbir bulguya ulaĢamadığını söylemek de 

haksızlık olacaktır. Gerçekten de bilimsel merak ve çaba sonucunda, tartıĢmaya açık 

bulgular bütününden, evrenin tartıĢmaya kapalı değiĢmez ve değiĢtirilemez yasaları 

ortaya çıkarılabilmiĢtir. Yani bilimsel çabalarla tartıĢmaların nihayete erdiği, temel 

evrensel yasalara ulaĢıldığı bir noktaya ulaĢılması mümkündür. Aksi takdirde uçağa 

binebilmemiz, bakteri için antibiyotik kullanmamız, daha da önemlisi hassas astronomik 

verilerle çalıĢan takvimimiz bile olamazdı. Bu tür bulgular, evrensel yasaları temsil 

ederler ve bilim ne kadar ilerlerse ilerlesin değiĢtirilemeyecek gerçeklik olarak kalırlar. 
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Yıldırım, bazen ―doğa yasası‖ da denen ―bilimsel yasa‖ kavramını, bu kavramı 

oluĢturan ―genelleme‖, ―olgusal içerik‖ ve ―doğruluk‖ öğelerini içerecek Ģekilde 

―şimdiye kadar tüm gözlem veya deney sonuçları tarafından doğrulanmış, olgusal 

içerikli genelleme‖ Ģeklinde tanımlar ve bütün metallerin ısıtıldıklarında genleĢmesi ve 

cisimlerin hızlarının kendilerini etkileyen güçle iliĢkili olması gibi örneklerin bilimsel 

yasa sayılabileceğini belirtir. Bununla birlikte gerçek genellemelerin yeterince 

doğrulanmamıĢ olanlarına yasa değil, hipotez denildiğini söyler.
531

 

Bu noktada hipotez, varsayım veya yasa kavramları ile karıĢtırılan ―teori‖ 

kavramına da değinilmesi uygun olacaktır. Teorinin öncelikle ―birtakım olguları veya 

olgusal ilişkileri açıklayan kavramsal bir sistem‖ olarak, ―bir ölçüde de olsa 

doğrulanmış ama henüz tümü ile kesinleşmemiş bir sistem‖ olmasına karĢılık, 

―varsayım‖ın ―doğruluğu irdelenmeksizin kabul edilen‖, ―hipotez‖in ise ―doğrulanmak 

üzere ele alınan iddia‖ olduğu dile getirilmiĢtir. Yani teori, ―açıklayıcı nitelikteki 

genelleme veya yasaların, olgusal düzeydeki ilişkilerin açıklanmasında ve bazı hallerde 

de önceden kestirilmesinde, öncül („aksiyom‟ veya „postulat‟ da denebilir) işlevi 

gördüğü bir sistemdir‖. Örneğin gök cisimlerinin hareketini açıklamak için Batlamyus, 

―Geocentric‖ ve Kopernik ise ―Heliocentric‖ teorileri öne sürmüĢlerdir.
532

 Yani bir 

olgusal gözlem için birden fazla teori söz konusu olabilmektedir. 

Dolayısıyla bilim tespit ettiği genel geçer ve kesin gözlemsel gerçekleri 

açıklamak için aynı zamanda teoriler geliĢtirmeye çalıĢır. Fakat Ģu çok iyi bilinmelidir 

ki, bulunan kesinlik taĢıyan gözlemsel gerçeklikler yani evrensel yasalar üzerinde tam 

bir konsensus sağlanabilirken açıklayıcı teoriler muhtelif olabilmektedir. BaĢka Ģekilde 

ifade edilecek olursa, bilim sadece gerçekleri ortaya çıkarmaya değil, aynı zamanda bu 

gerçekleri açıklayan teorileri geliĢtirmeye de yarayan bir araçtır. Nitekim Ronan, “Bilim 

gerçekleri basit olarak bir araya getirmek değildir; bilim, bu gerçekler arasında 

                                                           
531 Yıldırım, Cemal, ―Bilim Felsefesi‖, 3.baskı, Ġstanbul, Remzi Kitabevi, 1991, s.115, 116, 119. 
532 Yıldırım, Cemal, a.g.e., s.151-153. 
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kurulan mantık ilişkilerinden meydana gelen ve bir varsayım veya bir teori ortaya 

koyma imkanı veren bir sistemdir.” demektedir. Yazar aynı zamanda “Bu teori, 

formüllendirilmiş olduğu dönemin genel bakış açısıyla yoğrulmuştur” diyerek teorilerin 

dönemsel ve tarihsel olabileceğine iĢaret etmektedir. Teorilerin zamanla 

değiĢebileceğini böylece vurguladıktan sonra yine de bazı özelliklere sahip olmaları 

gerektiğini Ģöyle beyan eder; “Teori, mantıklı düşünmeye alışkın beyinleri cezbedecek 

kadar sağlam, ileride ortaya çıkacak deliller ışığında gelişme ve düzeltmeleri yer 

verecek kadar da açık olmalıdır. Böyle bir teori, bazen paradigma olarak da 

adlandırılır ve görüleceği gibi, zaman zaman birçok sebepten dolayı değişecektir.”.
533

 

Popper ise teorinin bilimsellik ölçütünün ―onun yanlışlanabilirlik, reddedilebilirlik ya 

da test edilebilirlik niteliği‖ olduğunu söyler.
534

 

Kısacası teori, evrensel bir yasanın nasıl iĢlediğine dair bir izah tarzı olduğuna 

göre, evrensel yasaların değiĢmediği, fakat teorinin tabiatıyla dönem imkânları ve 

eriĢilen bilgi düzeyine bağlı olarak birden fazla olabileceği veya değiĢebileceği kabul 

edilmelidir. Teorinin bu müphemliği bazen bilim müphemliği olarak 

algılanabildiğinden, bilim kavramının anlaĢılmasında bilim-teori farkındalığı önemli 

olmaktadır. Örneğin yer çekimi, dünyanın yuvarlak olması ve kan dolaĢımı gibi temel 

yasa ve olgular hiçbir zaman değiĢmeyeceği halde; yer çekimi yasasını veya küresel 

dünyayı izah etmeye çalıĢan birden fazla teori ortaya atılabilecektir.  

Evrenin tamamında yerleĢik, değiĢmeyen ve değiĢtirilemeyecek bu statik 

karakterdeki bulgulara ―bilimin çekirdek (core) bulguları‖, veya kısaca ―çekirdek bilim‖ 

denilebilir. Bu bulgular tamamiyle doğrulanabilir ve hiçbir zaman yanlıĢlanamayan 

karakterdedir. Bugün için görece küçük bir küme oluĢturan bu evrensel yasaların, yani 

―çekirdek bilim‖ bulgularının aynıyla ilahi yasalara tekabül ettiğinde Ģüphe yoktur. 

                                                           
533 Ronan, Colin A, Bilim Tarihi. (Orijinal adı: Science: Its History & Development Among World Cultures 1983). 4. 

baskı, Ankara, Tübitak Yayınları, 2005, s. 5. 
534 Popper, Karl, R,‘nin Conjectures and Refutations, s. 33-37'den çevrilen makalesi: Yıldırım, Cemal, ―Bilim 

Felsefesi‖, 3.baskı, Ġstanbul, Remzi Kitabevi, 1991, s.218‘de bulunmaktadır. 
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Bunun böyle olduğunu, aslında dini öğretide yaygın bir Ģekilde bilinen, fakat ilahi 

yasalara atıf yaptığı çok da fark edilemeyen ilginç bir gerçekliğe iĢaret ederek de 

gösterebiliriz; 

Bilindiği gibi Allah Teala‘nın mutlak bir kesinlikle koymuĢ olduğu dini herhangi 

bir kural veya prensibi (ki bunları sadece Kur‘an‘dan öğrenebiliriz), Ģüphesiz yine 

bizzat kendisi iptal veya tadil edebilir (ki bunu da yine Kur‘an‘dan öğrenebiliriz). 

Nitekim beĢer olarak bizlerin rahatça helal ve haram hükmünü veremeyeceğimiz Nahl 

16/116 ve Yunus 10/59 gibi ayetlerde hüküm altına alınmıĢtır. Kur‘an-ı Kerim 

ayetlerinde Rabbimiz tarafından vazedilen hükümlerin yine ancak bizzat kendisi 

tarafından yine ayetlerle değiĢtirildiğinin pek çok örneği bulunabilir. Ayrıca Kur‘an‘ın 

bütüncül anlam ve ruhundan, savaĢ zamanı namazda olduğu gibi mücbir sebeplerde dini 

hayatın Ģekillenebileceği de anlaĢılmaktadır.  

Örneğin, haram yiyeceklerle ilgili hükümlerin yer aldığı ayetlerde, genelde yine 

aynı ayet içinde bu haramlığın hangi istisnai durumlarda değiĢebildiği de ifade 

buyrulmaktadır. Bu ayetlerden, Bakara 2/173‘de ―…Her kim bunlardan yemeye mecbur 

kalırsa, başkasının hakkına saldırmadan ve haddi aşmadan bir miktar yemesinde günah 

yoktur. Şüphe yok ki Allah çokça bağışlayan çokça esirgeyendir.‖, Nahl 16/115‘de 

―…Ancak kim mecbur kalırsa (başkalarının haklarına) saldırmaksızın, sınırı da 

aşmadan (bunlardan yiyebilir). Çünkü Allah çok bağışlayan, pek esirgeyendir.‖, En‘am 

6/119‘da ― Üzerine Allah‟ın adı anılıp kesilenden yememenize sebep ne? Oysa Allah, 

çaresiz yemek zorunda kaldığınız dışında, haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır…‖, 

En‘am 6/145‘de ―…Başkasına zarar vermemek ve sınırı aşmamak üzere kim 

(bunlardan) yemek zorunda kalırsa bilsin ki Rabbin bağışlayan ve esirgeyendir.‖ ve 

Maide 5/3‘de ―…Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve 

sizin için din olarak İslâm‟ı beğendim. Kim, gönülden günaha yönelmiş olmamak üzere 

açlık halinde dara düşerse (haram etlerden yiyebilir). Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve 
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esirgeyicidir.‖ Ģeklindeki ifadelerle mecburiyet durumunda bu mutlak haram hükmünün 

belli sınırlar içerisinde Rab tarafından kaldırıldığı açıkça hükme bağlanmaktadır. 

Aynı Ģekilde Nisa 4/43‘de ―…Eğer hasta olur veya bir yolculuk üzerinde 

bulunursanız, yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse, yahut kadınlara dokunup da 

(bu durumlarda) su bulamamışsanız o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin…‖ 

ifadeleriyle hastalık durumunda abdestin teyemmüme tahvil edilebileceği ve Bakara 

2/184‘de ―Sayılı günlerde olmak üzere (oruç size farz kılındı). Sizden her kim hasta 

yahut yolcu olursa (tutamadığı günler kadar) diğer günlerde kaza eder. (İhtiyarlık veya 

şifa umudu kalmamış hastalık gibi devamlı mazereti olup da) oruç tutmaya güçleri 

yetmeyenlere bir fakiri doyuracak fidye gerekir. Bununla beraber kim gönüllü olarak 

hayır yaparsa, bu kendisi için daha iyidir. Eğer bilirseniz (güçlüğüne rağmen) oruç 

tutmanız sizin için daha hayırlıdır.‖ ifadeleriyle yine hastalık durumunda oruç 

tutulmayabileceği hüküm altına alınmaktadır. 

Bütün bu örneklerde Allah Teâlâ‘nın koymuĢ olduğu bir hükmü bazı durumlarda 

değiĢtirdiği açıkça görülmektedir. Hükmü değiĢtiren bu durumların ise açlık ve hastalık 

gibi görünürde beĢeri durumlar olduğuna dikkat edilmelidir. O zaman bir takım beĢeri 

koĢullar mı dini bir emir veya yasağı değiĢtirmiĢ olmaktadır? Elbette ilahi buyruğu 

değiĢtiren etken, bu beĢeri durumlar değil, bu durumların oluĢmasına sebep olan ilahi 

yasalar olmaktadır. Bu ilahi yasaları (kevni ayetler) yaratıp yöneten, kontrol eden 

Kudret, aynı zamanda Kur‘an ayetlerinin (indirilen ayetler) de göndericisi olduğu için 

Allah Teâlâ yukarıda örneklerini verdiğimiz tüm bu durumlarda aslında, yaratmıĢ 

olduğu ayetlerle göndermiĢ olduğu ayetlerin hükmünü değiĢtirmiĢ olmaktadır. 

Bu gerçeklik, bir yandan bu iki ayet grubunun kaynağının aynı olduğunu 

göstermekle kalmaz aynı zamanda bu iki ayet grubunun birbirlerine arz ve atfına da 

imkân olduğunu gösterir. Bu uyumun ve dolayısıyla ruhsatın bir rahmet olduğu da ayet 

devamlarında ―Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir‖ gibi ifadelerle gösterilir. 
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Yani baĢka bir deyiĢle bir kuralı vazeden ile evrene yerleĢtirdiği yasalarla bu kuralı tadil 

eden Otorite aynıdır: Allah Teâla. Hakikaten gıdadaki haramlığı, oruç tutma veya 

abdestin Ģartlarını değiĢtiren mecburiyetler aslında evrene Rahman tarafından 

yerleĢtirilmiĢ kural ve kaidelerden baĢkası değildir. 

Bu noktada sözü edilen mecburiyet sınırlarının nasıl belirleneceği sorusu 

kendisini dayatmaktadır. Örneğin, mutlak haram bir gıdanın yenilebileceği açlıktan 

ölme sınırı, abdest yerine teyemmüm alınabileceği veya oruç tutulamayabileceği 

hastalık sınırı ne olmalıdır? Hangi açlık sınırı ölüm anlamına gelecektir? Hangi hastalık 

abdest almayı veya oruç tutmayı sakıncalı hale getirecektir? 

Bunları son tahlilde her birey kendi durumuna göre ve atacağı adımların 

sorumluluğunu üstlenerek belirlemesi gerekse de sözü edilen koĢulların nitelikleri 

yapılacak gözlemler ve dolayısıyla bilimsel verilerle netleĢtirilmektedir. Nitekim ölümle 

neticelenecek açlık kaç günlük ve nasıl bir açlıktır, su veya besin açlığı aynı nitelikte 

midir? Hangi hastalığın su ile teması risklidir veya hangi seviyedeki bir böbrek hastası 

oruç tutabilir? gibi soru/nlar eskiden gözlemle, bugün ise bunun eĢ değeri olan bilim 

denilen usul ile çözüme kavuĢturulabilecektir. Dolayısıyla bilimin, evrensel yasalara 

özdeĢ statik verileri, ilahi sünneti temsil etmeleri nedeniyle dini vecibeleri 

değiĢtirebilmektedir. Bilim aracılığı ile gözlediğimiz bu yasaların tüm yaĢam hatta 

ibadetler üzerindeki karĢı konulamaz, dayatıcı etkilerine en güzel örneklerden biri, 2019 

yılının sonlarında ortaya çıkıp tüm dünyada pandemiye yol açan SARS Covid-19 virüsü 

nedeniyle Cuma namazlarının bir süre kılınamaması, hatta 2020 yılında hac ibadetinin 

ancak çok sınırlı bir Ģekilde yapılabilmesidir. Bilime bakıĢ açıları nasıl olursa olsun, 

hangi dini ekol ve görüĢe sahip olurlarsa olsunlar tüm müminler, bazı mevzi farklı 

görüĢler istisna tutulacak olursa, bu bilimsel dayatmaya boyun eğmek zorunda 

kalmıĢlardır. Çünkü aslında bu ibadetlerin icra koĢullarını değiĢtiren unsur, tamamen 

dünyaya ait gibi algılanan bilimsel dayatmalar değil, Allah‘ın evrenin yaratılıĢına 
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egemen kıldığı kurallar ıĢığında oluĢan bulaĢma koĢullarına dair yapılan gözlemlerdir. 

Bu gözlemler elbette bilimin bulguları, yani bilim anlamına gelmektedir ve bu 

sorunlarla mücadele yine bu metodoloji dahilinde mümkün olmaktadır. 

 

4.2. Bilimin Dinamik Bulguları 

Yasa niteliğinde olmayan ham çıktılardır. Bunlar yoğun ve iyi tasarlanmıĢ 

çalıĢmalar sonucunda elde edilse bile evrensel yasa seviyesine ulaĢamamıĢ, yani kimi 

zaman doğrulanabilse de hala yanlıĢlanabilen çıktılardır. Bu alt kümeye ―bilimin çevre 

bulguları‖, veya kısaca ―çevre bilim‖ denilebilir. Bilimsel faaliyetler sonucunda elde 

olunan bulguların çok büyük bir kısmı bu kümede yer alır. Bilimin zaman ve mekâna 

göre çoğunlukla değiĢken bir yapıda olduğu algısı, aslında büyük ölçüde bilimsel 

çıktıların bu alanda bulunmasına bağlıdır. Bu kategorideki bulgular, zamanla güçlenerek 

evrensel yasalar haline gelebilir. Haddizatında bilimsel çabanın en temeldeki gayesi, bu 

evrensel yasalara ulaĢabilmektir. Nitekim Yıldırım, ―bazı düşünürlerin doğa yasalarını 

bulmayı ve dile getirmeyi bilimin tek amacı olarak gördüklerini‖ söyler.
535

 

Bilimin buradaki gibi katmanlı bir yapıda düĢünülmesiyle pek çok kazanım elde 

edilmektedir. Çünkü bu modelde bilimin değiĢken unsurlarının yanında, ilahi evrensel 

yasaları gözler önüne seren niteliği de vurgulanmaktadır. Böylece bilimin dini 

paradigma içindeki önem ve yeri yeniden hatırlanmakta ve Müslüman dünyada 

zayıflayan itibarı bir ölçüde geri kazanılmaktadır. Özetle bu model, bilimin topyekün 

kutsal ve sorgulanamaz olmadığını, fakat diğer yandan ilahi sistemin keĢfedilmesinde 

vazgeçilmez bir araç olduğunu anlatmaktadır. 

 

5. BĠLĠMĠN DĠNĠ GÖRÜNÜMÜ 

 

                                                           
535 Yıldırım, Cemal, Bilim Felsefesi, 3.baskı, Ġstanbul, Remzi Kitabevi, 1991, s.124. 
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Açıkgenç, matematik gibi soyut bilimleri, psikoloji gibi insan bilimlerini,  hukuk 

gibi toplum bilimlerini, anatomi gibi fen bilimlerini ve tıp gibi pratik bilimleri şehadet 

alanında; tüm felsefe türlerini aşkın gayb ve vahiy kelamını mutlak gayb alanında 

mütalaa etmektedir. ġehadet alanına doğru beĢeri yorumlar artar ve farklı bilim 

kavramları ortaya çıkar. Kavramı belirleyen ise felsefe olacağından farklı bilim kavram 

ve anlayıĢları olabilir. Ġslam'ın bilim anlayıĢının aĢkın gaybın alanına girdiğini, bilimin 

bizzat kendisinin bu alanda yer alamadığını söyleyen Açıkgenç, ―Dolayısı ile bizzat 

bilimde İslamilik söz konusu olmadığı halde, bilim anlayışında İslamilik özelliği gayet 

belirgin olarak ortaya çıkmaktadır." görüĢünü savunur. Bu yüzden Ģehadet alanında da 

Kur‘ani rehberliğe ihtiyaç duyulur. Bilgiyi Ġslami yapan özellik buradadır. Bu bilim 

anlayıĢının temelinde Kur‘an‘ın tüm tabiatı Allah‘ın emirlerine uyduğu için Müslüman 

telakki etmesi yatmaktadır. Bilim keĢfettiği olgularla, ahiret gibi aĢkın gayb konularını 

aklın anlayabileceği duruma getirir. Mutlak gayb ise çabayla öğrenilemeyeceğinden 

Kur‘ani vahiyle öğrenilir. Kur‘an‘da hikmet elde etmeyi amaçlayan bir disiplin 

anlamına felsefe kelimesine yakın olarak hikmet kullanıldığını söyleyen Açıkgenç Ģöyle 

söylemektedir: ―Sonuç olarak şöyle diyebiliriz; hikmet, gayb ile şehadeti epistemolojik 

yönden birleştiren bir disiplindir. İnsana yönelik olarak bu hakikati açıklayacak olursak 

diyebiliriz ki hikmet, kalp ile aklı dengeli ve uyumlu bir şekilde birleştiren bir 

disiplindir. O halde İslam bilim ve felsefesi bu anlayıştan yola çıkabilir.‖.
536

 

Açıkgenç‘in bu düĢüncelerini bir müslümanın bilimi anlamlandırma gayreti olarak 

görmek uygun olacaktır. Zira arka planında bunun gibi daha farklı anlayıĢların da rol 

oynadığı düĢünülen bilim nesnesi, dünyanın her yerinde aynı amaç ve pratikle icra 

edilmektedir. Bu ―Müslümanca‖ diye nitelendirilebilecek anlayıĢa göre bilim 

enstrümanı, doğrudan gaybı konu almasa da, örneğin yeniden diriliĢin DNA ile 

iliĢkilendirilmesine veya evrendeki element ve moleküllerin devridaimi gibi yaratılıĢa 

                                                           
536 Açıkgenç, Alparslan, Bilgi Felsefesi, 7. baskı, Ġstanbul, Ġnsan Yayınları, 2019, s. 141-144. 
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ait hususların keĢfine elvermesi nedeniyle Yaradan‘ın ilim ve kudret gibi sıfatlarının 

idrakini kolaylaĢtırmaktadır. 

Bilim ve felsefe iliĢkisine dair René Descartes (1596-1650): ―Felsefe bir ağaç 

gibidir; kökleri metafizik, gövdesi fiziktir. Gövdeden çıkan dallar da bütün bilimlerdir. 

Bunlar da üç dalda toplanabilir: hekimlik, teknik ve ahlak.‖ der. Alman filozof ve 

eğitimci Friedrich Paulsen (1846-1908) ise, ―Her ilmin ana kökü felsefedir, bu kökten 

ayrılan yaşayamaz‖ demiĢtir. Antik Yunan‘da baĢlayan bilim ve felsefe arasındaki iliĢki 

19. yüzyıla kadar sürmüĢtür. Daha sonra bilimler çeĢitlenince her bilimin kendine özgü 

felsefesi belirmeye baĢlamıĢtır.
537

 Alman hekim Samuel Hahnemann (1755-1843) Ģöyle 

demiĢtir: ―Felsefe bütün ilimlerin asıl unsurudur. Felsefesiz ilim yaşayamaz, el işi 

mahiyetinde yardımcı bir bilgi olarak kalır. Özellikle tababet felsefesiz hiç olmaz‖. Yani 

felsefenin bilimsel çıktılara, bilimin de epistomoloji gibi konularda felsefenin yol 

göstericiliğine ihtiyacı vardır.
538

 

Afzalur Rahman‘a göre bilgi insan için çok önemlidir ve en doğru bilgi Allah‘ın 

bilgisidir; bütün bilgilerin ana kaynağı, Allah‘ın kitaplarıyla indirdiği bilgidir; gerçek 

ilim, insanı Allah‘ın dinine götürür ve dünyevi ilim, Allah‘a iman ile bütünleĢirse ancak 

yararlı olabilecektir.
539

 Bu görüĢler bilginin kaynakları konusundaki diğer görüĢlerle 

geliĢtirilmelidir. Bunun yanında bilimin, varoluĢun anlaĢılmasına yaptığı katkı ile 

Allah‘ın dinine götürebileceği ve yine bu motivasyonla icra edilmesi durumunda insan 

ve çevreye yararlı olabileceği değerlendirilebilir. Hatta bu minvalde Hristiyanlıkta akla 

ve bilime yaklaĢtıkça dinden uzaklaĢıldığı, Ġslam‘da ise tam tersine akla ve bilime 

yaklaĢtıkça dine yaklaĢıldığı yönünde bir tespit yapılmıĢtır. 

 

5.1. Özgün Bir Bilim Felsefesi ArayıĢı 

                                                           
537 Bayat, Ali Haydar, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, 2016 s. 19. 
538 Bayat, Ali Haydar, a.g.e., s. 19, 20. 
539 Afzalur Rahman, Siret Ansiklopedisi (Orjinal adı: Encyclopaedia of Seerah), 2. baskı, Ġstanbul, Ġnkilab Yayınları, 

1996, c.4, s.26. 
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Bilim yaptığımız tanımlardan da anlaĢıldığı gibi evrende zaten varolan olgu, 

olay ve yasalarla ilgilenmektedir. Dolayısıyla bunları yoktan yaratma iddiasında 

bulunamaz ve zaten bulunmamaktadır. Ayrıca evrensel yasaların kim tarafından ve 

neden yerleĢtirildikleri ile ilgilenmez, ilgilenmesi de gerekmez. ĠĢte bu noktada evrensel 

yasaların mahiyeti önem kazanmakta, bilim ile ilahiyatın teması da bu noktada 

baĢlamaktadır. 

Kavramlar, bu kavramların ne olduklarına dair felsefe tarafından 

belirlendiğinden
540

 özgün bir bilim kavramını yine özgün bir bilim felsefesi ile ortaya 

koyabiliriz. Bilimden din bilgisine nasıl ulaĢılabileceğine dair özgün bilim anlayıĢımız 

Ģu Ģekilde temellendirilebilir:  

Öncelikle din kavramına bakıldığında Ġslâmî kaynaklarda genellikle; 1. Ceza 

(karĢılık), mükâfat, hüküm, hesap (Fâtiha 1/4 ve Nur 24/25 gibi), 2. Üstün gelme, 

hâkimiyet, zelil kılma, zorlama (Nahl 16/52 gibi), 3. Ġtaat, teslimiyet, hizmet, ibadet 

(Bakara 2/132 gibi) ve 4. Âdet, yol, kanun, Ģeriat, millet, mezhep gibi anlamlarda 

kullanılmıĢtır. Dinin, bunlardan biraz farklı ve daha kapsamlı tarifleri de yapılmıĢtır. 

Örneğin Muhammed Abduh (1849-1905), dinin, insanın kâinattaki varlıkları müĢahede 

ederek duyular üstü ilâhî gerçekleri kavramasından ibaret olduğunu düĢünmektedir.
541

 

Aslında buna benzer din tanımlarının dinin klasik anlamdaki adet, yol ve kanun gibi 

anlamlarından mülhem olduğu düĢünülebilir. 

Aslına bakılacak olursa dinin konusu; dinin kurucu metni Kur‘an‘ın 

muhtevasında yer alan olgusal ve olgusal olmayan tüm varlık ve bunlara ait yasalar 

olmalıdır. Olgusal dünyayı konu edinen disiplin bilim, olgusal olmayan dünyayı konu 

edinen disiplin ise hikmet (felsefe) olmaktadır. Bilim, ne olduğu konusundaki tüm 

felsefi tartıĢmalardan bağımsız olarak, herkesin kabul edebileceği nitelikleri ile evrende 

hâlihazırda çalıĢan yasaları keĢfetme iddiasındaki bir enstrümandır. Sadece olgusal 

                                                           
540 Açıkgenç, Alparslan, Bilgi Felsefesi, 7. baskı, Ġstanbul, Ġnsan Yayınları, 2019, s. 113, 130. 
541 Tümer, Günay,  ―Din‖, TDV Ġslam Ansiklopedisi (https://islamansiklopedisi.org.tr/din#1-genel-olarak-din) 

22.05.2021. 
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dünya ile ilgilendiğinden; ne? nerede? ne zaman? ve nasıl? sorularına cevap 

verebilirken, tabiatıyla olgusal dünyaya ait olmayan kim? ve niçin? sorularına veremez. 

Yani bilim, bu düzende olgusal olmayan mesela aksiyolojik veya teleolojik konularla 

ilgilenmediği, ilgilenmesi de beklenmediği halde çıktılarıyla bu alana ham madde 

tedarik etmektedir. Diğer bir deyiĢle bilim, ilk dört sorunun cevabı mahiyetinde ürettiği 

ham maddeyi, iĢlemesi ve bir anlama kavuĢturması için özellikle son iki sorunun cevabı 

üzerine yoğunlaĢan felsefeye, tefekküre, yani hikmete yönlendirmektedir. Bu 

malzemeyi iĢleyen hikmet, evreni anlamlandırmaya çalıĢır. Dolayısıyla evrensel düzen, 

yani din; bilim ve hikmet ikilisinin uyumlu çalıĢmasıyla idrak edilebilir. Sonuçta bilim 

ve hikmetin mükemmel uyumu ile ulaĢılan sistem bilgisine, en geniĢ tanımıyla ―Din‖ 

denilebilir. Bu din-hikmet-bilim sisteminin aynı zamanda Kur‘an ile de 

temellendirilebilecek bilim felsefemizin özünü oluĢturduğu düĢünülmüĢtür. 

Dikkat edilirse bilim ve tefekkür aĢamalarında bolca kullanılan gözlemin yani 

duyu organlarının ve aklın birbiriyle ahenkli kullanımı ile nakli bilginin doğruluğuna 

Ģahit olunabilmektedir. Bu epistemik süreç Fussilet suresinin 53. ayetinde “İnsanlara 

ufuklarda [dış dünyada] ve kendi nefislerinde [iç dünyamızda]  âyetlerimizi 

göstereceğiz ki onun (Kuran‟ın) gerçek olduğu, onlara iyice belli olsun. Rabbinin her 

şeye şahit olması, yetmez mi?” Ģeklinde ifade ediliyor gibidir. Mevdudi, bu ayetin, 

Allah‘ın, insanların vücutlarında, yeryüzünde ve gökyüzündeki ayetlerini göstereceğini 

ve böylece Kur‘an‘ın mesajını kabul edecekleri Ģeklinde de anlaĢılabileceğini ifade 

etmektedir. Bunun da kıyamete kadar sürecek bir keĢif faaliyeti ile olacağı için gelecek 

zaman kipiyle beyan buyrulduğunu söylemektedir.
542

 Ġnsan ve çevresindeki bu ayetleri 

bize gösterecek araçların bugün için bilim ve felsefe olduğu aĢikârdır. Daha da vurucu 

bir gerçeklik olarak bu ayet-i kerimeden, vahyi yani nakli bilginin hakikat olduğunun, 

bu araçların (yani akıl ve bilim anlamına gelen gözlemin) kullanılması ile açıkça belli 

                                                           
542 Mevdudi, Ebu‘l Al‘a, Tefhimu‟l Kuran. Kur‟an‟ın Anlamı ve Tefsiri, 2. baskı, Ġstanbul, Ġnsan Yayınları, 1996, c.5, 

s.207. 
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olacağı anlaĢılmaktadır. Nitekim Bayraktar, Ġslam‘da bilimin, maddi ihtiyaçları giderme 

yolu olmasının ötesinde, kainatın sırrını ortaya çıkaracak tek yol olduğunu söylemekte, 

imanın, ilim sayesinde tahkik derecesine eriĢebilmesinden dolayı Allah‘tan en çok 

âlimlerin korktuğunu (Fatır 35/28) hatırlatmaktadır.
543

 Bayraktar, bilimin eĢyanın 

gerçeğini anlamamıza yaraması ve hayat için faydalar üretebilmesi yanında esas 

gayesinin Allah‘ın varlığına götürmesi açısından değerli olduğunu söyler. Nitekim Hac 

22/8‘de Allah hakkında ilimle konuĢulması istenmektedir. Yani Kur‘an‘a göre ilim hem 

dini hükümleri, hem de tabiat bilimlerini kapsamaktadır.
544

 Bununla birlikte ayetlerde 

geçen ulema ve ilim kelimelerinin bugünkü anlamdaki ilim veya bilim değil daha çok 

bilgi ile iliĢkili olduğu da hatırlanmalıdır.  

Muhammed Ali Cezûl el-Kâtib, Kurân‘da yasa koyucu 250 ayete karĢılık, tabiatı 

inceleme, düĢünme, akıllarını en iyi Ģekilde kullanma ve bilimi dolaylı olarak teĢvik 

sayılabilecek konularda yaklaĢık 750 ayet bulunduğunu dile getirmektedir. Fakat 

muharref Orta Çağ Hristiyanlığının bilimle çatıĢma ve çeliĢki içinde olması, bilim ve 

araĢtırmayı teĢvik eden Ġslami özden habersiz Müslüman aydınlar arasında dinin bilimle 

sorunu olduğu algısını uyandırmıĢtır. Dolayısıyla Müslüman dünyadaki bilimsel 

geriliğin sebebi Ġslam değil, Müslümanlara ait yanlıĢ anlayıĢlardır. Hâlbuki Franz 

Rosenthal (1914-2003)‘in de dediği gibi; ―Hiçbir inanç sisteminde, İslam‟da olduğu 

ölçüde, din-bilim kaynaşması ayrılmaz bir şekilde gerçekleşmemiştir.‖.
545

 

Fazlur Rahman imanın bizatihi bir sebep değil fakat bir teslim olma hali 

olduğunu, yine de herhangi bir Ģekilsel veya teolojik akıl yürütmenin ortaya çıkardığı 

bir Ģey olmayıp belli bir delilin yine belli bir tarzda gözlemlenmesinden doğduğunu 

ifade eder. Delilin, tecrübi varlık olgusu olduğunu söyler. Ġmanın, bu kâinatın, bu varlık 

deryasının dayanması gereken belirli bir sebebe iĢaret ettiğinin farkına varmak olduğunu 

                                                           
543 Bayraktar, Mehmet, İslam‟da Bilim ve Teknoloji Tarihi, 2. baskı, Ankara, Rehber Yayınları, 1992, s. 10. 
544 Bayraktar, Mehmet, a.g.e., s. 11, 12. 
545 Bayat, Ali Haydar, Tıp Tarihi, Ġstanbul, Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, 2016, s. 195, 196. 
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ifade eder.
546

 Hakikaten bu farkına varıĢın yolunun bugün için bireysel gözlem, tefekkür 

ve bilim olduğu anlaĢılmaktadır. 

Özellikle bilimin kullanılarak dinin reddedilmesinin bir paradoks olduğu 

savunulmuĢ, dinin ilmi olarak ispatlanması imkânsız ise, aynı nedenle reddedilmesinin 

de imkânsız olduğunun kabul edilmesi gerektiği söylenmiĢtir.
547

 BaĢka bir deyiĢle 

burada bilimsel olmadığı söylenen bir Ģeyin, yani dinin, paradoksal olarak bilimsel 

yöntemlerle inkârı yoluna gidilmektedir. 

Gerçekten de insanlık Ġslam ile ilk defa vahiy-ilim-aklın birlikteliği ile özgün bir 

bilim ve bilgi medeniyeti kurulduğuna tanık olmuĢtur. Bu vizyon ile öncelikle Allah 

rızası kazanılırken aynı zamanda dev bilimsel ilerlemelerle dünya mamur edilmiĢtir.
548

 

Bilim bu Ģekilde icra edilirse aynı zamanda ahlakiliğe dikkat edilerek insanların 

mutluluğu için kullanılmıĢ olacaktır.
549

 Açıkgenç, ―Bir din, bilimlerin oluşmasını ve 

doğmasını sağlayan bir süreci başlatıyorsa onun bilimsel bilgiye önemli katkıları 

olduğu söylenebilir.‖ demektedir.
550

 Yine aynı yazar ―Bu meyanda İslam medeniyeti 

dışında başka hiçbir medeniyetin bilimsel bir yapı üzerine kurulmadığını söyleyebiliriz. 

Bilimsel bir yapılaşma ile oluştuğu için İslam medeniyetini “bilimsel medeniyet” olarak 

nitelendirebiliriz.‖ Ayrıca, ―Demek ki medeniyetler, aslında soyut kavramlar üzerinde 

yükselmektedir. Dikkatle incelenirse, İslam medeniyetinin temelinde de „bilgi‟ (ilim) 

kavramının olduğu görülebilir. Çünkü „ilim‟ kelimesi İslam‟da o kadar vurgulanmıştır 

ki, daha İslam‟ın ilk yüzyılından itibaren zihinlerde çok geniş anlamlar içeren bir „bilgi‟ 

kavramı yer etmiştir.‖ demektedir.
551

 

Bilim yapmayı mümkün kılan esasen evrendeki düzendir. Bu düzen o kadar 

güven verici ve sürprizlere kapalıdır ki sadece hipotezin hayal edilip formüle 

                                                           
546 Fazlur Rahman, İslam Geleneğinde Sağlık ve Tıp, Ankara Okulu Yayınları, 1997, s. 21. 
547 Han, Vahiduddin, Bilim ve Uygarlık Açısından İslam (Orijinal adı: Religion Versus Science). Ġstanbul, ĠĢaret 

Yayınları, 1989, s. 256, 257. 
548 Ağırakça, Ahmet, İslam Tıp Tarihi. Başlangıçtan VII/XIII. Yüzyıla Kadar, 2. baskı, Ġstanbul, Akdem Yayınları, 

2016, s. 47. 
549 Bayraktar, Mehmet, İslam‟da Bilim ve Teknoloji Tarihi, 2. baskı, Ankara, Rehber Yayınları, 1992, s. 12. 
550 Açıkgenç, Alparslan, İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim, 3. baskı, Ankara, ĠSAM Yayınları, Türkiye Diyanet 

Vakfı, 2018, s. 28. 
551 Açıkgenç, Alparslan, a.g.e., s. 33. 
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edilmesiyle devasa keĢifler yapılabilmektedir. Örneğin Neptün, varlığı bilinmezken 

orada olduğunun indirek bulguları takip edilerek keĢfedilmiĢtir.
552

 Maddeyi bütün 

varlığın esası gören mekanikçi materyalizm bile tüm kozmik varoluĢun mekanik 

yasalara boyun eğdiğini kabul etmekte, fakat buna dair hiçbir metafizik izahı kabul 

etmemektedir.
553

 Aslında böylece varlığı açıklamakta yeterli olduklarını iddia ettikleri 

halde çok önemli ontolojik bir soruyu alenen cevapsız bırakmaktadırlar. 

Sonuçta Yüce Yaradan‘ın evrene sonsuz bir bilgiyle yerleĢtirmiĢ olduğu yasa ve 

iĢleyiĢi yani kevni ayetleri keĢfetme niteliği ile bilim esasen dini bir faaliyet olmaktadır. 

Elde ettiği ham verileri hikmetle anlamlı hale getirmek ise müminlerin dini ve dünyevi 

bilim ayrımını hayatlarından çıkararak her ikisinde de söz sahibi olmalarıyla mümkün 

olacaktır. Fakat bununla birlikte nesnel bir değerlendirmeyle Müslümanların bilim ile 

olan iliĢkilerinin genel manada sorunlu olduğu, tarih boyunca bazı Müslümanların 

felsefeye ve dolayısıyla bilime karĢı ve hatta aklı kullanmaya karĢı olumsuz bir tutum 

içinde oldukları ve bu durumun bazılarınca halen sürdürüldüğü tespit edilebilecektir. 

 

5.2. Müslümanların Bilim Kavramına YaklaĢımı 

Bütün bu gerçekliklere rağmen günümüzde Müslümanların bilim olgusuna 

tümden ve yaygın olmasa da değiĢen derecelerde soğuk ve mesafeli yaklaĢtıkları bir 

realite olarak karĢımızda durmaktadır. Ġlgili bölümde ifade edildiği gibi bu durumun 

Müslümanlara özgü olmadığı, çok farklı din ve ideolojiden birey ve ekoller tarafından 

da paylaĢıldığı görülmektedir. Fakat bilime rezervli bu duruĢun elbette her kesim 

açısından gerekçeleri farklı olmaktadır. Buradan hareketle Müslümanların özellikle bir 

dönemden sonra bilime neden yabancılaĢtıklarının, neden tereddütlü ve çekinceli 

yaklaĢma eğilimine girdiklerinin kendilerine özgü nedenleri üzerinde durulması 

gerektiğini düĢünüyoruz.   
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(1) Kur‟an‟dan uzaklaşma: Öncülerimizin her alandaki bilimsel atılımlarının altındaki 

itici/motive edici güç, Kur‘an‘ın bilimsel zihnin inĢasına elveriĢli bir zemin ve 

atmosfere neden olan kendine özgü benzersiz söylemi olmuĢtur. Bunun özetle 

düĢünmeye, akletmeye ve araĢtırmaya sevkedici olduğu ve ilaveten böyle davrananların 

da övüldüğü bir söylem olduğu muhakkaktır. Bu teĢviğin salt bilimsel değil metafizik 

gayelerle de olmasına rağmen, sonuçta tabiatıyla canlı bir ilim ortamı oluĢmuĢtur. 

Sezgin, yabancı bilgiyi alıp benimsemenin altındaki ―İslam‖a ait teĢvik faktörünü 1965 

yılında Franz Rosenthal‘in Ģu ifadelerle açıkladığını aktarır: ―Belki de, kapsamı hızla 

genişleyen çeviri faaliyetlerini temellendirmek için, Müslümanlara tıp, simya ve pozitif 

bilimlerle tanışmayı cazip gösteren ne pratik faydacılık, ne de felsefi-teolojik sorunlarla 

uğraşmalarına sebep olan teorik faydacılık yeterli olabilirdi, eğer Muhammed‟in dini ta 

başlangıçtan itibaren bilimin („ilm) rolünü dinin ve böylece bütün bir insan hayatının 

asıl itici gücü olarak öne sürmemiş olsaydı... 'Bilim' İslam‟da böylesine merkezî bir 

konuma yerleştirilmiş, hatta neredeyse dinî bir saygı görmüş olmasaydı, muhtemelen 

çeviri faaliyeti, olduğundan daha az bilimsel, daha az sürükleyici ve daha çok yaşamak 

için pek zaruri olanı almaya –gerçekte bilinenden farklı bir şekilde– sınırlanmış olarak 

kalırdı‖. Sezgin, ilk yüzyıldaki baĢarının sadece çeviriler yoluyla aktarımla sınırlı 

olmadığını, yeni din ile ortaya çıkan koĢullar içinde yeni düĢünsel problemlerle 

uğraĢmaya itilmelerinin, özellikle yazı sanatını öğrenmeye yönelik ilginin doğmasının 

da etkisinden bahseder. Nitekim Ġslam bölgelerindeki okuryazarlığın batıyla 

karĢılaĢtırılamayacak kadar yüksek bir düzeye ulaĢtığını, Kur‘an‘ı anlama çabalarının 

leksikografi ve filolojik çalıĢmaları teĢvik ettiğini söyler.
554

 Kur‘an‘ın bu uslüp ve 

muhtevasından uzaklaĢma ve habersizlik, Müslümanlar arasında önce bilime karĢı bir 

ilgisizlik, daha sonraları ise neredeyse bir bilim karĢıtlığına yol açmıĢ olabilir.  

                                                           
554 Sezgin, Fuat, İslam‟da Bilim ve Teknik(Wissenschaften und Technik im Islam), Çev.: Abdurrahman Aliy; Eckhard 

Neubauer‘in katkılarıyla, Üçüncü Baskı, Ankara, Türkiye Bilimler Akademisi, 2007 (Baskı: Sistem Ofset, Ankara, 

2015), c.1, s.5, 6. 
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(2) Evreni keşfetme aracı olarak bilim anlayışındaki dönüşümler: Bugün adına bilim 

denilen faaliyetin tanım, kapsam ve sınıflandırılmasına dair yaklaĢımlar, Ģüphesiz 

Kur‘ani vizyondan uzaklaĢmanın bir sonucu olarak değiĢmiĢ gibi durmaktadır. Nitekim 

Müslümanların kurdukları medeniyetin tarihi seyrine bakıldığında, bilimin anlaĢılma 

biçiminin öncü nesillerden sonra değiĢime uğradığı görülebilmektedir. Hadis ilminde 

disiplinlerarası bir yaklaĢım öneren KırbaĢoğlu‘na göre tefsir, hadis, fıkıh ve kelam gibi 

Ġslami disiplinlerin dini ilimler adı altında, dini olmayan ilimlerden ayrıldığını hatta bu 

Ģekildeki dini olan ve olmayan ayrımının, bir tür gizli sekülerizm olabileceğini 

söylemektedir.
555

 Mamafih Thomas Bauer Müphemlik Kültürü ve İslam adlı eserinde 

islam geleneğinde geniĢ bir seküler alanın mevcut olduğunu göstermiĢ 

bulunmaktadır.
556

 Bu minvalde Sezgin, Müslümanların erken ve hızlı bilimsel 

yükseliĢlerinin nedenlerinden birinin de doğa bilimleri, felsefe, filoloji ve edebiyatın 

baĢtan beri, teolojik değil, dünyevi bir anlayıĢla yapılması olduğunu, bu nedenle de 

bilim uğraĢısı açısından din adamlarına özgü bir imtiyazın olmadığını belirtir.
557

 

(3) Felsefenin dışlanması ve kötülenmesi: Aslında bu da Kur‘an‘dan uzaklaĢmanın bir 

diğer yansıması kabul edilebilir. Zira Kur‘an‘ın önemli kurucu kavramlarından biri olan 

―hikmet‖, felsefe ile yakın anlamlıdır ve diğer Kur‘ani kavramlar gibi ümmetin 

gündeminden zamanla çıkmıĢ gibi durmaktadır. Bu görüĢü destekler mahiyette, 

Kur‘an‘da Peygamberlere verildiği ifade edilen çok sayıda ―Kitap ve Hikmet‖ vurgusu 

varken (Bakara 2/129, Bakara 2/151, Âl-i Ġmrân 3/164, Cum‘a 62/2, Nisâ 4/54, Nisâ 

4/113, Mâide 5/110, En‘âm 6/89, Lokman 31/12, Zuhruf 43/63) ümmetin hafizasında, 

Peygamberimizden rivayet edilen —tekrarlar hariç– hikmet konulu yaklaĢık 20 

rivayetin kalması düĢündürücüdür.
558

 Hikmet kavramından uzaklaĢılırken din, tasdik ve 
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salih amel gibi temel anlatımlar da gereğince temellendirilememiĢ ve sadece Ģekil ve 

lafza sabitlenmiĢtir. Dinin temellendirilmesinde hikmetin daha az hatırlanması, aslında 

hikmete yakın anlamıyla felsefenin Müslümanlarca dıĢlanmasını kolaylaĢtırmıĢ gibidir. 

Oysa felsefe kadim dönemlerde ilahi tüm evrensel bilgiye ulaĢmak için kullanılan 

gözlem, deney ve tecrübeyi (ki bunlar bugünkü anlamıyla bilimdir) de içeriyordu ve 

felsefeden uzaklaĢma zamanla bilimden uzaklaĢmayı da beraberinde getirmiĢ olabilir. 

(4) Bilimin ve bilim adamının yanlışları: BaĢka bir bölümde daha ayrıntılı olarak 

iĢlendiği gibi bilimin, bilim adamı eliyle yanlıĢ uygulamaları, elbette bilim kurumunu 

zemmetmese de sadece Müslümanlar arasında değil hemen her kültürde ve toplumda 

yaygın olarak bilime olumsuz bir bakıĢın oluĢmasına yol açmıĢtır. Müslümanların 

gerilediği dönemlerde Batının yükselmesi tabiatıyla batının bilgi ve bilimi kullanmadaki 

maharetlerine bağlı olmuĢtur. Batı medeniyetinin geliĢim süreci esnasında eĢ zamanlı 

olarak insanlara yönelik baskı ve zulüm üretmesi, esasen bilimin kötü kullanımı ile 

alakalı olduğu halde, Müslüman dünya tarafından bilimin bir kötülük aracı olarak 

algılanmasına yol açmıĢ olabilir. Buna bir de çöküĢ döneminde her alanda gözlenen 

cahillik, yetersizlik ve eziklik psikolojisi de eklenince, bilimin tüm olumsuzlukların 

müsebbibi görülmesi kolay olmuĢtur. 

 Müslümanların kısa sürede kurup geliĢtirdikleri bilim tabanlı medeniyetin 

duraksamasının ve son bulmasının altında bu teorik nedenlerin yanında bazı somut olgu 

ve olaylar da mevcut olmalıdır. Nitekim Sezgin bu minvalde haçlı seferleri, Moğol 

istilası, Portekiz ve Ġspanya‘nın kaybedilmesi gibi olayların etkisinden bahseder. Bu 

geliĢmelerin arka planında ise Müslümanların elindeki savaĢ, coğrafi keĢif ve diğer 

alanlardaki teknolojilerin düĢmanın eline geçmesi de yatıyor olmalıdır. Sanki Müslüman 

dünya kendi sonunu, yine kendi geliĢtirdiği bilim ve teknoloji ile hazırlamıĢ gibidir.
559

 

                                                           
559 Sezgin, Fuat, İslam‟da Bilim ve Teknik (Wissenschaften und Technik im Islam), Çev.: Abdurrahman Aliy; Eckhard 

Neubauer‘in katkılarıyla, Üçüncü Baskı, Ankara, Türkiye Bilimler Akademisi, 2007 (Baskı: Sistem Ofset, Ankara, 

2015), c.1, s.172-175. 
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Böylece bu bölümde gerçek bilimin, dini küçümseyen, toptancı, konformist ve 

baskıcı nitelikteki bilim anlayıĢından çok farklı olduğu, hakikatte ilahi sistemi araĢtırıp 

bulma fonksiyonuyla esasında dini bir faaliyet olduğu anlaĢılmıĢ ve anlatılmıĢ 

olmaktadır. Böylece Müslümanlar tüm zaman ve mekânların dini Ġslam‘ı ve 

Peygamberimizi koruma adına; gerekçelendirilmemiĢ ve temellendirilmemiĢ bir bilim 

karĢıtlığını alenen yapma durumundan da kurtulmuĢ olacaklardır. Bu bağlamda konu ele 

alındığında nebevi tıp adı verilen edebiyatta bilim ölçütüne vurma imkânı geniĢ ölçüde 

sözkonusu olmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TIP KONULU RĠVAYETLERĠN BĠLĠM YOLUYLA TENKĠDĠ 

 

1. BĠLĠM YOLUYLA TENKĠD KONUSUNDAKĠ TEMEL ÇEKĠNCELER 

 

1.1. Rivayetlerin Vahiy Ürünü Kabul Edilmesi 

Bu durumda hadisler tamamen veya kısmen vahiy ürünü oldukları için hakikati 

temsil etmekte ve bu nedenle de bilimle çeliĢmesinin bir önemi kalmamaktadır.
560

 

Kaynağın vahiy olduğu argümanı, örtülü bir Ģekilde muteber eserlerdeki sahih senedli 

rivayetlerin metinlerinin tenkit edilemeyeceği iddiasını temellendirmek amacıyla 

kullanılır. Böylece akıl ve bilimin kavrayamayacağı hakikatlerin olduğu anlatılmak 

istenir. Peygamber hata yapmıĢ olsa bile, bize ulaĢan sahih sünnetin ilahi teyit alması 

dolayısıyla takrir-i ilahi kabul edilebileceği görüĢüne itiraz eden Oruçhan, sünnetin 

temel taĢıyıcısının ahad haber konumundaki hadisler [Yazar fiili durumdan söz ediyor 

olmalıdır] olduğunu, bunların sıhhatinin ravilere bağlandığını, ravi güvenirliğinin ise 

biyografi yazarlarına bağlandığını hatırlatarak bu sübjektif Ģartlar altında sahih denilen 

haberin yüzde yüz kesinlikle sahih olmayabileceğini söylemektedir.
561

 Oruçhan, 

Peygamberin ancak Kur‘an vahyini tebliğ ve tatbiki konusunda ilahi iradenin gözetimi 

altında olduğunu, Kur‘an dıĢında bir vahiy olsa bile bunu Peygamberimize 

soramayacağımızdan bugün için pratik bir anlamının olmayacağını söylemektedir.
562

 

Oruçhan Ģöyle söyler: ―Hadislerin Hz. Peygambere aidiyetinde herhangi bir problem 

bulunmasaydı ve onların vahiy kaynaklı bilgiler olduğu kesin bir şekilde ortaya 

konulabilmiş olsaydı, o takdirde hadislerin daha kesin gerçekleri ifade ettiği 

söylenilebilirdi. Ne var ki her iki konuda da ciddi problemler bulunmaktadır.‖. 

Dolayısıyla hadislerin bilimsel verilerle tenkit edilmesinin önündeki en büyük engel, 

                                                           
560 Oruçhan, Osman, Hadis ve Bilim, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı, 2011, s. 57. 
561 Oruçhan, Osman, a.g.e., s. 61, 62. 
562 Oruçhan, Osman, a.g.e., s. 63. 
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hadislerin vahiy kaynaklı kabul edilmesi problemidir.
563

 Kur‘an dıĢı vahiy varsa ve tıpkı 

Kur‘an gibi kesin bir surette tespit edilememiĢ ve zan içeren ahad haberler içerisinde 

taĢınmıĢsa bunun üzerinde ciddiyetle durulması icap etmektedir. 

 

1.2. Kapsam Farklılığı 

Hadislerin alanına giren ruh, nazar ve ahiret gibi alanlar tabiatıyla pozitif 

bilimlerin alanına girmediği
564

 için birbirine arz edilmeleri rasyonel olmayacaktır. Bu 

haklı bir çekince gibi durmaktadır. Gerçekten de olgusal dünyaya ait olmayan aĢkın 

konuları, bilimin çıktıları ile anlamaya çalıĢmak mümkün olmakla birlikte, doğrudan 

bilime arz edilmesi uygun olmayacaktır. 

 

1.3. Bilime Güvensizlik 

Aslında genel manada sahih addedilen bir hadisi onayladığı müddetçe bilime 

itibar edilmektedir. Fakat vahiy ürünü kabul edildikleri için rivayetlerin, beĢeri 

addedilen verilerle tenkidine karĢı çıkılmaktadır.
565

 El-Mubarakfuri, hadisin batini 

(Ģeriat) ve zahiri (tecrübi, felsefi) yönleri çeliĢtiğinde, hadisin neredeyse Kur‘an ayetleri 

ile özdeĢ Ģeriat bilgisini temsil etmesinden, yani vahiy ürünü görülmesinden dolayı [bu 

değerlendirme Hz. Peygamber‘i bizzat duyan görenler için belki geçerli olabilir ancak 

rivayetlerin Hz. Peygamber‘e aidiyeti kesin olmadığı için rivayetler söz konusu 

olduğunda geçerliliğini yitirdiği söylenebilir] hadiste verilen bilgiyi yorumlamadan 

aynen kabul etmiĢtir.
566

 Aslında bilimsel metoda ve bilim insanına güvensizliği de 

içeren bu duruĢun altında, temel olarak akıl ve duyu ürünü olan bilimin vahye itibar 

etmediği, bu yüzden hadis tenkidinde de bilime itibar edilemeyeceği düĢüncesi yatar. 

Ayrıca bilim eleĢtirel bir özelliğe sahip olduğundan mevcut bilimsel veriler yeni gözlem 

                                                           
563 Oruçhan, Osman, Hadis ve Bilim, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı, 2011, s. 75. 
564 Oruçhan, Osman, a.g.e., s. 57, 58. 
565 Oruçhan, Osman, a.g.e., s. 74. 
566 Oruçhan, Osman, a.g.e., s. 75. 
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ve deneylerle yalanlanabilecektir.
567

 Fakat bilimdeki bu müphemlik ileri sürülerek 

bilime arzdan vazgeçilmemelidir. Nitekim KırbaĢoğlu ―Bu noktada, postmodernizmin 

de etkisiyle „bilimsel gerçek‟ diye bir şey olmadığı ileri sürülerek, bu kriterin 

uygulanmasına itiraz edilebilir. Bu iddia belli ölçüde doğru olmakla birlikte, bilimsel 

gerçek diye hiçbir şeyin mevcut olmadığı anlamına gelmez.‖ demektedir.
568

 Yani burada 

özetle bilim kategorik olarak seküler bir kurum gibi görülürken, hadis de örtülü bir 

Ģekilde vahye eĢitleniyor gibidir. Dolayısıyla tezimizin de ana konusunu oluĢturan, dini, 

hatta vahyi bir mefhumun dünyevi olana arz edilebileceğine olan tereddüt söz 

konusudur. Bilime yönelik bu ontolojik çekincenin yanında bilimin değiĢken yapısına 

yönelik de yaygın bir çekince vardır. Fakat tezimizin temel argümanlarından biri olarak, 

baĢka bir baĢlık altında bilimin tamamen dünyevi bir kurum olmadığı ve aynı zamanda 

tümüyle değiĢken bir yapıda olmadığı temellendirilmeye çalıĢılmıĢtır. 

 

2. BĠLĠM YOLUYLA TENKĠD KONUSUNDAKĠ TEMEL PRENSĠPLER 

 

Oruçhan, bilime arzedilecek rivayetlerin bazı prensiplere dikkat edilerek tespit 

edilmesini, ama zorlama tevillere de gidilmemesi gerektiğini ifade eder.
569

 

Hadis olgusal dünya ile ilgili olmalıdır. Çünkü bilimin ilgi alanı olgusal dünya olup, 

görünmeyen ve deney, gözlem ve akıl yoluyla test edilemeyen alanla ilgili kesin bilgi 

üretemez.
570

 Bu nedenle olgusal dünyaya ait olmayan arĢ, kıyamet, cennet, cehennem, 

cin, melek Ģeytan gibi konular bilimsel tetkike uygun görülmemiĢtir.
571

 Bununla birlikte 

bilimsel veriler, bu kavramların daha iyi anlaĢılmasında yararlı olabilirler. 

Hadisin mecâzi anlaşılmaya açık olmaması gerekir. Yani, bilime arz edilecek rivayetin 

diline de dikkat etmek gerekir. Örneğin Ġbn Hanbel, Buhari ve Müslim gibi müelliflerin 

                                                           
567 Oruçhan, Osman, Hadis ve Bilim, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı, 2011, s. 58. 
568 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, Alternatif Hadis Metodolojisi. Ankara, Otto Yayınları, 2019, s. 317. 
569 Oruçhan, Osman, Hadis ve Bilim, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı, 2011, s. 83. 
570 Oruçhan, Osman, a.g.e., s. 76. 
571 Oruçhan, Osman, a.g.e., s. 77. 
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eserlerinde geçen, uykudan uyanıldığında 3 defa burun temizliği yapmayı Ģeytanın 

genizde gecelemesine bağlayan rivayette vurgu amacıyla mecaz kullanılmıĢ olabilir. 

ġeytan ibaresi sonradan da eklenmiĢ olabilir.
572

 Diğer bir örnekte Buhari ve Müslim‘in 

eserlerinde geçen sıcaklığın Ģiddetinin cehennemin teneffüs etmesinden olduğunu ifade 

eden rivayet, gerçek anlamda ele alındığında uydurma denilebilecek iken mecaz ve 

kinaye olarak değerlendirilirse sıcak cehenneme benzetilmiĢ olur ve problem çözülür.
573

 

Hadis açıkça bir mucizeyi konu edinmemelidir. Çünkü mucizeler de deney ve gözleme 

tabi tutulamayacağından bilimsel tenkidin dıĢında bırakılmalıdır.
574

 

Arzedilecek rivayetin bağlamı iyi bilinmelidir. Yani rivayetlerin bağlamı da bilimsel 

tetkikte dikkate alınmalıdır. Mesela bulaĢıcılığın olmadığını ifade eden rivayet, Araplar 

arasında hastalığın herhangi bir etken olmadan bizzat kendisinin geçtiğine olan inancı 

değiĢtirmek için söylenmiĢ olabilir. Zira diğer rivayetler, Peygamberimizin bulaĢıcılığın 

olduğuna dair dönem bilgisine sahip olduğunu göstermektedir.
575

 Rivayetin bağlamı 

aynı zamanda vurud sebebini de kapsamakta fakat bu bilgi çoğu rivayette 

bilinememektedir.
576

 Dolayısıyla bağlam gözetilmeden yapılacak bir arz, sonuçta 

rivayetten tamamiyle kopmuĢ alakasız bir sonuca ulaĢılmasına sebebiyet verebilir. 

Hadis ve ayetleri bilimsel gelişmelerle yarıştırmaktan kaçınmak gerekir. Ahmet b. 

Muhammed el Gumari (1902-1960)‘nin yaptığı gibi Peygamberimizin telefonu, 

radyoyu, fotoğraf makinesini, mürekkepli kalemi, Rusya‘yı, elektriği, atom ve hidrojen 

bombasını iĢaret ettiği söylenebilmektedir.
577

 Kur‘an‘ın iĢaret ettiği bilgi, Allah‘ın 

bilgisi olduğundan beĢeri ilmin ulaĢamadığı veya çok sonra ancak bulabileceği 

gerçeklere iĢaret eder. Bu nedenle ayetlerin bilimi toptancı bir Ģekilde mutlak doğru 

bilgiye iĢaret ettiğini savunan günübirlik bilim anlayıĢına erkenden arz edilmesinin, 

                                                           
572 Oruçhan, Osman, Hadis ve Bilim, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı, 2011, s. 77, 78. 
573 Oruçhan, Osman, a.g.e., s. 78. 
574 Oruçhan, Osman, a.g.e., s. 80. 
575 Oruçhan, Osman, a.g.e., s. 81-83. 
576 Oruçhan, Osman, a.g.e., s. 83. 
577 Yıldırım, Enbiya, Hadiste Metin Tenkidi, Ankara, Otto Yayınları, 2015, s. 529, 530. 
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Müslümanları, daha da önemlisi Ġslam‘ın itibarına halel getirecek olumsuz sonuçları 

olabilir.  

 

3. MEVCUT BĠLĠM ÖLÇÜTÜNE VURMA YAKLAġIMLARI 

 

Bilime arzdan ne bekliyoruz? Bilim hadis usulünde bir yöntem olarak 

kullanılabilir mi? Bu mümkünse nasıl uygulanmalıdır? gibi cevabı zor sorular üzerinde 

görece çok az durulmuĢtur.  Bu konudaki nadir eserlerden birinin yazarı olan Oruçhan‘a 

göre hadis usulü geleneğinde, bugünkü bilimin veya kadim eĢ değerleri felsefe ve 

gözlemin kullanımı ile ilgili Ġbn Kayyim el-Cevziyye (ö. 751/1350)‘in taslaklarından 

baĢka kapsamlı bir ilkeden sözedilememektedir.
578

 Bununla birlikte genel olarak 

bakıldığında prensipte ekollerin hiç birisinde bilime arz konusunda bir sakınca 

görülmemektedir. Rivayetlerin bağlayıcı olduğunu düĢünen de düĢünmeyen de bilime 

arzı kullanmaktadır.
579

 Örneğin Ehli Hadis ekolden Ġbn Kuteybe (ö. 276/889)‘nin bile 

eserinde kendi döneminin bilimsel bilgilerini kullanmaya çalıĢtığı, en azından 

kullanılmasına kapalı olmadığı görülebilmektedir.
580

 

Yani, rivayetlerin bilime, daha doğrusu ilgili dönemdeki eĢ değerine arzı en 

erken dönemlerden itibaren hep söz konusu olmuĢtur. Bilimin bağlam ve kapsamı, 

bugüne kıyasla kiĢi ve zamana göre çok daha fazla değiĢkenlik gösterdiği için, 

gelenekteki bilime arz örneklerinin bütüncül bir standardizasyon ve klasifikasyonu 

kolay değildir. Yani, rivayetlere ve bilime verilen anlamlar farklı olduğu, hatta çoğu kez 

net olmadığı için bilime arz konusu, tek bir baĢlık altında tatminkâr ve kuĢatıcı Ģematik 

bir kalıp halinde ortaya konamamaktadır. Bu zorluğa rağmen klasik olarak görüĢler, 

bilime arzı mümkün gören ve görmeyen Ģeklinde sınıflandırılabilir. Bilime arzın 

                                                           
578 Oruçhan, Osman, Hadis ve Bilim, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı, 2011, s. 30. 
579 Aba, Veli, Tıbb-ı Nebevi, Kaynağı ve Bağlayıcılığı, Ġstanbul, Endülüs Yayınları, 2019, s.179. 
580 Ġbn Kuteybe, Hadis müdafaası (Tevilul muhteliful hadis), Çeviren: M. Hayri KırbaĢoğlu, 2.Baskı, Ankara, Otto 

Yayınları, 2017, s. 378. 
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mümkün görülmediği durum, tek katmanlı bir Ģekilde analiz edilebilirken, diğer 

durumda yani arzın mümkün görüldüğü durum, senede ait yaklaĢımlarla Ģekillendiği 

için çok katmanlı analizlerle çözümlenebilmektedir (ġekil 2).  

 

3.1. Hadis Bilim Ölçütüne Vurulamaz GörüĢü 

Rivayetlerin bilime arz edilemeyeceği düĢüncesinin altında, kaynağın vahiy 

olmasıyla zaten hakikati gösterdikleri gerekçesiyle rivayetlerin bilime arzının gereksiz 

ve hatta hatalı görülmesi yatmaktadır. Zira zaten arz edilse bile sonuç değiĢmemektedir.  

KırbaĢoğlu, genelde bütün hadislerin, özelde tıbb-ı nebeviye dair hadislerin 

eleĢtirilemeyeceğini savunanların tezlerini üç noktada toplamaktadır. Bunlar a) 

Hadisleri tenkite açmak, onlara olan güveni sarsar. O halde, güvenilir kabul edilen 

hadislerin olduğu gibi kabul edilmesi gerekir. b) En azından sahih olan hadislerin 

Peygamberimize aidiyeti, yani sübutu kesindir, bu konuda bir problem yoktur. c) Din 

dıĢı gündelik konularda bile, Kur‘an dıĢı vahiy gerçekleĢmiĢtir. KırbaĢoğlu, rivayetlerin 

asırlardır ahad oldukları bilindiği halde, önceki ulemanın sıhhat konusundaki 

kararlarının hakikat olarak dayatılmasını doğru bulmamaktadır.
581

 

Nitekim tıbbın tamamı peygamberlik görevine dâhil olduğunu düĢünenler için 

sahih haberler tartıĢılmazdır.
582

 Bu Ģekilde ilahi olduğu ihsas edilen bir bilginin 

tabiatıyla bilime arzı da muhal olmaktadır. 

Bilimsel gerçeklere uymayan zayıf rivayetlerde dikkatli olunması gerektiği, zira 

Peygamberimizin zan ve itham altında bırakılabileceği söylenmiĢtir. DeğiĢik yollarla 

açıklama getirilmeye çalıĢılsa da zorlama yorumlardan da kaçınılması önerilmiĢtir.
583

 

Bu görüĢte olan bazı âlim ve düĢünürler Ģu Ģekildedir; 

                                                           
581 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, Alternatif Hadis Metodolojisi. Ankara, Otto Yayınları, 2019, s. 329, 330. 
582 Aba, Veli, Tıbb-ı Nebevi, Kaynağı ve Bağlayıcılığı, Ġstanbul, Endülüs Yayınları, 2019, s.174,175. 
583 Aba, Veli, a.g.e., s.266. 
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Tahâvî (ö. 321/933): kuyruk kemiğinin çürümesine dair gözleme değil, çürümeyeceğini 

söyleyen ve sahih kabul ettiği rivayete itibar etmiĢtir. Hatta güneĢin Hz. Ali için geri 

çevrildiğini söyleyen hadisi senet sahih olmadığı halde rivayeti tenkit etmemiĢtir.
584

 

Ġbnü’l-Arabî, Ebû Bekir (ö. 543/1148), hadislerin vahiy ürünü olduğunu düĢündüğü 

için bilime aykırı bile olsalar rivayetleri mantıksal çıkarımlarla korumaya almaktadır.
585

 

Ġbn Bezîze (ö. 673/1274): Naklin karĢısında bilimin değersiz olduğunu düĢündüğünden 

hadiste bilim tenkidini kabul etmez. Gazzâlî‘nin GüneĢ ve Ay tutulması rivayetinde 

felsefecilerin yanında yer almasına ĢaĢırır ve bu tutulmaların bir kanuna değil Allah‘ın 

iradesine bağlı olarak gerçekleĢtiğini savunur. Hâlbuki Thales (MÖ 624/623 – MÖ 

548/545) milattan önce 585 yılında tabiattaki düzenlilikten hareketle babil kayıtlarından 

bakarak GüneĢ tutulmasını tahmin etmiĢ ve tahmini gerçekleĢmiĢti.
586

 Ġbn Bezize 

özelindeki zihniyet, görüldüğü gibi evrendeki düzenin de Allah‘ın bir ayeti olduğu 

perspektifinden uzak olduğundan zanni, beĢeri bir malumatın arzedilebileceği çok 

önemli bir bilgiden mahrum kalmaktadırlar. 

Ġbn Ebû Cemre (ö. 699/1300 [?]): Kaynağın vahiy olduğunu düĢündüğünden, zann-ı 

galibe dayanan tıp biliminin ―hevasından konuĢmayan‖ Peygambere tercih 

edilemeyeceğini düĢünür. Bu nedenle örneğin çörek otu tavsiyesinin bilimle tahsisine 

bile karĢıdır. Hâlbuki rivayetlerin de zann-ı galibe dayandığı, Peygambere aidiyeti 

kesinleĢmiĢ olsa bile vahiy kaynaklı olduklarının kesin bilinemeyeceği 

hatırlanmalıdır.
587

 

                                                           
584 Oruçhan, Osman, Hadis ve Bilim, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı, 2011, s. 34, 35. 
585 Oruçhan, Osman, a.g.e., s. 38, 39. 
586 Oruçhan, Osman, a.g.e., s. 43. 
587 Oruçhan, Osman, a.g.e., s. 43, 44. 
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ġekil 2. Tıp Konulu Rivayetlerin Bilime Arzında Geleneksel Algoritma. 

 

 

Selahattin Polat: Ġslam‘ın bilime verdiği önem açık olmakla birlikte bilimin artık 

değiĢim göstermeyeceği son noktaya ulaĢtığını söylemenin de mümkün olmadığını, 

ayrıca bilimin ruh ve ahiret gibi konularda fazla bir Ģey söyleyemediğini söyler. Üstelik 

bugünkü bilime akıl merkezli ve vahye itibar etmeyen yapısıyla itibar edilemeyeceğini, 

çünkü vahyin kaynağının ilahi ilim, müsbet ilmin kaynağının ise beĢeri ilim olduğunu, 

yani farklı epistemolojik zemindeki anlayıĢ ve sistemlerin birbirlerini tenkidinin yersiz 

olduğunu söyler. Üstelik böyle bazı hadislerin de araĢtırmalarla mucize olduğunun 
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anlaĢıldığını belirtir. Yazarın bu tespitiyle, bilimi, rivayeti doğrulaması durumunda 

kabul ettiği anlamı çıkarılabilse de, bilim yoluyla hadis tenkidini kabul etmediği 

anlaĢılmaktadır. Bu bir paradoks oluĢturmaktadır, zira mucize olduğu bilimle 

anlaĢılmıĢsa yarın bilim değiĢtiğinde mucize özelliği de ortadan kalkmıĢ olacaktır. 

Oruçhan, Polat‘ın görüĢlerine getirdiği yorumlarda, söylenenin aksine bilimin dünyanın 

yuvarlak olması gibi değiĢmez bulguları olduğunu ve ruh ve ahiret gibi konularda bugün 

olmasa da ileride bazı bulgular ortaya konabileceğini ifade eder. Polat‘ın bilimin vahyi 

bilgide kullanılamayacağını söylemesi rivayetin vahiy ürünü olduğunu düĢünmesine 

bağlı olabilir.
588

 Bu yaklaĢımda ayrıca bilimin ulaĢtığı kesin sonuçların ilahi yasalar 

olduğu hakikati ihmal edilmiĢ olmaktadır. Duruma böyle bakılırsa din ve bilimin aslında 

bütünüyle farklı epistemolojik zeminlerde olmadıkları değerlendirilebilir. 

Ahmed Davudoğlu (1912-1983): Peygamberimizin haber verdiği [nin iddia edildiği] 

bir Ģeyin imkânsız olduğu aklen ve Ģer‘an sabit olursa, bu haberin müteĢabihattan 

sayılacağını belirtir. Böylece rivayeti her hâlükârda kabul eder ve ilahi menĢeli 

olduğunu söylemek ister.
589 

Burada bilime ters bile olsa müteĢabihat denilerek rivayetin 

her durumda kurtarıldığı ve terkine cevaz verilmediği, dolayısıyla bilime arzın gereksiz 

görüldüğü izlenimi alınmaktadır. 

 

3.2. Hadis Bilim Ölçütüne Vurulabilir GörüĢü 

Çoğu ekol, esasen bilime arzda beis görmese de bağlayıcı olduğunu düĢünenler 

nazarında hadis zaten bilimle çeliĢemez. ÇeliĢiyor gibi görünüyorsa, bu durum bilim 

adamı, metot ve yorumdan kaynaklanıyor olabilir.
590

 Elbette rivayet vahiy kaynaklı 

kabul edilip de bilimle çeliĢtiği durumda vahiy ile bilim karĢı karĢıya getirilmiĢ 

olacaktır.
591

 Bu nedenle gelenekte bilime arzın mümkün görüldüğü bir tespit olarak 

                                                           
588 Oruçhan, Osman, Hadis ve Bilim, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı, 2011, s. 54-56. 
589 Yıldırım, Enbiya, Hadiste Metin Tenkidi, Ankara, Otto Yayınları, 2015, s. 406; Yıldırım, Enbiya, Nebevî Tıbbın 

Konumu, Uluslararası Ġslam ve Tıp (Tıbb-ı Nebevî) Kongresi Bildirileri, Adana, 7-10 Ekim 2015. 
590 Aba, Veli, Tıbb-ı Nebevi, Kaynağı ve Bağlayıcılığı, Ġstanbul, Endülüs Yayınları, 2019, s.179. 
591 Aba, Veli, a.g.e., s. 16. 
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söylense bile, bunun koĢulsuz, bütüncül, hep aynı kalıpla ve yalın bir biçimde olmadığı 

belirtilmelidir. Görülebildiği kadarıyla ulemanın arzın mümkün olduğu yönündeki 

kanaatlerini ilk düzeyde senedin sahihlik durumu ve buna bağlı olarak ikinci düzeyde 

bilimin rivayeti doğrulayabilme veya yanlıĢlayabilme durumu ile ilgili Ģu 4 görüĢ 

belirlenebilmektedir: 

Bilim sahih hadisi sadece doğrulayabilir. Yani senedin sahih olması Ģartıyla, bilim 

rivayeti ancak doğrulayabilir. 

Bilim sadece zayıf hadisi yanlışlayabilir. Yani senedin zayıf olması Ģartıyla, bilim 

rivayeti yanlıĢlayabilir. 

Bilim, sıhhati belirlemede bağımsız bir usuldür. Yani senedin sahih/zayıf olduğuna 

bakılmaksızın bilim rivayeti doğrulayabilir de, yanlıĢlayabilir de. 

Bilime arz önemlidir ama kesin bir sıhhat ölçütü değildir. Yani senedin sahih/zayıf 

olduğuna bakılmaksızın bilim rivayeti doğrulayamaz da, yanlıĢlayamaz da (ġekil 2).   

 

3.2.1. Bilim Sahih Hadisi Doğrulayabilir 

Yaygın gelenekçi bir grup, üçüncü yüzyıla kadar hadisçiler tarafından 

geliĢtirilmiĢ olan sahihlik tanımını olduğu gibi alır ve rivayet, bilimle uyuĢursa 

mucizeliğin kanıtı sayar, çeliĢirse tevil ve nesh gibi yollara baĢvururlar. Bunlar da 

sorunu çözemezse vahiy ürünü olan rivayet değil, insan ürünü olan bilim reddedilir. 

Fakat bu grup kendi dönemlerinde ulaĢılan bilimsel bilgileri, hadisi desteklediği sürece 

kullanmakta beis görmemiĢtir.
592

 Yani, bu görüĢte olanlar bilimin sened açısından sahih 

olan bir rivayeti, ancak doğrulayabileceğini düĢünürler. Bu görüĢte olanlardan bazısı 

Ģunlardır; 

Ebû Hüreyre (ö. 58/678), baĢka gözlemleri yanında kendi rivayet ettiği mantar 

suyunun gözlere Ģifa olduğunu belirten rivayeti, Tirmizî (ö. 279/892)‘nin es-

                                                           
592 Oruçhan, Osman, Hadis ve Bilim, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı, 2011, s. 56, 57. 
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Sünen‘inden öğrenildiği üzere cariyesinin gözlerinde denemiĢ ve iyileĢtiğini tespit 

etmiĢtir. Burada sahihlik bilimle ispatlanmaya çalıĢılıyor gibidir.
593

 

Ġbn Kuteybe (ö. 276/889) Sinek Hadisinin muhtevasına dini bir gerekçeyle 

inanılmasını gerekli görürken, diğer yandan tasdik edeceğinden emin olarak rivayetin 

felsefeye yani bilime arz edilmesinde mahzur görmez. Yani bilimin sahih addettiği bu 

hadisi sadece teyit edebileceği görüĢündedir.
594

 

Ġbn Hacer el-Askalani (ö. 852/1449): Bilime arza, sahihliği ispat için baĢvurmuĢtur. 

Mantarın göze iyi gelmesi gibi bazı rivayetleri bilimin teyid ettiğini söylemekte, ama 

bilimsel tenkidden ziyade rivayetin sıhhatine olan inancı güçlendirdiği için bu usulü 

benimsemektedir. Keza Fethu‘l-Bari‘de, Kurtubi‘den naklen acve hurmasının Ģifa 

verdiğinin tecrübeyle anlaĢılabileceğini, Ģifa vermiyorsa döneme mahsus bir özellik 

olduğunun söyleneceğini aktarır.
595

 Yani bilimin yanlıĢlama seçeneği burada da yoktur. 

Her hâlükârda sahih addedilen rivayet korumaya alınmaktadır. 

Ebu ġehbe: Bilimi, sadece rivayeti teyid ediyorsa kullanır. Nitekim Sinek Hadisinin 

1927‘de yayınlanan bir makale ile sahihliğe ulaĢtığını söylemiĢtir. Kaynağın vahiy 

olması nedeniyle metnin yanlıĢ olamayacağını, aksi durumda Peygamberimizin ikaz 

edileceğini düĢünmektedir. Örneğin mantar gibi bir tedavi önerisi bilim tarafından 

yanlıĢlanırsa, bunun nedeni kastedilen mantarın veya uygun hastalığın bulunamaması 

olabilir. Dolayısıyla rivayetlerin asıl manaları bilinemeyeceği için sıhhatlerin tecrübe ile 

araĢtırılmasının çok anlamı yoktur.
596

 

M. Ali el-Bar: Sahih oldukları ön kabulü ile rivayetlerin doğruluğunu bilimin 

verileriyle göstermeye çalıĢan bir hekimdir.
597

 

Saîd Havvâ (1935-1989): Kaynağın vahiy olduğunu düĢünür ve bilimle teyid edildiğini 

söyler.
598

 

                                                           
593 Oruçhan, Osman, Hadis ve Bilim, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı, 2011, s. 31, 32. 
594 Ġbn Kuteybe, Hadis müdafaası (Tevilul muhteliful hadis), Çeviren: M. Hayri KırbaĢoğlu, 2.Baskı, Ankara, Otto 

Yayınları, 2017, s. 264-267. 
595 Oruçhan, Osman, Hadis ve Bilim, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı, 2011, s. 46. 
596 Oruçhan, Osman, a.g.e., s. 49. 
597 Oruçhan, Osman, a.g.e., s. 50. 
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Rebi b. Hadi el-Medhali: GörüĢleri özetle Ģu Ģekildedir: a. Astronominin bulguları 

Kur‘an ve sünnete uygun ise kabul edilir, onu reddetmek Ġslam‘ın getirdiği bir Ģeyi 

reddetmek gibi olur ve tehlikelidir, b. Astronominin bulguları Kur‘an ve sünnete aykırı 

ise reddedilir ve c. Astronomi bulguları, kabul veya reddin alanına girmeyen Ģeylerse bir 

Ģey söylenmez.
599

 El-Medhali burada bilimi dine arzetmekte ve din ile çeliĢen bilimin 

kabulü halinde Ġslam‘ın reddedilmiĢ olacağını söylemektedir. Bu yargıya varılırken 

muhtemelen farklı bir bilim - din iliĢkisi anlayıĢından hareket ediliyor olmalıdır. Zira 

sağlam bir temellendirme ile bilimin, dine hizmet eden, dini bir kurum olduğu 

görülebilmektedir. 

Yusuf Ed-Dicvi (1870-1946), rivayete, bilime aykırı bile olsa ―sahih değildir‖ 

denemeyeceği, doğru olanın dinin gösterdiği olup, burada ya bilim ya da bilim adamının 

isabetsiz olacağı görüĢündedir.
600

 Ed-Dicvi pek çok kiĢinin savunduğu gibi bilime arzı 

bir sıhhat ölçütü saymamakta, fakat bilimi de sorgulama cihetine gitmemektedir. 

Süyûtî  (ö. 911/1505): Zemzem suyu ne için içilirse ona iyi gelir Ģeklindeki rivayetin 

sahih olup olmadığının ihtilaflı olduğunu bilmesine rağmen sahih kabul etmiĢ ve kimi 

zevatın bunu denediğini söylemiĢtir. Usul, tecrübeye sunulma gibi görünse de bilime arz 

gibi değil subjektif değerlendirmeler gibi görülmelidir.
601

 Burada Suyuti‘nin arzı 

mümkün gördüğü, ancak tatminkâr metodik bir temellendirmeden ziyade daha yalın bir 

deneyime arz yaklaĢımını benimsediği değerlendirilebilir. 

 

3.2.2. Bilim Zayıf Hadisi YanlıĢlayabilir 

Aslında bir önceki baĢlık ile benzer bir perspektif dile getirilmektedir. Bu görüĢe 

göre sened, klasik âlim ve eserlerce sahih sayılmıĢ ise hadis terk edilemediği ve tevil 

edilmesi gerektiği için bilim, sadece senedi zayıf/uydurma olanlara uygulanabilir.
602

 

                                                                                                                                                                          
598 Yıldırım, Enbiya, Hadiste Metin Tenkidi, Ankara, Otto Yayınları, 2015, s. 405. 
599 Yıldırım, Enbiya, a.g.e., s. 405,406. 
600 Aba, Veli, Tıbb-ı Nebevi, Kaynağı ve Bağlayıcılığı, Ġstanbul, Endülüs Yayınları, 2019, s.182. 
601 Oruçhan, Osman, Hadis ve Bilim, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı, 2011, s. 47, 48. 
602 Oruçhan, Osman, a.g.e., s. 57. 
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Yani hadisin bilimle çeliĢmesi durumunda, kaynağının ne olduğuna bakılmaksızın 

sıhhat (sübut) durumuna bakılmaktadır. Hadisin sabit olduğuna kanaat getirilirse, zahiri, 

batini ve edebi yorumlama metotları ile terkinden vazgeçilmektedir.
603

 Hakikaten 

sünneti zahiri anlayanlar senedi sahih buldukları hadisi tereddütsüz kabul 

etmektedirler.
604

 Örneğin, Ġbn Kayyim (ö. 751/1350) ‗humma Cehennem sıcağındandır.‘ 

rivayetindeki sıcaklığı ısı olarak tevil etmek suretiyle terki yoluna gitmemiĢtir.
605

 Yani 

baĢlıktaki düĢünce tersinden söylenecek olursa, bilimin sahih görülen hadisi 

yanlıĢlayamayacağı fikri hâkimdir. 

Gazzâlî (ö. 505/1111): Senedi sahih olmayan bir rivayetin, bilime aykırı ise 

reddedilmesi gerektiğini söyler.
606

 Bununla birlikte, diğer bölümlerde de ifade edildiği 

gibi reddetmenin Ģart olmadığı, sadece bugün bizim için uygulanabilir olmadığını 

(matruh-merdud-muhmel) söylemenin yeterli olabileceği ifade edilebilir. 

Ġbnü’l-Cevzî Ebü’l-Ferec (ö. 597/1201): el-Mevzu‘at adlı eserinde bilimin ilgi alanına 

giren senedi zayıf birçok hadisi dönem bilimine de baĢvurarak uydurma olarak 

nitelemiĢtir. Diğer bir deyiĢle, bir rivayetin senedi sağlamsa, bilimle terkini mümkün 

görmemektedir.
607

 

Ġbn Kayyim el-Cevziyye (ö. 751/1350): Bir rivayetin uydurma olduğunu anlamak için; 

duyu organlarının verilerine aykırı olma, anlamın geçersiz, batıl olması, doktorların 

sözlerine benzeme (örneğin keĢkek sırtı kuvvetlendirir, balık bedeni zayıflatır, yaĢ 

hurma yiyiniz çünkü o kurtları döker ve kim idrar ve dıĢkı akan yere [düĢen] yiyeceği 

alıp yerse günahı affedilir gibi) ve kanıtların geçersiz kılması gibi ilkeler belirlemiĢtir. 

Ġbn Kayyim sadece metne bakılarak bir rivayetin uydurma sayılabileceğini öngörmekte 

ve buradan hareketle içeriği bilimsel verilere aykırı tüm hadislerin mevzu addedilmesi 

gerektiğini düĢünmektedir. Hatta bu hususta el-Menaru‘l-Munif adında müstakil bir eser 

                                                           
603 Aba, Veli, Tıbb-ı Nebevi, Kaynağı ve Bağlayıcılığı, Ġstanbul, Endülüs Yayınları, 2019, s.181. 
604 Erul, Bünyamin, Hadis Tetkikleri, Eleştirel Bir Yaklaşım, Ankara, Otto Yayınları, 2016, s.104,105. 
605 Aba, Veli, Tıbb-ı Nebevi, Kaynağı ve Bağlayıcılığı, Ġstanbul, Endülüs Yayınları, 2019, s.181. 
606 Oruçhan, Osman, Hadis ve Bilim, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı, 2011, s. 37, 38. 
607 Oruçhan, Osman, a.g.e., s. 39-42. 
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de yazmıĢtır. Fakat Ġbn Kayyim‘in klasik hadis usulü açısından oldukça iddialı gözüken 

bu ilkeleri pratikte sadece senedi zayıf rivayetlere uygulayabildiği görülür. Mesela 

uydurma olduğunu düĢündüğü bir rivayeti mantıklı görünmeyen ama sahih kabul edilen 

diğer bir rivayetle reddedebilmektedir. Yani senedi sahih bir rivayetin içerdiği bilgiyi 

tartıĢmasız kabul etmektedir.
608 

Ġbn Kayyim, benzer Ģekilde Buhari, Müslim, Ebu 

Davud, Tirmizi ve Ahmed b. Hanbel ve Nesai‘nin rivayet ettiği, ―Horozun öttüğünü 

duyduğunuz zaman, Allah‟ın lütfunu isteyin. Çünkü horoz, (öttüğünde,) bir melek 

görmüştür.‖ Ģeklindeki, biri hariç horoz ile ilgili bütün rivayetlerin yalan olduğunu 

söylemiĢtir.
609

 Ġbn Kayyim‘in bu rivayeti yer aldığı kaynaklara istinaden istisna tuttuğu 

söylenebilir.  

Ġbrahim Bayraktar: Sağlam duyular ve müspet ilimlerin verilerinden yararlanmayı 

metin tenkidi ilkeleri arasında saymıĢtır. Pozitif bilimin kesinliğe ulaĢmıĢ verileri dinin 

nassları ile ters düĢerse, nassın teviline gidilmesi gerektiğini, fakat zan ve faraziyeye 

dayalı bilginin kesin kabul edilmemesi gerektiğini düĢünür. Yazarın acve, çörekotu, 

deve idrarı ve güneĢin secdesi gibi hadislerden verdiği örneklerden, muteber 

kaynaklardaki sahih hadislerin reddini doğru bulmadığı anlaĢılmaktadır.
610

 

Buraya kadar ifade edilen; bilimin rivayeti senedin sahihlik durumuna göre 

doğruladığını veya yanlıĢladığını düĢünen iki gelenekçi görüĢten farklı olarak, bazı 

eleĢtirel veya yenilikçi kesimler rivayetlerin oluĢum sürecindeki kimi tartıĢmalı 

hususlara dikkat çekerek bilimin daha etkin kullanımını savunurlar. Örneğin, Oruçhan‘a 

göre, tasnife kadar geçen sürede BuhtîĢû‘ b. Cibrâîl (ö. 256/870) ve Huneyn b. Ġshâk el-

Ġbâdî (ö. 260/873) gibi Emevi ve Abbasi doktorların yaptığı üzere Hipokrat (m.ö. 460 

[?]-375 [?]) ve Galenos (Câlînûs) (ö. 200 [?]) gibi hekimlerin eserlerinin tercüme 

edilmiĢ olduğu ve konu ile ilgili bazı rivayetlerin bu dönemde üretilmiĢ olabileceği göz 

                                                           
608 Oruçhan, Osman, Hadis ve Bilim, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı, 2011, s. 44-46; KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, 

İslam Düşüncesinde Hadis Metodolojisi, Ankara, Ankara Okulu Yayınları, 2015, s.337. 
609 Ġbn Kayyim el-Cevziyye, El-Menaru‟l-Munif fi‟s-Sahih ve‟z-Zaif (Uydurma Hadisleri Tanıma Yolları), Tahkik, 

tahric ve ta‘lik: Abdulfettah Ebu Gudde, Çeviri: Hanifi Akın, Ġstanbul, Karınca ve Polen Yayınları, 2017, s.176, 177. 
610 Oruçhan, Osman, Hadis ve Bilim, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı, 2011, s. 54. 
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ardı edilmemelidir.
611

 Yine yazara göre bu yenilikçi gruplar, 3. yüzyıl hadisçilerinin 

yeterince titiz olamadıklarını, daha dinamik bir metoda ihtiyaç olduğunu ve bilimin artık 

daha kesin bilgiler verebildiğine göre sıhhat araĢtırmasında kullanılabileceğini 

düĢünmektedirler.
612

 

Ġlk iki görüĢten farklı yapıda olduğu farkedilen bu yaklaĢım, aslında kategorik 

olarak yekpare bir nitelik göstermeyip genel olarak aĢağıdaki iki baĢlıkta 

toplanabileceği gibi, bilimin doğrudan sıhhatin belirleyicisi olabileceği yahut bilimin 

kritikte önemli ama sıhhatin göstergesi olmayabileceği etrafında Ģekillenmektedir.  

 

3.2.3. Bilim Sıhhati Belirlemede Bağımsız Bir Usuldür 

Bu görüĢte olanlar, metinde bilime aykırılık varsa senede bakmadan 

reddedilmesi gerektiği, yani bilimin senedden bağımsız bir metin tenkidi parametresi 

olarak sıhhat kararında kullanılabileceği görüĢündedirler.
613

 Fakat KırbaĢoğlu‘nun da 

ifade ettiği gibi, hadisin bugünkü tıp kurallarına ters düĢmesiyle mevzu sayılması 

problemli olabilir. Çünkü bu gerekçeyle bilime arzın müstakil bir sıhhat ölçütü 

olabilmesi, belki rivayetin varid olduğu dönemin tıp bilgisine açıkça ters düĢmesi ile 

kabul edilebileceğinden, tabiatıyla dönem bilgisinin çok iyi bilinmesini 

gerektirmektedir.
614

 

Ġbn Haldûn (ö. 808/1406): Bilime arzın müstakil bir sıhhat ölçütü olarak alınbileceğini 

düĢünüyor gibidir. Zira klasik hadisçilerin haberleri, hikmet, felsefe ve tabiat 

kanunlarına bakmadan sadece rivayete güvenerek naklettikleri için hata ettiklerini Ģu 

sözleriyle ifade etmektedir; ―Tarihçiler, Tanrı‟nın kitabını tefsir edenler ve rivayet 

üstadları, naklettikleri haber ve rivayetlerin doğru veya zayıf olduğunu incelemeden, 

yalnız nakil ve rivayete güvenerek aktardıkları, kanun, usul ve benzerleri ile 

                                                           
611 Oruçhan, Osman, Hadis ve Bilim, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı, 2011, s. 65. 
612 Oruçhan, Osman, a.g.e., s. 57. 
613 Oruçhan, Osman, a.g.e., s. 57. 
614 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, Alternatif Hadis Metodolojisi. Ankara, Otto Yayınları, 2019, s. 320, 321, 323. 
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karşılaştırmadıkları, hikmet ve felsefe bakımından incelemedikleri ve varlık (kâinat)‟ın 

tabiat ve kanunlarına göre ölçmedikleri, naklettikleri haberler üzerinde dikkatle 

düşünerek haber verilen hâdise ve olayların vukuunun mümkün olup olmadığına 

inanarak nakletmedikleri için çok yanılmışlar ve doğru yoldan saparak vehim ve hata 

çöllerinde yollarını kaybetmişlerdir‖.
615

 

ReĢîd Rızâ (1865-1935): Bilimin hadisin sıhhatinin belirlenmesinde kullanılması 

gerektiğini düĢünmektedir. Hatta güneĢin battıktan sonra secdeye kapandığını söyleyen 

Buhari hadisini bilimle çeliĢtiği için reddetmiĢ ve mecâzi yorumu kabul etmemiĢtir.
616

 

Ahmed Emîn (1886-1954): Hadis âlimlerinin metne yeterince önem vermediklerini, 

gerçekle uyumuna bakmadıklarını söyler, hadis tenkidinde bilimden yararlanılması 

gerektiğini düĢünmektedir.
617

 

Ebû Reyye (1889-1970): Bilimsel verilerle sıhhatin tespit edilebileceğini kabul etmekte 

ve 1957 yılında yayınladığı eserinde isnada bakmadan da uydurma olduğunun 

anlaĢılabileceğini düĢünmektedir. Ama Kütüb-i Sitte‘den bilimsel gerçeklere aykırı 

hadis örneklerini sadece listelemiĢ, bilimsel verilerle tenkitlerini yapmamıĢtır.
618

 

Mustafa es-Sibâî (1915-1964): Uydurma hadisin, his ve müĢahedeye aykırı olması, 

üzerinde ittifak edilmiĢ tıp kurallarına aykırı olması ve Allah‘ın sünnetine aykırı olması 

ile tanınabileceğini söyler.
619

 

M. Zübeyr Sıddıki: Hadisin, akıl ve fıtrat kanunlarına, ayrıca herkes tarafından kabul 

edilen tecrübe verilerine aykırı olmaması gerektiğini düĢünmektedir.
620

 

Sadık Cihan: Detay vermemekle birlikte hadislerin akla, hisse ve müĢahedeye aykırı 

olması ile uydurma olduklarının tespit edilebileceğini düĢünmektedir.
621

 

 

                                                           
615 Ġbn Haldun, Mukaddime, Çeviren: Zakir Kadiri Ugan, Ġstanbul, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1996, c.1, s.19. 
616 Oruçhan, Osman, Hadis ve Bilim, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı, 2011, s. 48. 
617 Oruçhan, Osman, a.g.e., s. 48. 
618 Oruçhan, Osman, a.g.e., s. 48, 49. 
619 Oruçhan, Osman, a.g.e., s. 52. 
620 Oruçhan, Osman, a.g.e., s. 52. 
621 Oruçhan, Osman, a.g.e., s. 52. 
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3.2.4. Bilime Arz Önemlidir Ama Bir Sıhhat Ölçütü Değildir 

Bu görüĢ, metni bilime aykırı hadislerin hem isnad hem de metin yönünden 

tetkik edilmesi gerektiğini savunur.
622

 Fakat isnadı sahih olan rivayetlerin, bilimsel 

verilerle çeliĢtikleri gerekçesiyle uydurma ilan edilmeleri,
623

 yani hadislerin bilimle 

karĢılaĢtırılıp sıhhatlerinin tespit edilmesi doğru bulunmamıĢtır. Çünkü hem klasik usule 

göre sahih olabilir, yani Peygambere nispetinde problem olmayabilir ve hem de aynı 

zamanda bugünün bilimine aykırı olabilir.
624

 Dolayısıyla, rivayetin sadece bilime ters 

olduğu gerekçesiyle zayıf kabul etmek hadis metodolojisine uygun olmayacaktır. Yani 

bilime arz, sıhhat tespitinde müstakil değil destekleyici bir kural olarak görülmelidir. 

Çünkü sahih olup bilime aykırı bile olsa Peygamberlik görevine halel gelmeyecektir.
625

 

Fakat buna rağmen dönem Ģartları içinde varid olmuĢ, fakat bilime aykırı bir haberin 

bilime uygun olduğunu gösterme çabası iyi niyetli olsa bile Peygamberimiz hakkında 

olumsuz kanaatlerin oluĢmasına yol açabilecektir.
626

 

Diğer yandan bilimsel veriye aykırı olan rivayetlerin reddi mümkün olmadığı 

gibi, bilime uygun olanların Peygamberimize ait olup vahiy kaynaklı olduğunu 

söylemek de yanlıĢ olacaktır.
627

 Özetle tekrar edilecek olursa, bilime arz ile elde edilen 

sonucun, hadis ilmine bir derinlik ve zenginlik kazandıracağı kesin olsa bile, rivayetin 

sübut veya kaynağını kanıtlamak için kullanılması problemli görünmektedir.  

M. Hayri KırbaĢoğlu: Hadislerin pozitif bilimlerin verileriyle tenkit edilebileceğini 

geniĢ bir Ģekilde irdeleyen KırbaĢoğlu, ―Alternatif Hadis Metodolojisi‖ adlı eserinde 

isnat tetkikini de kapsayacak Ģekilde metin tenkidi ağırlıklı bir metot öngörmektedir. 

Onyedi alt baĢlıkta sunulan metin tenkidi esaslari içinde ―Dış dünyada yaşanan 

gerçekliklere tecrübe ve deneylere ters düşmesi‖
628

 baĢlığı altında ―Çörek otu, ölüm 

                                                           
622 Oruçhan, Osman, Hadis ve Bilim, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı, 2011, s. 57. 
623 Oruçhan, Osman, a.g.e., s. 74. 
624 Aba, Veli, Tıbb-ı Nebevi, Kaynağı ve Bağlayıcılığı, Ġstanbul, Endülüs Yayınları, 2019, s.265. 
625 Aba, Veli, a.g.e., s.186. 
626 Aba, Veli, a.g.e., s. 187. 
627 Aba, Veli, a.g.e., s.168. 
628 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, Alternatif Hadis Metodolojisi. Ankara, Otto Yayınları, 2019, s. 272. 
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hariç, her derde devadır.‖ ve ―Sabahları yedi acve hurması yiyene zehir ve sihir zarar 

vermez.‖ gibi rivayetleri örnek olarak vermektedir.
629

  Bunun dıĢında ―Hadislerin 

bilimsel gerçeklere ters düşmesi‖ baĢlığı altında bilime arz konusunu detaylı bir Ģekilde 

analiz etmektedir. Bu baĢlık altında KırbaĢoğlu, içeriği bilime arz edilmeye uygun 

rivayetlerin âlimler tarafından kendi dönemlerinin müspet ilimleri ıĢığında 

değerlendirilmeye çalıĢıldığını, ama bunların yeniden ele alınmasının bir zorunluluk 

olduğunu söylemektedir. Örnek olarak Yahudi kültürü ile ilgisinden bahsettiği 

―Dünyanın ömrü yedi bin yıldır‖ rivayetini vermekte ve bilimin metin tenkidinde 

kullanılabileceğini ifade etmektedir.
630

 KırbaĢoğlu, sıhhat tespitinde bilime arz 

konusunda, her Ģeyden önce ispatlanmamıĢ ve henüz teori halindeki bir takım görüĢ, 

iddia ve hipotezlerin değil, ‗kesin bilimsel gerçekler‘e baĢvurulması gerektiğini 

vurgulamaktadır. Yazar, bilimde müphemlik iddialarına rağmen bilimsel gerçek diye bir 

olgunun mevcut olduğunu söylemektedir.
631

 Rivayetin bilimsel gerçeklerle çeliĢmesiyle 

ilgili olarak ―Bu durumda o hadislerin uydurma olduğunu düşünmek mümkün ise de, 

her zaman zorunlu değildir‖ demektedir. Bir rivayetin bir yandan bugünkü bilimsel 

verilere aykırı bilgiler içermesi, diğer yandan muteber kaynaklarda sağlam isnatla yer 

almasını mümkün gören KırbaĢoğlu, ―İşte bu gibi durumlarda, hadisin uydurma 

olduğunu ileri sürmek yerine, onların Hz. Peygamber‟e ait olduğunu, fakat bu bilgilerin 

bugün itibariyle yanlış, dolayısıyla bizim için – tarihi değeri dışında – pratik bir diğeri 

bulunmadığını kabul etmek şeklinde bir yol izlenebilir. Ancak, kanaatimizce bu tür bir 

yorumun geçerli olabileceği hadisleri tespit edebilmek için, İslam öncesi dönemde, Hz. 

Peygamber‟in içinde yaşadığı toplumun, sağlık ve tedavi anlayışının araştırılarak tam 

olarak ortaya konması gerekir.‖ diyerek
632

 özetle, tıp konulu rivayetler konusunda isnad 

ve metin çalıĢmasından sonra karar verilmesi gerektiğini, bunların ilkesel öneri 

                                                           
629 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, Alternatif Hadis Metodolojisi. Ankara, Otto Yayınları, 2019, s. 274. 
630 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, a.g.e., s. 315-317. 
631 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, a.g.e., s. 317. 
632 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, Alternatif Hadis Metodolojisi. Ankara, Otto Yayınları, 2019, s. 320, 321, 323; 

Oruçhan, Osman, Hadis ve Bilim, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı, 2011, s. 52-54. 
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içerenlerinin Peygamberimize ait olabileceğini, tedavi önerisi içerenlerinin ise ancak 

bilimsel bir etüdden sonra uygulanabileceğini ve bunlarda hazır mucize çözümler 

aramak yerine Allah‘ın yasaları kullanılarak keĢifler yapılması gerektiğini 

düĢünmektedir.
633

 KırbaĢoğlu özetle haberin klasik anlamda sahih olup aynı zamanda 

bilimle çeliĢebileceğini, bu içeriğin o dönemin kültürünü yansıtmasından kaynaklanmıĢ 

olabileceğini savunmaktadır. Yani ona göre bir sözün yanlıĢ ve kabul edilemez oluĢu, 

onun uydurma olduğunu gerektirmeyebilir. Bu, özellikle Peygamberimizin çevresinden 

edinip aktardığı bazı bilgiler için söz konusu olabilir. Bu durumda KırbaĢoğlu, bu tür 

rivayetlerin ―uydurma‖ değil de, Zehebi‘nin zayıfın altında uydurmanın üstünde bir yere 

koyduğu ―matruh‖ kategorisinden mülhem bir Ģekilde ―İsnad açısından Hz. 

Peygamber‟e ait görünen; ama muhteva itibarıyla yanlış olduğu anlaşılan ve 

dolayısıyla kabulü mümkün olmayan hadisler‖ Ģeklinde nitelendirilebileceğini söyler.
634

 

Enbiya Yıldırım: Metin tenkidi prensipleri arasında hadisi müspet ilimlere arz etmeyi 

de saymaktadır. Bilime arz konusunda tıp ve astronomi ile ilgili rivayetlerin aynı 

mantalite ile değerlendirilmesini önermektedir. Çünkü mucizevilik ikisinde de temel 

iddia durumundadır.
635

 Bu taksimi Yıldırım, sahih senedli hadisler için yapmaktadır.
636

 

Yıldırım, senedi sahih bir rivayetin, bilimle uyumlu olması durumunda büyük ihtimalle 

Peygamberimize ait olduğunu ama tecrübe edilmiĢ bilgi olduğundan mucizevi 

olmadığını düĢünmektedir.
637 

Bilimle uyumsuz olması durumunda rivayetin sahih 

olması mümkündür. Çünkü Peygamberimiz tıbbı öğretmek için gönderilmediği için bazı 

tavsiyelerinde yanılmıĢ olabilmesi her zaman muhtemeldir.
638

 Örneğin deve idrarı gibi 

bir tedavi, dönemin gerçekliği iken Ģimdi geçerliliğini yitirmiĢ olabilir.
639

 Yıldırım‘a 

göre, Peygamberimizin bu konuda yanılmıĢ olabileceği kabul edildikten sonra, bilimin 

                                                           
633 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, Alternatif Hadis Metodolojisi. Ankara, Otto Yayınları, 2019, s. 331. 
634 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, a.g.e., s. 137-139. 
635 Yıldırım, Enbiya, Hadiste Metin Tenkidi, Ankara, Otto Yayınları, 2015, s. 403. 
636 Yıldırım, Enbiya, a.g.e., s. 409. 
637 Yıldırım, Enbiya, Hadiste Metin Tenkidi, Ankara, Otto Yayınları, 2015, s. 409; Yıldırım, Enbiya, Nebevî Tıbbın 

Konumu, Uluslararası Ġslam ve Tıp (Tıbb-ı Nebevî) Kongresi Bildirileri, Adana, 7-10 Ekim 2015. 
638 Yıldırım, Enbiya, Hadiste Metin Tenkidi, Ankara, Otto Yayınları, 2015, s. 412. 
639 Yıldırım, Enbiya, Nebevî Tıbbın Konumu, Uluslararası Ġslam ve Tıp (Tıbb-ı Nebevî) Kongresi Bildirileri, Adana, 

7-10 Ekim 2015. 
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karar veremediği rivayetlerin değerlendirilmesinde esasen bir zorluk kalmamaktadır. 

Dolayısıyla basitçe bilim, hadisi onaylarsa Peygamberimiz zamanındaki kabulün doğru, 

reddederse yanlıĢ olduğu anlaĢılmıĢ olacaktır. Bilimin karar veremediği hususlarda ise 

son karar için makul bir süre beklenmesi icap edecektir.
640

 

Osman Oruçhan: Bilimin ilgi alanına giren hadislerin Peygamberimize ait olduğu 

kabul edilse bile bunların epistemolojik değerinin ve günümüz Müslümanları açısından 

bağlayıcılığının belirlenmesi için tenkit edilmesi gerektiğini düĢünmektedir.
641

 Yazar 

―Hadis ve Bilim‖ isimli eserinde bilime arz hususunda verdiği örnekleri sırasıyla sened 

ve metin tetkiki, metin tenkidi ve bugünkü bilimsel verilerle karĢılaĢtırma Ģeklinde bir 

usul ile değerlendirmiĢtir.
642

 Ġsnad sahih bile olsa kesin hükmü metin tetkiki sonrasına 

bırakmıĢtır.
643

 Rivayetlerin bilime arzında ise ilk olarak bilimin inceleme alanına giren 

olgusal olma, edebi anlatımın olmaması ve tarihi bağlamın elvermesi gibi unsurları 

belirlemiĢ, daha sonra içerikteki bilgiye uygun bilim alanındaki çalıĢmaları alıp arz 

edilecek bilgide kesinlik, yani yanlıĢlanmamıĢ olma ve diğer bilimsel verilere aykırı 

olmama Ģartlarını aramıĢtır.
644

 Oruçhan, günümüz bilimsel verilerine aykırı her 

rivayetin Peygamberimize ait olmadığını iddia etmenin doğru olmayacağını, fakat 

muhtevanın dönem bilgi ve bilimine arz edilmesi halinde o dönemdeki bir insan için 

bile kabul edilemez olan rivayetin reddedilmesi gerektiğini söylemektedir. Ayrıca 

günümüz bilimine aykırı olup da senedi de sahih değilse Peygamber sözü olarak kabul 

edilmemelidir. Buna rağmen yazar, bu rivayetlerin dönem bilim anlayıĢını yansıttıkları 

için bilim tarihi açısından önemli, fakat günümüz Müslümanları için bilgi değeri 

bulunmadığını düĢünmektedir. Son olarak Oruçhan; ―Kaynak ve isnad tetkiki 

neticesinde Hz. Peygamber‟e ait olabileceği anlaşılan hadisler ise, Hz. Peygamber 

döneminin bilimsel seviyesine, peygamberlik vazifesine uygunluğu ve diğer metin 

                                                           
640 Yıldırım, Enbiya, Hadiste Metin Tenkidi, Ankara, Otto Yayınları, 2015, s. 412, 413; Yıldırım, Enbiya, Nebevî 

Tıbbın Konumu, Uluslararası Ġslam ve Tıp (Tıbb-ı Nebevî) Kongresi Bildirileri, Adana, 7-10 Ekim 2015. 
641 Oruçhan, Osman, Hadis ve Bilim, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı, 2011, s. 88. 
642 Oruçhan, Osman, a.g.e., s. 88-92. 
643 Oruçhan, Osman, a.g.e., s. 89. 
644 Oruçhan, Osman, a.g.e., s. 91. 
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tenkidi esasları açısından değerlendirilmeli, bunlara da aykırılığı bulunmuyorsa Hz. 

Peygamber‟e ait olabileceği kabul edilmelidir.‖ demektedir.
645

 

Maurice Bucaille (1920-1998): Kur‘an ayetlerinin bilimsel verilere uygunluğunu 

birçok örnekle göstermiĢtir. Bucaille, Kur‘an‘ın çağdaĢ bilimin verileri ile tam bir uyum 

arz ettiğini ama bilimsel alana giren bazı hadislerde bu durumun çarpıcı bir Ģekilde 

farklı olduğunu belirtir.
646

 Bucaille endikasyonu bildirmeksizin balın Ģifa olduğunu 

söyleyen Nahl 16/69 ayeti hariç, Kur‘an‘da tedavi için pratik bir tavsiyenin 

bulunmadığına dikkat çeker.
647

 Buhari‘de tıpla ilgili bazı rivayetleri bilimsel açıdan 

sorunlu ve sıhhatini Ģüpheli bulsa da uydurma saymaz ve bunların o devirdeki tıbbi 

anlayıĢlar hakkında bilgi vermek gibi bir faydasının bulunduğunu ifade eder.
648 

Hadislerin ancak mahdut bir kısmına Peygamberin düĢüncesi olarak bakılabileceğini, 

bunun dıĢında kalanların, özellikle bilimsel konularda kendi zamanında yaĢayan 

insanların inanabilecekleri hususları ifade ettiğini düĢünür. Böylece eksiksiz ve hatasız 

Kur‘an‘ı Ģüpheli rivayetlerden ayıran özellikler ortaya çıkmaktadır.
649

 KırbaĢoğlu‘na 

göre Bucaille‘nin tıbbi Nebevi konusundaki değerlendirmeleri makuldür.
650

 

Muhammed el-Gazzâlî (1917-1996): Kimsenin bilmediği ve bu nedenle bazılarınca 

mucize kabul edilen sinek hadisinin bilimsel olarak ispatlanması halinde bunun mucize 

sayılacağını söyler. Ama ispat edilemezse zanna dayalı bir içtihat olarak kalır ve 

Ġslam‘ın Ģerefine de zarar vermez demektedir.
651

 Bununla birlikte buradaki çeliĢkinin 

hadis rivayetlerini direk olarak Ġslam ile eĢitleyen yaklaĢım temel alındığında Ġslam‘ın 

Ģerefine zarar verebileceği söylenmelidir. Fakat rivayetlerin mahiyeti konusunda 

farkındalığı olan kesimler açısından Gazzâlî‘nin bu görüĢü mutedil bir yaklaĢıma iĢaret 

                                                           
645 Oruçhan, Osman, Hadis ve Bilim, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı, 2011, s. 92. 
646 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, Alternatif Hadis Metodolojisi. Ankara, Otto Yayınları, 2019, s. 326, 327. 
647 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, a.g.e., s. 327. 
648 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, Alternatif Hadis Metodolojisi. Ankara, Otto Yayınları, 2019, s. 327; Oruçhan, Osman, 

Hadis ve Bilim, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı, 2011, s. 50, 51. 
649 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, Alternatif Hadis Metodolojisi. Ankara, Otto Yayınları, 2019, s. 328, 329. 
650 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, a.g.e., s. 327. 
651 Yıldırım, Enbiya, Hadiste Metin Tenkidi, Ankara, Otto Yayınları, 2015, s. 407. 
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eder. Zira bilimi ne bir sıhhat aracı görmekte, ne de muhtevanın bilimle çeliĢmesinde 

risalet açısından bir sorun görmektedir. 

 

4. BĠLĠM YOLUYLA TENKĠDDE YENĠ BĠR PARADĠGMA 

 

4.1. Bilim Yoluyla Tenkid Algoritması 

Tıp konulu rivayetlerin klasik anlamda bilime arzındaki kimi müphem noktalar, 

bu tezde bağlayıcılık ve bilim olguları yeniden temellendirilerek netleĢtirilmeye 

çalıĢılmıĢtır. Bu bağlamda çalıĢmamızda rivayetlerin bağlayıcılığı ile ilgili koĢullar 

―Dini Bağlayıcılık Kararı‖ baĢlığı altında detaylıca iĢlenmiĢ ve bağlayıcılığın vahyî, 

fıkhî, lafzî ve ilkesel olmak üzere farklı kategorilerde olabileceği anlatılmıĢtır.  

Önerdiğimiz algoritmada, bağlayıcılığın olup olmadığı veya bu dört kategoriye 

göre, dinin dinamik veya statik, hangi kısmına ait olduğu önem arzetmektedir. Çünkü 

sistemimize göre, bir dizi çözümleme ile ulaĢtığımız bilimin yapısına göre, bilim de 

dinamik ve statik unsurlardan oluĢmaktadır (ġekil 1). Buna göre: 

(a) Dinin statik (değiĢmez) tarafı, bilimin ancak statik (değiĢmez) tarafına arz edilebilir, 

(b) Dinin dinamik (değiĢken) tarafı, bilimin hem statik (değiĢmez) hem de dinamik 

(değiĢken) tarafına arz edilebilir, 

(c) Bağlayıcı olmayan bir rivayet de bilimin hem statik (değiĢmez) hem de dinamik 

(değiĢken) tarafına arz edilebilir. 

Bir baĢka ifadeyle, kaynaklarının aynı olması nedeniyle dinin (statik) 

değiĢmezleri, bilimin (statik) değiĢmezlerine arz edilebilirken, dinin (dinamik) değiĢken 

hükümlerinin bilimin (statik) değiĢmez kısmına arz edilememesi zaten 

düĢünülemeyecektir. Diğer yandan dinin değiĢkenleri, bilimin değiĢkenlerine arzı da 

tabiatıyla mümkün olacaktır. Çünkü ilahi yasaları temsil etmesi yönüyle bilimin 

değiĢmezleri, dinin beĢeri üretimle elde edilen değiĢebilen, dinamik hükümlerinden 
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üstün olmalıdır. Ġlaveten dinin bu değiĢebilen yani içtihat ve yoruma açık kısımlarının, 

içeriğindeki zan nedeniyle bilimin değiĢmezleri yanında değiĢebilen unsurlarına da arz 

edilebileceği ifade edilmelidir. Çünkü dinin dinamik alanında içtihat ederken, çoğu 

zaten bireye, topluma ve zamana göre izafi araçlar kullanıldığı için, bilimin değiĢmez 

kısmının yanında değiĢebilen dinamik kısmı da bu araçlar cümlesinden kabul edilebilir. 

Nitekim Fazlur Rahman, hastalıktan korunmak veya onu tedavi etmenin çekim kanunu 

kadar tabii bir kanun olduğunu ifade etmiĢtir.
652

 Böylece, rivayetlerin toptancı dini 

görünümü ile bilimin toptancı dünyevi görünümü tartıĢılarak, yeni bir bilime arz 

paradigması önerilmiĢtir. 

 

4.2. Bilim Yoluyla Tenkid Algoritmasının Sübut Tayininde Kullanılması 

Öncelikle genel anlamıyla bilim ile metin tenkidi yapılabileceği ama rivayetin 

sıhhati konusunda klasik usule çok katkı yapamayacağı, yani bilimin rivayetin sabit 

olup olmadığı konusunda yeni bir kanıt sunmayabileceği kabul edilmelidir. Hatta 

döneme tarihlenen bir dokümana eriĢilmesi gibi maddi ve kat‘i bir delil keĢfedilinceye 

kadar, bir rivayetin metinden bağımsız olarak sabit olduğunu veya olmadığını 

gösterecek en iyi metodun klasik isnad sistemi olduğu değerlendirilebilir. Bununla 

birlikte rivayet içeriğinde, pirinç ile ilgili rivayette olduğu gibi akıl sınırlarını zorlayan 

apaçık bir bilimsel çeliĢki ve tutarsızlık varsa sıhhat konusunda bir hüküm 

verilebilecektir.  

KırbaĢoğlu‘na göre Peygamberimize ait olabileceği anlaĢılan rivayetler üç ana 

grupta yer alabilirler. Bunlar a) tecrübe ve deney ile geçmiĢte olduğu gibi bugün de 

doğruluğu gösterebilen sağlıklı ve dengeli beslenme ağız temizliği gibi tavsiye ve 

uygulamalar, b) tecrübe ve deney sonucunda geçmiĢte yararlı olduğu görülen ve o 

                                                           
652 Fazlur Rahman, İslam Geleneğinde Sağlık ve Tıp, Ankara Okulu Yayınları, 1997, s. 28. 
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dönemde yaygın olarak bilinen ve uygulanan hususlar, c) yine tecrübe ve deneyle gerek 

geçmiĢte gerek günümüzde yanlıĢlığı bilinen tavsiye ve uygulamalar.
653

 

Önerdiğimiz bu paradigma ile tıp konulu rivayetlerin dini görünümü ile bilimin 

dünyevi görünümünün irdelenmesi suretiyle ortaya konan bir yapı üzerinden bilime 

arzın imkanı aranmaktadır. Ayrıca bu eksen etrafında farklı arz düzeyleri ve bilimin 

sıhhat tayininde kullanılma koĢullarına dair çıkarımlara ulaĢılmaktadır. 

 

4.2.1. Bilime Arz 

4.2.1.1. Statik (Çekirdek) Bilime Arz 

Burada geliĢigüzel bilimsel çıktılara değil, bilimin ulaĢtığı statik, kor bilgiye, 

yani kesin hakikate arz kastedilmektedir. Bilimin bu Ģekilde kompartımanlara ayrılması, 

ilgili bölümde detaylıca izah edilmiĢtir. Rivayetlerin arz edileceği statik (çekirdek) 

bilimsel çıktı iki türlü olabilir:(a) Zamandan bağımsız olarak bilinen kor bilim ve (b) 

henüz keĢfedilmiĢ olan kor bilim. 

Henüz kesinlik kazanıp statikleĢmiĢ bir bilimsel bulgu, asırlar önceki bir metnin 

sıhhatini belirlemede tabiatıyla kullanılamayacaktır. Fakat eğer arz edilen bu statik bilgi 

kümesi, zamandan bağımsız kadim ve evrensel bir bilim anlayıĢını temsil ediyorsa 

rivayetin böyle bir bilgiye ters düĢmesiyle terki mümkün olabilecektir. Çünkü fetanet 

özelliği olan bir Peygamber için evrensel bilginin bu türünden habersiz olması muhal 

kabul edilmelidir. Fakat teorik olarak tanımlanan bu argümanın değeri, bu ölçülerdeki 

bilimsel gerçekliklerin sınırlı sayıda olmasından dolayı pratikte düĢük kalabilir. Örneğin 

tüm zamanlarda geçerli olabilecek bu türden bir bilgi olan ağız hijyeni gibi hususlar 

oldukça az olmakla birlikte rivayetin sahih ve makbul olabileceğini öngörebilmektedir. 

 

4.2.1.2. Dinamik (Çevre) Bilime Arz 

                                                           
653 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, Alternatif Hadis Metodolojisi, Ankara, Otto Yayınları, 2019, s. 322. 
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Rivayetlerin değerlendirilmesinde değiĢmez ve statik bir niteliğe kavuĢamamıĢ 

bilimsel veriler ancak bazı koĢullarda kullanılabilir. Bunun için bu bilimsel verinin Ģu 

özellikleri bilinmelidir: (a) Peygamberimiz dönemine ait bilimsel (veya eĢdeğeri) 

gerçeklikler ve (b) dönemden bağımsız herhangi bir dinamik bilim türü. 

Örneğin eğer rivayete konu olan böyle bir bilginin Peygamberimiz döneminin 

bilimsel bir gerçekliği olduğu tespit edilebiliyorsa ilgili rivayetin sübutunun tespitinde 

kullanılabilecektir.  

Yani burada kastedilen muhtevanın dönemin yaygın ve malum bilim anlayıĢına 

arz edilmesidir. Oruçhan tarafından da savunulan
654

 bu usulde dönem bilim anlayıĢının 

haliyle çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu Ģekilde döneme ait yaygın bir bilginin bir 

Peygamber tarafından bilinmemesi imkânsız olacağından sıhhat hükmünün 

verilmesinde kullanılabilir. Fakat dönem ile eĢ zamanlı bilimin çok iyi tayin 

edilememesi durumunda, rivayetlerin bilimin evrensel olmayan değiĢebilen bulgularına 

arz edilmesi ile doğrulama veya yanlıĢlamanın göreceli durumu ile karĢı karĢıya 

kalınabilir. Örneğin, hacamat, dağlama ve bazı gıdaların tıbbi etkinliğini konu alan 

rivayetler, dönemin bilim anlayıĢı ile uyumlu iseler pekâlâ varid olmuĢ olabileceği 

düĢünülebilir. 

Diğer yandan bu bilim türü, evrensel bir bilim düzeyini temsil etmediği için 

rivayetin evrensel bir hakikati gösterip göstermediğini tayin edemeyecektir. Fakat 

bugün ulaĢılan her türlü bilimsel gerçekten farklı olsa bile eğer dönemin bilgisi isabetle 

tespit edilebilirse, sübut tayini ve metin tenkidinde kullanılabilecek önemli bir arz 

düzeyi elde edilmiĢ olacaktır. Bu arz, burada izah edildiği gibi rivayette geçen olgunun 

tarafımızdan o dönemin bilimine arz edilmesi Ģeklinde olabileceği gibi rivayet metninde 

(gaylenin ibka edilmesi örneğinde olduğu gibi) dönem bilimine arzın bizatihi yer alması 

Ģeklinde de olabilir.  

 

                                                           
654 Oruçhan, Osman, Hadis ve Bilim, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı, 2011, s. 92. 
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4.2.2. Bilimsel Metodolojiye Arz 

Bilimsel yönteme arz, herhangi bir bilimsel bulguya direk arzdan farklı olarak, 

esasen ilgili olgunun geçerli olup olmadığının geçerli nesnel bir metodoloji ile tespit 

edilmesidir. Sonuç, değiĢmez bilimsel veri ile kontrol edilen bir durumdan farklı olarak 

göreceli olmaktadır. Diğer bir deyiĢle baĢka çalıĢma koĢullarında farklı sonuçlar 

alınabilecektir. Dolayısıyla örneğin bir rivayete konu olan bir gıda maddesinin etkinliği 

bilimsel bir metot ile araĢtırılsa bile sonuç, araĢtırıcı (bilgi düzeyi ve önyargılar gibi), 

metod (doğru metot seçimi ve metodun zayıflıkları gibi) ve koĢullardaki 

(tekrarlanabilirlik gibi) göreceli durumlar nedeniyle mutlak olmayacaktır.  

 

4.3. Algoritmanın Kullanımına Ait Örnekler 

Bu çalıĢmadaki algoritma, rivayetin muhtevasındaki tıbbi unsurun dini 

görünümünün (dinin değiĢmez ve değiĢken bileĢenlerinden hangisine dair olduğunun) 

tespit edilmesi ve böylece kategorize edilen tıbbi unsurun bilimin değiĢmez (ilahi 

evrensel yasaları gösteren) ve değiĢken (kesinleĢmemiĢ verileri içeren) çıktılarından 

hangisi ile değerlendirilebileceğine dair önermelerden meydana gelmektedir. AĢağıda 

bu algoritma ile tıp konulu bir rivayetin önce dini görünümüne, sonra bu veriye göre 

bilim ile nasıl değerlendirileceğine dair bazı örnekler sunulmaktadır. 

Öncelikle diğer tüm yöntemler gibi bu çalıĢmadaki algoritmayla üzerinde 

çalıĢılan rivayetin sahih olup olmadığı konusunda mutlak, kesin ve son hükmün 

verilemeyeceği, bu nedenle bu yöntemin diğerleriyle birlikte adeta bir karar destek 

sistemi gibi kullanılabileceği ve ayrıca bu algoritmanın daha ileri çalıĢmalarla 

geliĢtirilmesi gerektiği de vurgulanmalıdır. 

Örnek 1: Hacamat 

Hacamatın faydalarından bahseden ve bu tedaviye teĢvik eden 13 kadar rivayet 

olduğu ifade edilmiĢ olup bunlardan ―Sizin için en faydalı tedavi yöntemi hacamat ve 
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Hint udu/tütsüsüdür‖
655

 Ģeklindeki rivayet (daha fazla detay ilgili bölümlerde verilmek 

üzere) önerdiğimiz algoritma ile kısaca değerlendirilecektir: 

(1) Rivayet dini yönden bağlayıcı mı? Bunun belirlenmesi için öncelikle aĢağıdakiler 

saptanmalıdır;  

(a) Hadis/sünnet muhtevası yönünden: Tedavi olunmasını teĢvik yönünden sünnet. 

(b) Sübut yönünden: Klasik dönem temel isnadlı eserlerde yer almasıyla sahih/makbul. 

(c) Kaynak yönünden: Mucizevi değil, bilinen kadim bir tedaviyi öneren beĢeri bilgi. 

(d) Muhteva yönünden: Kadim ve teknik tıbbi bir tedaviyi konu ediniyor.  

(2) Hangi bağlayıcılık düzeyinde? Rivayette sözü edilen hacamatın, bir tedavi yöntemi 

olarak dinin asli parçası olmaması nedeniyle ve birinci maddedeki değerlendirmelerle 

sadece tedavi olunmasını öğütleyen dini/nebevi kaide açısından ilkesel bağlayıcılığı 

olabilir. 

(3) Bilimin hangi düzeydeki ölçütüne vurulabilir? Rivayette geçen hacamatın 

mücerret manada din ile iliĢkisi kurulamadığından yani bağlayıcılığın dinin değiĢmez 

değil değiĢebilir ilkesel düzeydeki hususları ile ilgili olduğu değerlendirildiği için, 

rivayetin bilimin hem evrensel yasaları gösteren statik; hem de henüz değiĢken 

bulgularına arz edilebileceği söylenebilir. Buna göre hacamat konusunda bilimin hem 

statik ve hem de dinamik verilerine göre tutum belirlenebilir. Yani hacamat, (a) dinamik 

bilimsel veriler bir faydaya iĢaret ediyorsa, bu fayda yanlıĢlanıncaya kadar ve (b) bu 

fayda statik bilim tarafından gösterildiğinde ise standart tedavi olarak kullanılabilir. 

(4) Bilim ölçütüne vurulmasıyla rivayet doğrulanabilir mi? Hacamatın Peygamber 

döneminde dahi kadim ve yaygınlık kazanmıĢ bir yöntem olması dolayısıyla dönem 

bilimine arz ile bu rivayetin – matematik kesinlikte olmasa da – varid olma ihtimalinin 

olduğu söylenebilir. 

                                                           
655 Bu rivayetin geçtiği kaynaklar; (Ahmed b. Hanbel, XIX/102, H. No: 12045; Buhârî, ―Tıb‖, 13, H. No: 5696; 

Müslim, ―Müsâkât‖, 11, H. No: 1577; Ġbn Mâce, ―Tıb‖, 20, H. No: 3476, sadece hacamat zikredilmektedir; Ebû 

Dâvûd, ―Tıb‖, 3, H. No: 3857, sadece hacamat zikredilmektedir) olarak belirtilmektedir. Bakınız: Aytekin, Mehmet 

Ali, ―Nebevî Tıp Arasında Zikredilen Hacamatın Fıkhi Hükmü‖, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi 

Dergisi, 2019, sayı: 48, s.197-225. 
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Sonuç: Buradaki algoritmayla bilimsel ölçüte vurulduğunda, (1) Peygamberimizle 

çağdaĢ sıradan bir kiĢinin bile kabul edemeyeceği hususun bir peygamber tarafından 

dile getirilmesinin muhal, ama dönemin genel kabul, anlayıĢ ve bilimiyle uyumlu bir 

hadis rivayetinin mümkün olacağı savından hareketle, hacamat konulu rivayetin 

Peygamberimiz tarafından söylenmiĢ olabileceği, ama bu vürudun zorunlu olmayacağı 

ve (2) hacamatın fayda ve kullanımına, tedavi olunmasının öğütlenmesi ilkesinden ayrı 

olarak tamamen bilimin statik ve dinamik verilerine göre karar verilebileceği 

değerlendirilebilir. Buna göre hacamatın bu gün için geniĢ bir coğrafyada uygulandığı, 

fakat tıbbın değiĢmez prensiplerini, diğer bir deyiĢle ilahi yasaları gösteren çekirdek 

bilim alanına terfi edemediği, halen üzerinde çalıĢmaların devam ettiği, tamamlayıcı 

nitelikteki bir tedavi yöntemi olduğu, ancak bu hususların bilinmesi Ģartıyla 

uygulanabileceği söylenebilir. Bununla birlikte, halen bilimin dinamik kısmında (Tablo 

1 ve 2) yer alan hacamatın ileride, biriken bulgu ve verilerle statik bilimin öğesi olması 

durumunda elbette etkinliği tartıĢılmaz bir tedavi olabilmesi de mümkündür.  

Örnek 2: Misvak 

Fıkhi açıdan kesin bir emir olmadığı anlaĢıldığı için, vâcip değil sünnet kabul 

edildiği söylenen misvak ile ilgili ―Eğer müminlere (ümmetime) zorluk çıkaracak 

olmasaydım her namazda misvak kullanmalarını emrederdim‖ (Buhârî, ―Cumʿa‖, 8; 

Müslim, ―Ṭahâret‖, 42; Ebû Dâvûd, ―Ṭahâret‖, 25)
656

 rivayetindeki ―sivak‖ kelimesinin 

―fırçalamak ve fırça‖ anlamına geldiğini ifade eden KırbaĢoğlu, hadisin gerçek 

anlamının ―Ümmetime zorluk vermekten korkmasaydım, her namazda dişlerini 

fırçalamalarını –veya diş fırçası kullanmalarını- emrederdim.‖ Ģeklinde olduğunu 

belirtmektedir. KırbaĢoğlu, bununla birlikte bazı hadislerde ―misvak‖ kelimesin de 

geçtiğini, ama bunun da Türkçe‘de arak ağacının (salvadora persica) dallarından elde 

edilen arak adlı nesne anlamına kullanılan ―misvak‖ değil ―diĢ fırçalama aleti, diĢ 

                                                           
656 Özel, Ahmet, ―Misvak‖, TDV Ġslam Ansiklopedisi,  (https://islamansiklopedisi.org.tr/misvak#2-fikih) 
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fırçası‖ anlamına geldiğini ifade etmiĢtir.
657

 Bu gerekçeyle adı geçen rivayet, diĢ 

fırçalama tavsiyesi bağlamında, algoritma ile kısaca değerlendirilecektir. 

(1) Rivayet dini yönden bağlayıcı mı? Bunun belirlenmesi için öncelikle aĢağıdakiler 

saptanmalıdır;  

(a) Hadis/sünnet muhtevası yönünden: Halk sağlığı prensipleri yönünden sünnet. 

(b) Sübut yönünden: Klasik dönem temel isnadlı eserlerde yer almasıyla sahih/makbul. 

(c) Kaynak yönünden: Mucizevi değil, bilinen kadim bir usulü öneren beĢeri bilgi. 

(d) Muhteva yönünden: Kadim ve koruyucu tıbba dair ağız hijyenini konu ediniyor.  

(2) Hangi bağlayıcılık düzeyinde? Rivayette sözü edilen misvağın, birinci maddedeki 

değerlendirmelerle Kur‘an‘ın temizliğe yaptığı vurgu yönüyle kısmen Kur‘an‘dan 

mülhem, kısmen de ilkesel veya isteğe bağlı (mendup, müstehap) bağlayıcılığı olabilir.  

(3) Bilimin hangi düzeydeki ölçütüne vurulabilir? Arak ağacının dallarından yapılan 

ve Türkçe‘de misvak denilen aletin kullanımı özelinde olmasa da ağız bakım ve 

sağlığının temel koruyucu sağlık prensiplerinden olması nedeniyle statik dini bir 

bağlayıcılıktan söz edilebilir. Bu nedenle rivayetin, bilimin sadece evrensel yasaları 

gösteren statik bulgularına arz edilebileceği söylenebilir. Ağız hijyeninin gerekliliği ise 

bilimin artık üzerinde karar kıldığı, üzerinde tartıĢmanın kalmadığı statik alanına 

girdiğine göre bu rivayet, dinamik bilim verilerine göre değil de değiĢmez bilim 

bulgularına göre değerlendirilmelidir. Ağız bakımı ile ilgili rivayet malzemesinin 

bilimsel makalelere konu edinilmesi ve genel olarak evrensel bilim verileri ile uyumlu 

çıkmasına dair bilgiler çalıĢmamızın dördüncü bölümünde verilmiĢ ve analiz edilmiĢtir. 

(4) Bilim ölçütüne vurulmasıyla rivayet doğrulanabilir mi? Arak veya benzeri bir 

nesne ile diĢ temizliği milattan önceki devirler ve cahiliye döneminde de bilinen 

                                                           
657 KırbaĢoğlu, Mehmet Hayri, İslam Düşüncesinde Sünnet, 14.Baskı, Ankara, Ankara Okulu Yayınları, 2017, s.103 

vd. 
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kadim
658

 bir usul olduğuna göre bilim ile bu rivayetin – matematik kesinlikte olmasa da 

– varid olma ihtimalinin olduğu söylenebilmektedir. 

Sonuç: Buradaki algoritmayla bilimsel ölçüte vurulduğunda, (1) misvak konulu 

rivayetin dönem anlayıĢ, gelenek ve bilimi tarafından onaylanması nedeniyle, sıradan 

bir Arabın dahi bilebileceği bu hususun Peygamberimiz tarafından dile getirilmesinin 

mümkün olduğu, fakat elbette muhakkak dile getirmiĢ olmasının zorunlu olmadığı ve 

(2) Arak çalısı dâhil her türlü aletle diĢ bakımının, evrensel bilimsel verilerle 

belirlenmiĢ ağız hijyeninin gerekliliği ilkesi ile uyumlu olduğundan yaygın bir Ģekilde 

uygulanması gerektiği değerlendirilebilir. Gerçekten de çalıĢmamızda, bu rivayetin ağız 

hijyeni ile alakalı bilimsel verilerce doğrulandığı saptanmıĢtır (Tablo 1 ve 2). 

Örnek 3: Deve idrarı 

Ukl ve Ureyne kabilelerinin elçi heyeti olarak Medine‘ye gelen ve hava değiĢimi 

nedeniyle hastalanan heyet üyelerine, hastalandıklarında Peygamberimizin ―sadaka 

develerinin yanına çıksanız da idrarlarından ve sütlerinden içseniz‖ dediği nakledilen 

hadis rivayeti (Buhari, 5685 ve Müslim, 4329)
659

 önerdiğimiz algoritma ile kısaca 

değerlendirilecektir. 

(1) Rivayet dini yönden bağlayıcı mı? Bunun belirlenmesi için öncelikle aĢağıdakiler 

saptanmalıdır;  

(a) Hadis/sünnet muhtevası yönünden: Maddi ve manevi temizliği de kapsayacak 

Ģekilde risalet görevine dâhil olmaması nedeniyle sünnet değil. 

(b) Sübut yönünden: Klasik dönem temel isnadlı eserlerde yer almasıyla sahih/makbul. 

(c) Kaynak yönünden: Mucizevi değil, bilinen kadim bir usulü öneren beĢeri bilgi. 

(d) Muhteva yönünden: Tedavi edici tıbba dair dönemsel bir usulü konu ediniyor.  

(2) Hangi bağlayıcılık düzeyinde? Bu rivayette, Peygamberimizin hastalanan bir grup 

insana büyü ve sihir gibi afaki bir usulü değil de içeriğin ne olduğundan bağımsız olarak 

                                                           
658 Baytop, Turhan, ―Misvak‖, TDV Ġslam Ansiklopedisi, (https://islamansiklopedisi.org.tr/misvak#1). 
659 Ġbn Kayyim el-Cevziyye, Tıbbu‟n Nebevi, Çeviri: Abdülvehhab Öztürk, Ġstanbul, Kahraman Yayınları, 2019, s. 

49-52. 
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dönemsel ampirik bir tedavi yöntemini tavsiye etmesi önemli olmakla birlikte, bu 

tedavinin risalet görevinin kapsamı içerisinde olmaması nedeniyle dini bağlayıcılığı 

bulunmuyor. 

(3) Bilimin hangi düzeydeki ölçütüne vurulabilir? Bu rivayetin dini bağlayıcılığı 

olmadığı düĢünüldüğüne göre bilimin hem dinamik, hem de statik kısmıyla 

değerlendirilebilir. 

(4) Bilim ölçütüne vurulmasıyla rivayet doğrulanabilir mi? Deve idrarı ilgili 

bölümlerde iĢlendiği gibi değiĢik kültürlerde yer alan kadim bir tedavi yöntemi gibi 

durmaktadır. Bu durumda Peygamberimizin bunu dile getirmesinin mümkün, ama 

zorunlu olmadığı söylenebilecektir. Yani algoritmaya göre rivayetin vürudu bugünün 

bilimine değil, ama dönem bilimine/anlayıĢına uygun olduğu için mümkün 

gözükmektedir. 

Sonuç: Buradaki algoritmayla bilimsel ölçüte vurulduğunda, (1) bu rivayetin dönem 

anlayıĢ, gelenek ve bilimine ters düĢmemesi nedeniyle, sıradan bir Arabın dahi 

bilebileceği bu hususun Peygamberimiz tarafından dile getirilmesinin mümkün olduğu, 

fakat elbette muhakkak dile getirmiĢ olmasının zorunlu olmadığı ve (2) deve idrarının 

bir tedavi yöntemi olup olmadığına, dini bağlayıcılık olmadığından, hem statik ve hem 

de dinamik bilim çıktılarıyla karar verilebileceği değerlendirilebilir. Fakat bu çalıĢmada 

taranan medikal literatür kapsamında deve idrarının hastalıklarda içilmesi yoluyla 

kullanımının çalıĢılmadığı (Tablo 1 ve 2) düĢünülecek olursa, bu usulün kullanılmasına 

dair bilimsel bir veri, tavsiye veya karar bulunmamaktadır. 

Örnek 4: Sineğin kanadı. 

Ġbn Kuteybe‘nin sahih olduğunu düĢündüğü ve baĢka lafızlarının da olduğunu 

söylediği ―Birinizin kabına sinek düştüğü zaman, onu kaba daldırınız. Çünkü onun iki 

kanadının birisinde zehir, diğerinde de onun panzehri vardır. Sinek önce zehrini akıtır, 
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sonra daldırınca da panzehrini akıtır.‖ (Buhari, 59/17; 76/58; Ahmed ibn Hanbel, II, 

229; III, 67) Ģeklindeki rivayet önerdiğimiz algoritma ile kısaca değerlendirilecektir.
660

 

(1) Rivayet dini yönden bağlayıcı mı? Bunun belirlenmesi için öncelikle aĢağıdakiler 

saptanmalıdır;  

(a) Hadis/sünnet muhtevası yönünden: Doğrudan risalet göreviyle iliĢkili olmayan 

muhteva. 

(b) Sübut yönünden: Klasik dönem temel isnadlı eserlerde yer almasıyla sahih/makbul. 

(c) Kaynak yönünden: O döneme kadar ki beĢeri bilgi birikiminde sineğin medikal yönü 

tartıĢılmıĢ. 

(d) Muhteva yönünden: Halk sağlığı veya koruyucu tıbba dair bir usulü konu ediniyor.  

(2) Hangi bağlayıcılık düzeyinde? Bu rivayetteki israf önlemeye matuf ima, bir ölçüde 

dini bağlayıcılığa gönderme yapsa da, tıp ve sağlık bağlamında sineğin kaba 

batırılmasının risalet görevinin bir parçası olduğu, yani dini bir görünüme sahip olduğu 

iddiası uzak bir yorum olsa gerektir. 

(3) Bilimin hangi düzeydeki ölçütüne vurulabilir? Bu rivayetin dini bağlayıcılığı 

olmadığı düĢünüldüğüne göre bilimin hem dinamik, hem de statik kısmıyla 

değerlendirilebilir. 

(4) Bilim ölçütüne vurulmasıyla rivayet doğrulanabilir mi? ÇalıĢmamızın ilgili 

bölümlerinde iĢlendiği gibi sineğin Hicaz coğrafyasındaki durumu açık olmasa da 

değiĢik kadim kültürlerde medikal bağlamda yer alması dikkate alınırsa, sineğin dönem 

bilgi, bilim ve anlayıĢı ile uyumlu olabileceği, bu yüzden Peygamberimizin böyle bir 

hususu dile getirmesinin imkân dâhilinde olduğu, ama Ģart olmadığı söylenebilecektir. 

Yani algoritmaya göre rivayetin vürudu bugünün bilimine değil, ama dönem 

bilimine/anlayıĢına uygun olduğu için mümkün gözükmektedir. 

                                                           
660 Ġbn Kuteybe, Hadis müdafaası (Tevilul muhteliful hadis), Çeviren: M. Hayri KırbaĢoğlu, 2.Baskı, Ankara, Otto 

Yayınları, 2017, s.264. 
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Sonuç: Buradaki algoritmayla bilimsel ölçüte vurulduğunda, (1) bu rivayetin dönem 

anlayıĢ, gelenek ve bilimine ters düĢmemesi nedeniyle, Peygamberimiz tarafından dile 

getirilmesinin Ģart olmamakla birlikte mümkün olduğu ve (2) sineğin kaba 

batırılmasının dini bağlayıcılığı olmadığına göre, bu eylemin fayda ve uygunluğuna 

hem statik ve hem de dinamik bilim çıktılarıyla karar verilebileceği değerlendirilebilir. 

Fakat bu çalıĢmada taranan medikal literatür kapsamında sineğin bu özelliğinin ve buna 

istinaden kaba batırılması iĢleminin çalıĢılmadığı (Tablo 1 ve 2) düĢünülecek olursa, bu 

usulün kullanılmasına dair bilimsel bir veri, tavsiye veya karar bulunmamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

BĠLĠM YOLUYLA TENKĠDĠN TIP LĠTERATÜRÜNE YANSIMALARI 

 

Bu bölümde, buraya kadar teorik çerçevesi çizilmeye çalıĢılan bilime arzın 

imkânı pratikte tıp literatüründeki yansımalarıyla araĢtırılmaktadır. Bu amaçla nebevi 

tıp edebiyatının geçerli ve itibarlı bilimsel çalıĢmalara hangi ölçüde konu olduğu, baĢka 

bir deyiĢle arz edildiği, kullanımı çok yaygın bir tıp literatür veritabanında, kapsayıcılığı 

en yüksek anahtar kelimelerle aranarak tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Elde edilen literatür 

verisinin kritik analizleri yapılmıĢ ve böylece Ġslam düĢüncesinde bilime arz 

varsayımlarının pratik tecrübede ne ölçüde realize edilip yorumlandığı gösterilmiĢtir. 

 

1. TIP LĠTERATÜRÜNÜ TARAMA METODU 

 

1.1. Temel Prensipler 

―Nebevi tıp‖ konusunda üretilmiĢ en geniĢ medikal literatüre ulaĢabilmek 

amacıyla sadece ―nebevi‖ kelimesi ve türevleri (prophet*, nabawi ve Mohammed) 

12.06.2020 tarihinde tarandı. Böylece ―nebevi‖ kelimesiyle geçen tüm kavramlara 

eriĢilirken, Pubmed sistemi zaten temelde tıp literatürünü kapsadığı için, tıp ve 

türevlerine (sağlık ve temizlik gibi) ait tüm içeriğin arama sonuç listesinde yer alması 

garantilenmiĢ oldu. 

ÇalıĢmamızdaki amaçlarımıza uygun olarak küresel çapta en yaygın kullanılan 

medikal literatür arama ve eriĢim platformlarından biri olan Pubmed üzerinden, 

―PROPHET* OR NABAWI‖ ve ―PROPHET* AND MOHAMMED‖ anahtar 

kelimeleriyle tarama yapıldı.  

 

1.2. Pubmed Tıp Literatürü Tarama Sistemi 
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Pubmed, tıp alanında 30 milyondan fazla literatüre eriĢilmesini destekleyen 

ücretsiz bir kaynaktır. Dünyada kullanımı en yaygın indekslerden biri olan Pubmed 

kullanılarak, esas olarak biyotıp ve sağlık alanları olmak üzere, bunlarla iliĢkili yaĢam, 

davranıĢ, kimya ve biyomühendislik bilimlerine ait makalelere ulaĢmak mümkündür.  

1996‘dan beri halka online olarak açık olan Pubmed, Ulusal Sağlık Enstitüleri 

(National Institutes of Health, NIH) ‗da bulunan ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi‘ndeki 

(U.S. National Library of Medicine, NLM) Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi 

(National Center for Biotechnology Information, NCBI) tarafından geliĢtirilmiĢtir ve 

aynı kurum tarafından yönetilmektedir.
661

 

 Pubmed, çeĢitli NLM kaynaklarında arama yapılmasını da kolaylaĢtırmaktadır. 

Bunlardan MEDLINE, Pubmed‘in en büyük bileĢenidir ve temel olarak MEDLINE için 

seçilen dergilerde, MeSH (Medical Subject Headings) sistemine göre indekslenmiĢ 

yayınlardan oluĢur. Pubmed‘in ikinci en büyük bileĢenini PubMed Central (PMC) 

oluĢturur. Bu arĢivde NLM tarafından gözden geçirilip seçilmiĢ dergilerde yer alan 

güncel, tarihsel ve bireysel tam-metin makaleler yer alır. Pubmed‘in üçüncü bileĢeni 

Kitaplık‘tır (Bookshelf). Bookshelf; biyomedikal ve sağlık gibi alanlardaki kitaplar, 

kiĢisel kitap bölümleri, raporlar, veritabanları ve benzeri dokümanlara ait bir tam-metin 

arĢividir. 

MEDLINE,
662

 biyotıp ağırlıklı yaĢam bilimlerindeki dergi makalelerine 26 

milyondan fazla atıf içeren ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi‘nin (NLM) önde gelen 

bibliyografik veritabanıdır. 1964‘de tasarlanan MEDLARS®‘ın (MEDical Literature 

Analysis and Retrieval System) çevrim içi karĢılığıdır. Bu veritabanına alınacak dergiler 

özel bir sistemle seçilir. MEDLINE, 1966‘dan günümüze kadar yayınlanan literatürü ve 

bu dönemden önceki seçilmiĢ literatürü içerir. Bu sistemde dünya çapında 40 dilde (eski 

dergiler için 60 dil) 5200 dergi taranmaktadır. Haftanın 7 günü atıflar 

                                                           
661 Pubmed, (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/about/). 
662 National Library of Medicine, Medline (https://www.nlm.nih.gov/bsd/medline.html) 

https://www.nlm.nih.gov/
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güncellenmektedir. 2019 yılında MEDLINE sistemine eklenen atıf sayısı 1 milyona 

yakındır. 

2000 yılında daha da geniĢletilen kapsamıyla, sağlık profesyonelleri yanında 

temel bilimler, halk sağlığı, sağlık politikaları, bitki ve hayvan bilimleri, çevre, deniz 

biyolojisi, biyofizik ve iliĢkili eğitimsel faaliyetler ile ilgilenenler için de önemli bir 

kaynak durumundadır. 

MEDLINE/PubMed aramaları (//www.nlm.nih.gov) adresinden yapılır ve atıf 

sonuç listesinde yazar/lar, baĢlık, dergi ve özetin yanında tam-metin eriĢimi olup 

olmadığı bilgisi yer alır. Aramalar kayıt gerektirmez ve ücretsizdir. 

 

1.3. Literatür Malzemesinin Değerlendirilmesinde Yöntem 

Makale yazarlarının dini, öncelikle isimlerinden tahmin edildi veya bulunabilirse 

biyografilerindeki açık ifadelerden yola çıkılarak belirlendi. Yazar ülkeleri, makalenin 

künyesinde yer alan çalıĢma adresleri veya biyografilerinin yer aldığı web adreslerinden 

öğrenildi. 

Dergilere ait ülke ve indeks değerleri dâhil tüm veriler dergilerin kendi web 

adreslerinden veya NLM kataloğu
663

 ve SJR (Scimago Journal & Country Rank)
664

 gibi 

güvenilir kaynaklardan elde edildi.  

Öncelikle nebevi tıp ile ilgili olmak üzere, konu ile bağlantısı önemli bulunan 

tüm makalelerin öncelikle tam-metinlerine ulaĢılarak, bu mümkün olamıyorsa özet 

bilgilerinden yararlanılarak analizleri yapıldı. 

ÇalıĢmamızda, sadece arama yapılan anahtar kelimeler ile eĢleĢen makaleler 

analiz edildiğinden, aynı zamanda nebevi tıp ile de ilgili olan örneğin çörek otu gibi 

bitki tedavisi konularındaki tüm yayınlar tabiatıyla gözden geçirilmemektedir. Nitekim 

bu tür yayın ve derlemelere konu olan usuller, nebevi tıp vurgusu yapılmaksızın, farklı 

                                                           
663 National Library of Medicine Kataloğu (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog) 
664 Scimago Journal & Country Rank (https://www.scimagojr.com/) 

https://www.nlm.nih.gov/
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din, kültür ve coğrafyalarda da geniĢ bir Ģekilde kullanıldıklarından çalıĢma amacımıza 

katkı yapmayan çok yüksek sayıda makale listelenmiĢ olacaktı. Bu nedenle tıp ve sağlık 

konularını sadece nebevi tıp referansı ile ele alan yayınlar değerlendirmeye alınmıĢtır.  

Ġki ortalamanın karĢılaĢtırılması Microsoft Office Excel 2007 kullanılarak t- test 

ile yapılmıĢ, p<0,05 değeri istatistiksel olarak önemli kabul edilmiĢtir. 

 

2. BULGULAR 

  

Bütün Bulgular Tablo 1‘de topluca verilmiĢtir. 

 

2.1. Nicel Bulgular 

Pubmed sisteminde ―PROPHET* OR NABAWĠ‖ Ģeklinde tarama yapıldığında 

624; ―PROPHET* AND MOHAMMED‖ Ģeklinde yapıldığında ise 15 makaleye 

ulaĢılmıĢtır. Bu 15 makalenin tamamı diğer tarama setiyle ulaĢılan 624 makale 

içerisinde de yer aldığı için toplam ulaĢılan makale sayısı 624 olmaktadır.  

Bu toplam 624 makalenin 460‘ı (Sistemde en az 30 milyon makale olduğu kabul 

edilirse 15,3/1.000.000) tamamen ilgisiz alanlarda, 60‘ı (2/1.000.000) ise diğer dinlerle 

alakalı konularda yayınlanmıĢtır. 

Genel olarak Ġslami tıp ve sağlık konuları ile ilgili bulunan toplam 104 

makalenin sadece 39‘u Nebevi Tıp sahasında yayınlanmıĢtır. Ġslam tıbbı konusundaki 

makaleler Pubmed sistemindeki makalelerin yaklaĢık milyonda 3,5‘unu oluĢtururken bu 

oran sadece Nebevi Tıp alanında 1,3 olarak hesaplanmıĢtır (Tablo 2). 
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Tablo 1. Nebevi Tıp Konusundaki Makalelere Ait Detaylar. 

Alt Konu Açıklama Sğ Dğ AD MT Makale BaĢlığı Yıl Din YÜ Dergi DÜ SJR H 

Genel  
Nebevi Tıbba 

Oryantalist 

yaklaĢım  

G - - A 
The medicine of 

the prophet 
1962 - GB 

Med 

Hist 
GB 0,26 26 

Genel 

Nebevi Tıbba 

Oryantalist 

yaklaĢım 

G - - - Prophetic medicine 1984 H? NL 

Ned 

Tijdschr 
Geneesk

d 

NL - - 

Ulema 
GörüĢü 

Celaleddin 
Suyuti‘nin 

Nebevi Tıp 

üzerine yazdığı 
makale 

G - - Y 

A new manuscript 

on prophet's 
medicine by Jalāl 

al-Din al-Suyūtī 

1985 M IND 

Stud 

Hist 

Med Sci 

IND 0 1 

Kadın 
Sünneti 

Nebevi Tıbba 

Oryantalist 

yaklaĢım 

G - - D Sexual mutilation 1990 - - 
Vie 

Sante 
F - - 

Genel  
Nebevi Tıbba ait 

bazı aforizmalar 
G - - D 

The medical 

aphorisms of 

Muhammad the 
Prophet of Islam: a 

translation 

1991 M GB 

Am J 

Chin 
Med. 

SG

P 
0,89 59 

Sünnet 

Oryantalistik ve 

teolojik bakıĢla 
erkek/kız 

ayırmadan sünnet 
iĢlemine olumlu 

bakmıyor 

G - - D 

To mutilate in the 

name of Jehovah or 
Allah: 

legitimization of 
male and female 

circumcision 

1994 H? CH 
Med 

Law 
IL 0,16 19 

Ağız 

Hijyeni 

Hadislerde ağız 

hijyeni 
K Ev KB A 

Oral hygiene in the 

hadiths of the Holy 
Prophet, 

Mohammed 

S.A.V.S 

1997 - BIH 
Med 

Arh 
BIH 0,31 21 

Kalp-
damar 

Hastalıkl

arı 

Kalp ve damar 
hastalıklarının 

tedavisinde 

hadisler  

T - - D 

Hadiths on the 

treatment of 

diseases of the 
heart and blood 

vessels 

1997 - BIH 
Med 

Arh 
BIH 0,31 21 

Tüylerin 

Giderilm
esi 

Günlük 

pubik/aksiller 
tıraĢın 

intiharlarda 

kullanılabilecek 
bir adli tıp 

niteliği 

olabileceği 
iĢlenmiĢ 

G - - Rt 

Is daily shaving of 

axillary and pubic 

hair a feature of 

suicide in the 

Muslim 
community? 

2008 M TR 

Am J 

Forensic 

Med 

Pathol 

US

A 
0,38 55 

Tükrük 

Tükrük/toprak 

karıĢımının 
dermatolojik 

patojenlere karĢı 

antimikrobiyal 
etkinlikte olduğu 

bulunmuĢ 

T Ev BY Da 

Antimicrobial 

activity of certain 
bacteria and fungi 

isolated from soil 

mixed with human 
saliva against 

pathogenic 

microbes causing 
dermatological 

diseases 

2010 M SA 
Saudi J 
Biol Sci 

SA 0,65 42 

Çörek otu  

Çörek otu 
(Nigella)‘nın 

antimikrobik 

etkisi deneysel 
olarak çalıĢılıp 

etkili bulunmuĢ 

T Ev BY Da 

Detection of the 

antibacterial effect 
of Nigella sativa 

ground seeds with 

water 

2011 M 
YE

M 

Afr J 
Tradit 

Comple

ment 
Altern 

Med 

WA

N 
0,3 40 

Ağız 

Hijyeni 

Misvak hakkında 

Fitokimyasal ve 
farmakolojik 

çalıĢmalar 

hakkında bir 
derleme 

K - - D 

A review on 

phytochemical and 
pharmacological 

investigations of 

miswak (Salvadora 
persica Linn). 

2011 M IND 

J Pharm 

Bioallie
d Sci 

IND 0,3 31 
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Ağız 

Hijyeni 

Ağız hijyeninin 
ekoller 

arasındaki 

temelleri 

K Ev KB D 

Oral hygiene in the 
Shari'ah: a 

thousand-year-old 

conversation 

between Islam's 

schools of legal 

thought 

2012 M 
US

A 

J Hist 

Dent 

US

A 
0,1 9 

Aktüel 
Haber 

Nebevi Tıp 

konusunda bir 

haber 

G - - H 
The medicine of 

the prophet 
2012 - - CMAJ 

CD
N 

1,03 178 

Talbinah 

Hadiste önerilen 
talbinah 

yemeğinin yaĢlı 

depresyonunda 
faydası 

gösterilmiĢ 

T Ev BY Rk 

Effect of Talbinah 
Food Consumption 

on Depressive 

Symptoms Among 
Elderly Individuals 

in Long Term Care 

Facilities, 
Randomized 

Clinical Trial 

2013 M 
MA

L 

Clin 
Interv 

Aging 

NZ 1 59 

Çörek otu 

Çörek otu 
(Nigella)‘nun 

terapotik 

potansiyeli 
hakkında bir 

derleme 

T - - D 

A review on 

therapeutic 
potential of Nigella 

sativa: A miracle 

herb 

2013 M SA 

Asian 

Pac J 

Trop 
Biomed 

NL 0,51 54 

Etnog-

rafya 

Nebevi tıbba ait 
etnografik bir 

araĢtırma 

G - - A 

Trick or treat? 
Muslim Thangals, 

psychologisation 

and pragmatic 
realism in northern 

Kerala, India 

2014 H? D 

Transcul

t 

Psychiat
ry 

GB 0,63 52 

Çörek otu 

Çörek otu 
(Nigella) içindeki 

thymoquinone 

maddesinin 
metadon ile 

karĢılaĢtırılması 

T - - E 

Opioid dependence 

and substitution 
therapy: 

thymoquinone as 

potential novel 
supplement therapy 

for better outcome 

for methadone 
maintenance 

therapy substitution 

therapy 

2014 M 
MA

L 

Iran J 
Basic 

Med Sci 

IR 0,51 33 

Hacamat 
(Islak 

Kupa) 

Bal ile birlikte 

Talassemik 

demir 
yüklenmesinde 

kullanılması bir 

derleme ile 
araĢtırılmıĢ 

T - - D 

Al-hijamah and 

oral honey for 

treating 
thalassemia, 

conditions of iron 

overload, and 
hyperferremia: 

toward improving 

the therapeutic 
outcomes 

2014 M 
ET/

SA 

J Blood 

Med 
NZ 0,74 17 

Hacamat 

(Islak 
Kupa) 

Bazı anemi 
türlerinde yeni 

bir tedavi olarak 

perkutan demir 
ve ferritin 

alınması 

çalıĢılmıĢ 

T - - A 

Percutaneous 

excretion of iron 
and ferritin 

(through Al-

hijamah) as a novel 
treatment for iron 

overload in beta-

thalassemia major, 
hemochromatosis 

and  

sideroblastic 
anemia 

2014 M 
ET/

SA 

Med 

Hypothe
ses 

US

A 
0,43 83 

Hacamat 
(Islak 

Kupa) 

Psoriasisli bir 
olguda etkili 

bulunmuĢ 

T Ev BY Vt 

Treatment of 

psoriasis by using 

Hijamah: A case 
report 

2015 M SA 
Saudi J 

Biol Sci 
SA 0,65 42 

Hacamat 

(Islak 
Kupa) 

Otoimmun 

hastalıkta faydalı 
olabilir 

T - - D 

Ameliorating Role 

Exerted by Al-
Hijamah in 

Autoimmune 

Diseases: Effect on 
Serum 

Autoantibodies and 

Inflammatory 
Mediators 

2015 M 
ET/

SA 

Int J 

Health 

Sci 
(Qassim

). 

SA - - 



224 

  

Çörek otu 

Nigellanın 
potansiyel 

antidepresan 

etkisinin hayvan 

deneyi ile 

gösterilmesi 

T Ev BY Da 

Potential 

Antidepressant 
Constituents of 

Nigella sativa 

Seeds 

2016 M 
ET/

SA 

Pharmac
ogn 

Mag 

IND 0,35 33 

Ağız 

Hijyeni 

Ağız sağlığında 
Kur‘an ve 

sünnetin rolü 

K Ev KB A 
The Role of the 

Qur'an and Sunnah 

in Oral Health 

2016 
M 

vd 
GB 

J Relig 

Health. 

US

A 
0,49 37 

Ağız 

Hijyeni 

Naturel bir diĢ 

fırçası olarak 
Misvak 

K - - D 

Role of Salvadora 

persica chewing 
stick (miswak): A 

natural toothbrush 

for  
holistic oral health 

2016 M 

PA
K/G

B/S

A 

Eur J 

Dent. 
TR 0,48 26 

Çörek otu 

Ebola hemorajik 

ateĢte çörek otu 
(Nigella) sadece 

örnek olarak 

öneriliyor 

T - - D 

Updates in 

diagnosis and 
management of 

Ebola hemorrhagic 

fever 

2016 M 
ET/

SA 

J Res 

Med Sci 
IR 0,54 34 

Gıdalar 

Kanserde 
potansiyel 

iĢlevsel gıda 

öğeleri olarak 

Nebevi Tıp 

üzerine bir 
derleme 

T - - D 

Prophetic medicine 

as potential 
functional food 

elements in the 

intervention of 
cancer: A review 

2017 M 

BD/
SA/

MA

L 

Biomed 

Pharmac

other 

F 1,05 85 

Çörek otu 

Çörek otu 

(Nigella) 

hakkında bir 
derleme 

T - - D 

Review: Nigella 

sativa (Prophetic 

Medicine): A 
Review 

2017 M 
ET/
PA

K 

Pak J 
Pharm 

Sci 

PA

K 
0,24 38 

Hacamat 
(Islak 

Kupa) 

Talessemik 
küçük bir çocuk 

hasta grubu 

üzerinde 
çalıĢılmıĢ, demir 

yüklenmesi ve 

oksidatif stres 
üzerine etkili 

bulunmuĢ 

T Ev BY Pa 

Al-hijamah (wet 

cupping therapy of 
prophetic 

medicine) 

significantly and 
safely reduces iron 

overload and 

oxidative stress in 
thalassemic 

children: a novel 

pilot study 

2018 M 
ET/

SA 

J Blood 

Med 
NZ 0,74 17 

Kaylule 

Uykusu 

Nörobilimsel ve 

Ġslami 

perspektiften 

kaylule hakkında 

bir derleme 

K Ev ÇB D 

The Concept of 
Qailulah (Midday 

Napping) from 

Neuroscientific and 
Islamic 

Perspectives 

2018 M 
MA

L 

J Relig 

Health 

US

A 
0,49 37 

Ağız 
Hijyeni 

Misvak ağacının 

geleneksel ve 
modern 

kullanımı 

K - - D 

A review of the 
traditional and 

modern uses of 

Salvadora persica 
L. (Miswak): 

Toothbrush tree of 

Prophet 
Muhammad 

2018 M 
MS/
TR 

J 

Ethnoph

armacol 

NL 0,9 181 

Gıdalar 

Peygamberimizin 

önerdiği gıdalar 

ve hastalıklar 
arasındaki bağlar 

konusunda bir 

derleme 

T - - D 

Links between the 

Prophet 
Muhammad 

(PBUH) 

recommended 
foods and disease 

management: A 

review in the light 
of modern 

superfoods 

2018 M IND 

Int J 
Health 

Sci 

(Qassim
). 

SA - - 

Acve 

Hurması 

Diklofenal 

toksisitesine iyi 
gelmesi 

T Ev BY Da 

Protective effects 

of Ajwa date 
extract against 

tissue damage 

induced by acute 
diclofenac toxicity 

2019 M 
ET/

SA 

J Taibah 

Univ 
Med Sci 

NL 0,23 14 
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Hacamat 

(Islak 

Kupa) 

Kemik ağrısında 

etkili bulunmuĢ 

ama bir tavsiye 

düzeyinde ele 

alınmıĢ 

T Ev BY Rt 

Effect of wet 
cupping on 

reducing bone pain 

for patients in King 

Abdulaziz  

University 

Hospital, Saudi 
Arabia. A 

retrospective study 

2019 M SA 
Saudi 

Med J 
SA 0,38 48 

Eğitim 

Suudi 

Arabistan‘daki 
bir Tıp 

Fakültesinde 

nebevi tıp 
eğitiminin 

değerlendirilmesi 

G - - Pa 

Evaluation of 
pioneering 

introduction of 

integrative and 
prophetic medicine 

education in an 

Arabic medical 
school (Taibah 

University, Saudi 

Arabia): 10 years' 
experience 

2019 M 
ET/
SA 

J Int 

Med 

Res 

GB 0,43 54 

Çörek otu 

Bir çok hastalığa 

karĢı  çörek 
otunun içindeki 

thymoquinone 

maddesinin 
etkinliği 

T - - E 

Thymoquinone, a 

constituent of 

prophetic 
medicine-black 

seed, is a miracle 

therapeutic 
molecule against 

multiple diseases 

2019 M SA 

Int J 

Health 

Sci 

(Qassim

) 

SA - - 

Fito-

terapi 

Çok çalıĢma 

yapıldığı halde 
Kur‘an ve 

sünnette 

zikredilen 
fitoterapinin 

klinik 

uygulamaya 
geçirilemediği  

T - - D 

Plants mentioned in 
the Islamic 

Scriptures (Holy 

Qur'ân and 
Ahadith): 

Traditional uses 

and medicinal 
importance in 

contemporary 

times. 

2019 M >3 

J 

Ethnoph
armacol 

NL 0,9 181 

Hacamat 
(Islak 

Kupa) 

Karpal tünel 
sendromlu bir 

olguda cerrahiye 

alternatif 
olabileceği 

gösterilmiĢ 

T - - Vt 

Al-hijamah (wet 

cupping therapy of 

prophetic 
medicine) as a 

novel alternative to 

surgery for carpal 
tunnel syndrome 

2019 M SA 
Neurosc
iences 

(Riyadh) 

SA 0,27 18 

Kadın 
Sünneti 

Seküler ve islami 

bakıĢ açılarının, 

zarar vermeme 
ilkesinde 

uzlaĢtırılabileceğ

i iddia ediliyor 

T - - D 

The Problem of 

Female Genital 

Cutting: Bridging 
Secular and Islamic 

Bioethical 

Perspectives. 

2019 
M 
vd 

US
A 

Perspect 

Biol 

Med. 

US
A 

0,23 44 

Sğ (Sağlık Alanı): G: Genel, K: Koruyucu Tıp, T: Tedavi Edici Tıp 

Dğ (Bilimin veriyi doğrulaması): Ev: Evet 

AD (Arz Düzeyi): KB: Kor Bilim, ÇB: Çevre Bilim, BY: Bilimsel Yöntem. 

MT (Makale Türü): A: Analitik, D: Derleme, Da: Deneysel Araştırma, E: Editöryal, H: Haber, Pa: Prospektif 

Araştırma, Rk: Randomize Kontrollü Çalışma, Rt: Retrospektif Çalışma, Vt: Vaka Takdimi, Y: Yorum. 

Din (Yazar Dini): M: Müslüman yazar/lar, M vd: Müslüman ve diğer dinlerden yazarlar H?: Hristiyan olduğu 

değerlendirilen yazar/lar. 

YÜ: Yazar Ülkesi, DÜ: Dergi Ülkesi (Uluslararası Plaka Kodlarına Göre Ülkeler:BD: Bangladeş, BIH: Bosna-

Hersek, CDN: Kanada, CH: İsviçre, D: Almanya, ET: Mısır, F: Fransa, GB: Birleşik Krallık, IL: İsrail, IND: 

Hindistan, IR: İran, MAL: Malezya, MS: Mauritius, NL: Hollanda, NZ: Yeni Zelanda, PAK: Pakistan, SA: Suudi 

Arabistan, SGP: Singapur, TR: Türkiye,  USA: ABD, WAN: Nijerya, YEM: Yemen, >3: Üçten fazla ülke) 
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Tablo 2. Tarama Sonuçlarının Konulara Göre Gösterimi. 

Kategori   Sayı Oran 
* 

Ġlgisiz  460 15,3 

 Açıklama yok 
A 

173  

 Bilimsel terminolojiye benzerlik 142  

 EĢ sesli – farklı anlamlı kullanımlar 
B 

127  

 Farklı bağlamlarda kullanım 
C 

18  

    

Diğer dinler  60 2 

 Hristiyanlık 
D 

24  

 Yahudilik 
E 

9  

 Hristiyanlık ve Yahudilik 
F 

4  

 ZerdüĢtlük 1  

 Hinduizm ve ZerdüĢtçülük 
G 

 1  

 ġamanizm 1  

 Diğer 
H 

20  

    

Ġslam Tıbbı  65 2,2 

 Oryantalist yaklaĢımlar 
I 

14  

 Aile planlaması 7  

 Hac dönemi sağlık konuları 4  

 Veterinerlik (Hayvan kesimi/hakları) 3  

 Demans 2  

 Geleneksel Arap/Ġslam tıbbı 2  

 Nebi soyu ile ilgili genetik çalıĢma 2  

 GTAT – ülke örnekleri 2  

 Dini danıĢmanlık 2  

 AIDS 2  

 Sosyoloji bağlamında tıp 2  

 Tarih (eczacılık ve öncüler) 2  

 Organ nakli 2  

 Oruç 2  

 Deontoloji 1  

 Çocuk hakları 1  

 Eğitim  1  

 Embriyoloji 1  

 Emzirme 1  

 HemĢirelik hizmetleri 1  

 Ġctihadi konular (Tüp bebek/ötanezi) 1  

 Ġnancın iyileĢtirici etkisi 1  

 Kuran‘ın Ģifa olması 1  

 Mukayeseli Ġslam tıbbı 1  

 Ölüm 1  

 Peygamberlik kurumu 1  

 Sağlıkçıların Ġslam tıbbına bakıĢı 1  

 Siyaset bağlamında tıp 1  

 Peygamberimizin hastalığı 1  

 Uyku 1  

 UyuĢturucular 1  
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Nebevi Tıp  39 1,3 

 Fitoterapi 10  

 Hacamat (ıslak kupa) 7  

 Ağız sağlığı 6  

 Kadın sünneti 2  

 Oryantalistik genel değerlendirmeler 2  

 Genel prensipler 1  

 Sünnet operasyonu 1  

 Kaylule uykusu 1  

 Tüylerin giderilmesi 1  

 Acve hurması 1  

 Talbinah yiyeceği 1  

 Tükrük/toprağın antimikrobik özelliği 1  

 Celaleddin Suyuti‘nin görüĢleri 1  

 Eğitim 1  

 Etnografya 1  

 Aktüel haber 1  

 Kardiyovasküler hastalıklar 1  

    

Toplam  624 20,8 

* Pubmed Sistemindeki yaklaşık 30 milyon makale içindeki oranı (milyon makale başına) 

A – Detay bilgisine ulaşılamadığı veya prophet kelimesinin hangi anlamda kullanıldığının tam olarak anlaşılamadığı 

veya kahin, öncü gibi genel anlamları dışında kullanıldığı durumlar  

B – Edebiyat, botanik, biyografi, psikoloji, tarih ve diğer alanlarda, haberci, öncü, ileri görüşlü, öngörü, şifacı, 

tahmin, kehanet gibi anlamlardaki kullanımlar. 

C – Antropoloji, etnografya, biyoetik, sosyoloji, halk sağlığı, epilepsi ve uyku çalışmaları kapsamındaki kullanımlar.   

D – Maneviyat (6), biyoetik (2), Hz. İsa‟nın hekim yönü (2), Mormonlar (2), sağlık hizmetleri (2), Katolik tıp geleneği 

(1), vaftiz (1), kilise – hastane analizi (1), sosyoloji (1), doğum kontrolü (1), homoseksüalite (1) alanlarında ve 

muhtelif (4) konularda. 

E – Tarih (2), Hz. Musa (1), Talmud (1), arkeoloji (1), akıl hastalığı (1), uyku (1), biyoetik (1), maneviyat (1) 

konularında. 

F – Genel kültür (2), psikoloji (1) ve Hz. Musa ile ilgili karşılaştırma (1) konularında. 

G – Kürtaj konusunda. 

H – Psikoloji (4), etnografya (3), toplumsal araştırma (3), homoseksüalite (1), doğum kontrolü (1), maneviyat (1), 

mecaz (1), mistik kişilikler (1), akrabalık (1), Roma tıp-din ilişkisi (1), tarih (1), yalancı peygamberler (1), yerel tıp 

adetleri (1) konularında. 

I – Oryantalist yaklaşımlar başlığı altında: Dürzi gelenek özelinde hurafeler (2), Peygamberimizin hastalıkları (2), 

Kur‟an çalışmaları (1), aile planlaması (1), deve sütü (1), Din ve bilim (1), maneviyat (1), sünnet operasyonu (1), 

sosyolojik bağlam (1), Müslüman yaşamı (1), ötanezi (1) ve Dante‟nin Peygamberimize saldırısı (1) işlenmektedir. 

GTAT – Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 
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ġekil 3. Nebevi Tıp Konulu Bilimsel Makalelerin Yıllara Göre Dağılımı. 

 

Nebevi tıp konulu 39 makalenin 1962 yılından itibaren yayınlandıkları ve 

30‘unun (%77) son 10 yılda üretildikleri görülmektedir (Tablo 1) (ġekil 3). 

Nebevi tıp konulu 39 makaleden 2‘si karma olmak üzere 31‘i (%79.5) 

Müslüman, 3‘ü (%7.7) muhtemelen Hristiyan ve 5‘i (%12.8) hangi dinden olduğu 

bilinemeyen yazarlar tarafından kaleme alınmıĢtı (Tablo 1). 

Yazarların en çok Suudi Arabistan orjinli oldukları görülmektedir. Bu ülke, 

9‘unda diğer ülkelerle birlikte olmak üzere 15‘inde (% 38,5) yazar ülkesi durumundadır. 

Türkiye orjinli yazarlara ait 2 (% 5) çalıĢma bulunmaktadır. Yazarların yaklaĢık beĢte 

birinin Hristiyan ülkelerde çalıĢtıkları bulunmuĢtur. Yazar ülkelerinin dökümü Ģu 

Ģekildedir: Mısır - Suudi Arabistan: 8, Suudi Arabistan: 6, Malezya: 3, Hindistan: 3, 

BirleĢik Krallık: 3, ABD: 2, Bosna-Hersek: 2, Pakistan - BirleĢik Krallık - Suudi 

Arabistan: 1, Türkiye: 1, Uluslararası (3‘ten fazla ülke): 1, Yemen: 1, Almanya: 1, 

BangladeĢ - Suudi Arabistan - Malezya: 1, Hollanda: 1, Ġsviçre: 1, Mauritius - Türkiye: 

1, Mısır - Pakistan: 1 ve bilinmeyen: 2 (Tablo 1). 

Nebevi tıbba özgü makalelerin Ġslam tıbbı alanındaki makalelerden daha düĢük 

SJR ve H-Index değerine sahip dergilerde yayınlandığı bulunmuĢtur (Tablo 3)  
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Tablo 3. Konularına göre makalelerin yayınlandığı dergilerin akademik değeri 

açısından karĢılaĢtırılması. 

 
Ġslam Tıbbı 

Ortalama (SD) 

Nebevi Tıp 

Ortalama (SD) 
p değeri 

SJR 0,686 (0,500) 0,496 (0,278) 0,026 

H-Index 57,509 (47,512) 49,676 (45,247) 0,439 

* T testine göre. 

 

Nebevi Tıp konulu çalıĢmaların 12 tanesi bilim ve bilimsel metoda arz edilmiĢ, 

tamamı da doğrulanmıĢtır. Bunların 4‘ü koruyucu tıp alanında, 8‘i tedavi edici tıp 

alanında yapılmıĢtır. Koruyucu tıp alanındaki 4 çalıĢmanın 3‘ü statik (kor) bilim olmak 

üzere tamamı bilimsel bulguya arz edilmiĢtir ve hepsi de analitik veya derleme türünde 

yayınlanmıĢlardır. Tedavi edici tıp çalıĢmalarının tamamı bilimsel metoda arz 

edilmiĢtir. Bu veriler ve ayrıca makalenin türü, yılı, yazarların dini, ülkesi ve dergilerle 

ilgili bilgiler Tablo 4‘de gösterilmiĢtir. 

 

2.2. Nitel Bulgular 

İlgisiz Makaleler: Nebevi tıp ile ilgisiz bulunan 460 makalede, ―prophet*‖ 

kelimesi için farklı ve eĢ anlamlı, ayrıca farklı bağlamlarda kullanımlar olduğu 

saptanmıĢtır. Örneğin ―PROPHET‖ Ģeklindeki bilimsel bazı kısaltmalar ve tescilli 

isimlerin yanında ―prophet‖ kelimesinin öncü, ileri görüĢlü, kâhin, kehanet, öngörü ve 

tahmin gibi diğer anlamlarındaki kullanımları, bu ilgisiz yayınların tarama sonuçları 

içerisinde yer almalarına yol açmıĢtır. 

Diğer Dinler ile İlgili Makaleler: Arama yaptığımız kelimeler, 60 makalede 

(2/1.000.000) en çok Hristiyanlık ve Yahudilikle ilgili olmak üzere diğer dinlerdeki 

bağlamlarıyla kullanılmıĢtır. 
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Tablo 4. Nebevi Tıp Konularını Bilime Arz Eden Makalelerin, Sağlık Alanı, Tür, 

Yazar, Dergi ve Arz Düzeyleri Açısından Değerlendirilmesi. 

Sağlık Alanı Doğrulama 
Arz 

Düzeyi 

Makale 

Türü 
Yıl 

Yazar 

Dini 

Yazar 

Ülkesi 

Dergi 

Ülkesi 
SJR H  

Koruyucu Tıp Evet KB A 1997 - BIH BIH 0,31 21 

Koruyucu Tıp Evet KB D 2012 M USA USA 0,1 9 

Koruyucu Tıp Evet KB A 2016 M vd GB USA 0,49 37 

Koruyucu Tıp Evet ÇB D 2018 M MAL USA 0,49 37 

Tedavi Edici Evet BY Da 2010 M SA SA 0,65 42 

Tedavi Edici Evet BY Da 2011 M YEM WAN 0,3 40 

Tedavi Edici Evet BY Rk 2013 M MAL NZ 1 59 

Tedavi Edici Evet BY Vt 2015 M SA SA 0,65 42 

Tedavi Edici Evet BY Da 2016 M ET/SA IND 0,35 33 

Tedavi Edici Evet BY Pa 2018 M ET/SA NZ 0,74 17 

Tedavi Edici Evet BY Da 2019 M ET/SA NL 0,23 14 

Tedavi Edici Evet BY Rt 2019 M SA SA 0,38 48 

Arz Düzeyi: KB: Kor Bilim, ÇB: Çevre Bilim, BY: Bilimsel Yöntem. 

Makale Türü: A: Analitik, D: Derleme, Da: Deneysel Araştırma, Pa: Prospektif Araştırma, Rk: Randomize 

Kontrollü Çalışma, Rt:Retrospektif Çalışma, Vt: Vaka Takdimi. 

Yazar Dini: M: Müslüman yazar/lar, M vd: Müslüman ve diğer dinlerden yazarlar. 

Uluslararası Plaka Kodlarına Göre Yazar Ülkeleri:BIH: Bosna-Hersek, ET: Mısır, GB: Birleşik Krallık, IND: 

Hindistan, MAL: Malezya, NL: Hollanda, NZ: Yeni Zelanda, SA: Suudi Arabistan, USA: ABD, WAN:Nijerya,YEM: 

Yemen. 

 

 

Hristiyanlıkta ―prophet‖ kelimesi bağlamında bulunan yayınlar genel olarak Hz. 

Ġsa‘nın hekim yönü, biyoetik, doğum kontrolü, homoseksüalite, Katolik tıp geleneği, 

bazı Hristiyan ekollerin özellikleri, kilise – hastane analizi, maneviyat, sağlık hizmetleri 

ve sosyoloji konularında yapılmıĢlardır. Yahudilikte ise ―prophet‖ kelimesi bağlamında 

daha çok Hz. Musa, Talmud, biyoetik, tarih, arkeoloji, akıl hastalığı, maneviyat ve uyku 

konularında yayınlar yapılmıĢtır. Bu iki dini aynı anda değerlendiren yayınlarda ise 

daha çok Hz. Musa, psikoloji ve genel kültür bağlamları konu edinilmiĢtir. 
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Hinduizm ve ZerdüĢtlüğü konu alan bir makalede kürtajın ele alındığı görülmekte, 

din bağlamındaki diğer yazılarda ise genel olarak psikoloji, etnografya, toplumsal 

araĢtırma, homoseksüalite, doğum kontrolü, maneviyat, mecaz, mistik kiĢilikler, 

akrabalık, Roma tıp - din iliĢkisi, tarih, yalancı peygamberler ve yerel tıp adetleri gibi 

konular iĢlenmektedir. Bu veriler ve alt baĢlıklarına ait sayı ve oranlar Tablo 2‘de 

verilmiĢtir.  

  

3. BULGULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE TARTIġMA 

 

3.1. Genel Değerlendirmeler 

―Prophet‖ kelimesinin Ġngilizcede farklı anlamlara da gelmesi nedeniyle içerik 

değerlendirmesi ile bunlardan sadece Ġslam tıbbı ve özellikle nebevi tıp konulu olanlar 

seçilmiĢtir. Bununla birlikte bu kelime ile taramanın bir sonucu olarak çalıĢmanın yan 

ürünleri olarak kabul edilebilecek bazı spot bilgi parçaları da elde edilmiĢtir. Örneğin 

diğer dinlerin bilimsel alanda tıp ve sağlık konularına nasıl yaklaĢtıklarına, hatta 

kendilerine özgü ―Nebevi Tıp‖ yaklaĢımlarının nasıl olduğuna dair bazı ön bilgilere 

ulaĢılmıĢtır. Buna göre makale tarama metodumuzla 24‘ü Hristiyanlık, 9‘u Yahudilik ve 

4‘ü her iki din ile ilgili olmak üzere 60 tıbbi makalenin diğer dinler bağlamında 

yayınlandığı saptanmıĢtır. Bu rakamın,  65 adet Ġslam tıbbı ve 39 nebevi tıp sahalarında 

yayınlanmıĢ makalelere yakın olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bilimsel zemindeki 

tıbbi teolojik konulara diğer dinler bağlamında da ilgi duyulduğu ve böylece hiç 

azımsanmayacak bir edebiyat ve literatür oluĢtuğu tespiti yapılabilir. Diğer dinlere ait 

tıbbi literatürün hangi konulara yoğunlaĢtığı, bulgular bölümünden takip edilebilir. 

Nebevi tıbba özgü literatürün genel değerlendirmesine gelince, bu 39 makalenin 

10‘u fitoterapi, 7‘si hacamat, 7‘si genel konular, 6‘sı ağız sağlığı, 2‘si kadın sünneti, 1‘i 

erkek sünneti, 1‘i kalp hastalıkları, 1‘i tüy giderme, 1‘i tükürüğün tedavi edici özelliği, 
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1‘i acve hurması, 1‘i kaylule ve 1‘i talbinah ile ilgili idi. Yani nebevi tıp edebiyatında 

üzerinde çok durulan ve hatta mucize olduğu ileri sürülen sinek hadisi gibi rivayetler 

değil, daha çok fitoterapi ve hacamat ve daha az sayılarda diğer konular bilimsel 

metodoloji ile çalıĢılmıĢtır. Bu baĢlıkların tercih edilmesinde anılan konuların bilimsel 

etüde daha elveriĢli bulunmaları veya günlük pratik ve kazanca daha çok katkı 

vereceklerine dair beklenti ve kabuller rol oynamıĢ olabilir. 

 

3.2. Makalelerin Sayı, Dağılım, Yazar, Ülke ve Dergi Yönünden Nitelikleri 

ÇalıĢmamızda hem geleneksel hem de ortaya koyduğumuz algoritmaya göre tıp 

konulu rivayetlerde bilime arzın mümkün olduğu görülmektedir. Buna göre bilime arzı 

katiyen mümkün görmeyen küçük bir ulema grubu dıĢında, birey ve ekoller arasında 

prensipte ve belli koĢullar altında bilime arz konusunda herhangi bir problem 

görülmemektedir. Bununla birlikte tıp literatürü konusunda dünyanın en yaygın 

veritabanlarından biri olan Pubmed sisteminde yaptığımız araĢtırmaya göre bu 

veritabanındaki makalelerin sadece milyonda 1.3‘ünün nebevi tıp üzerine olduğu 

görülmektedir. Taramanın ―Peygamber‖ ve ilgili kavramlar değil de rivayetlerin 

muhtevası üzerinden yapılması halinde daha fazla sayıda sonuca ulaĢılabilecek olsa da; 

bu sayının, Müslüman dünyanın Peygamberlerine ve nebevi tıp edebiyatına düĢkünlüğü 

dikkate alındığında göreceli olarak az olduğu değerlendirilebilir. Bu nedenle sınırlı 

üretimin muhtemel nedenleri üzerinde durmak önem arz etmektedir: 

a. Veritabanının yetersizliği: Öncelikle bu sayıların, çalıĢmada sadece bir 

veritabanındaki çalıĢmaların alınması nedeniyle az olduğu, daha fazla veritabanının 

taranmasıyla daha fazla bulunabileceği eleĢtirisi getirilebilir. Buna cevap olarak, çok 

sayıda makaleyi bulmaktan ziyade belli standarttaki yayınlara ulaĢmanın çalıĢma 

amacımız için daha önemli ve gerekli olduğunu düĢünmekteyiz. Bu amaçla veritabanına 

aldığı dergi ve yayınları çok özel katılım koĢulları ile seçen ve üstelik bu katı 
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standartlarla bile milyonlarca makaleye ulaĢmamızı kolaylaĢtıran Pubmed sistemi tercih 

edilmiĢtir. Üstelik bu sistemde bulunan makalelerin zaten birçok küresel indeks ile 

kesiĢtiğini de belirtmek gerekir. Böylece ayrıca duplikasyonların belirlenip ekarte 

edilmesi için de zaman kaybı yaĢanmamıĢtır. 

b. Nebevi Tıp konularının bilimsel olarak çalışılmasının gereksiz görülmesi: Nebevi tıp 

içeriğine duyulan yüksek güven, yani bu malzemenin bilim tarafından zaten 

doğrulanacağına olan kesin inanç nedeniyle de, konu yeterince çalıĢılmamıĢ olabilir. 

Yani diğer bir deyiĢle, bu Ģekilde muhtemelen nebevi tıbbın ilahi bilgiden 

kaynaklandığı düĢüncesiyle bilimsel anlamda çalıĢılması gereksiz bulunmuĢ veya para 

ve zaman israfı, hatta Peygamberimize karĢı bir saygısızlık veya itimatsızlık olarak da 

görülmüĢ olabilir. 

c. Müslümanların bilimsel alandaki öz güvenlerini yitirmeleri: Nebevi tıp malzemesinin 

bilim tarafından yanlıĢlanması durumunda yorumlanmasında aciz kalınacağına dair gizli 

çekince de olabilir. Bu, elbette nebevi tıbbın tamamen vahiy mahsülü olduğunu 

düĢündüğü için bilime arz konusunu zihninde netleĢtirmiĢ kiĢiler için geçerli 

olmayacaktır. Zira bu kiĢiler bilimin doğrulamasını zaten zorunlu görmekte, görünürde 

doğrulamadığı durumda ise zaten bunun göreceli olduğunu, yani bilimin yanıldığını ya 

da rivayetin mahiyetinin anlaĢılamadığını düĢünmektedir. Bu çekince, esasen dini 

öğretinin bilimsel veriler ile çeliĢtiği tüm durumlarda Müslümanların yaĢadıkları gizli 

korkuyu temsil etmektedir. Bu durumda kiĢiler nasıl hareket edeceklerini bilememekte, 

dini anlama düzeylerine, yani imani tasdik düzeylerine bağlı olarak, dini ya da bilimsel 

veriyi reddetmek durumunda kalınması gibi bir ikilemde kalabilmektedirler. Bu, 

haddizatında modern zamanlarda özellikle gençlerin karĢısına çıkan en yakıcı 

sorunlardan biri durumundadır. Bu paradoks temel olarak, Müslümanların sağlam bir 

epistomolojik farkındalık geliĢtirememelerine bağlı olabilir. Nitekim ilahi yasa 

konumundaki kor/statik bilim verisi ile çeliĢen bilgi, aslında değiĢik mekanizmalarla, 
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zaman içerisinde ilahi bilginin yerini alıp dinleĢen yerel ve dönemsel beĢeri bilgidir. 

Böylece evrensel ilkeler bütünü olan ―Ġslam‖, asla çeliĢemeyeceği halde görünürde 

statik bilim ile çeliĢiyor zannedilmektedir. Aslında ―Din‖, indirildiği saflığıyla, yani 

ilahi yasalarla tam bir uyum içerisinde sapasağlam yerinde durmaktadır. Müslümanlar, 

maruz kaldıkları epistemik deformasyonlar sonucunda orijinal bir din ve bilim 

kavramsallaĢtırması yapamaz hale gelmiĢler, böylece kendilerine inĢa ettikleri dar beĢeri 

kalıplar, evreni okumalarında yetersiz kalmıĢtır. Sonuçta bilgisizlik nedeniyle 

kazanılmıĢ din-bilim çeliĢkisi karĢısında çaresizliğe düĢüleceği, bu paradoksla yüzleĢip 

baĢa çıkılamayacağı korkusu nedeniyle de bilimsel üretim sınırlı kalıyor olabilir. 

d. Müslümanların bilime ve bilimsel metodolojiye yabancılaşmaları: Bu neden, bir 

önceki neden ile karĢılıklı bir tür sebep-sonuç iliĢkisi içinde olabilir. Yani öz güven 

eksikliği zamanla yabancılaĢmaya veya tersine yabancılaĢma zamanla öz güven kaybına 

yol açmıĢ olabilir. Sonuçta bilimsel üretimin bu denli sınırlı olmasında, Müslümanların 

özellikle belli bir dönemden sonra bilim geleneğini sürdürüp geliĢtirememiĢ olmaları da 

rol oynuyor olabilir. Nitekim genel bir tarih okumasında bile Müslümanların erken 

dönemlerde sahip oldukları bilimsel yaklaĢım ve motivasyonun, yaklaĢık dördüncü 

yüzyıldan itibaren kaybolmaya baĢladığı, bunun yerine bilimi gereksiz, hatta zararlı 

gören bazı eğilimlerin baĢ gösterdiği de gözlenebilmektedir. Bu Ģekilde Ģekillenen 

ortamda, Müslüman çevrelerde topyekün bir karĢı çıkıĢ olmasa da bilimin net ve 

kapsamlı bir Ģekilde temellendirilemediği de söylenmelidir. Bunun tabi sonucu olarak 

bireyler, bilim sahasında yetersiz kalacaklarına dair bir özgüvensizlik yaĢamakta, bilime 

karĢı biraz soğuk, mesafeli ve tedirgin yaklaĢmaktadırlar. Bilimsel üretimin istenen 

düzeylerde gerçekleĢmemesinin önemli nedenlerinden biri de Müslümanların bu açmazı 

olduğu değerlendirilebilir. 

Makalelerin yıllara göre dağılımına bakıldığında nebevi tıp edebiyatını bilimsel 

alanda irdeleyen makalelerin oldukça yeni bir tarihte, yirminci yüzyılın ikinci 
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yarısından itibaren yayınlanmaya baĢlaması, dahası bu üretimin çok büyük bir kısmının 

son 10 yılda yapılmıĢ olması, bilime arzın gelenekte bir yaklaĢım olarak var olmasına 

karĢılık metodik farkındalığın son yıllarda geliĢtiğini gösteriyor olabilir. 

Bilimsel üretimin yazar, ülke ve dergi özellikleri ile iliĢkisine gelince 

çalıĢmamızda, tıp konulu rivayet malzemesinin beklendiği gibi büyük oranda 

Müslümanlar tarafından bilime ve bilimsel metoda arz edildiği bulunmuĢtur. Bu 

konudaki üretimin, dikkat çekici bir Ģekilde makalelerin yaklaĢık üçte biri olmak üzere 

en çok Suudi Arabistan orjinli araĢtırmacılarca yapıldığı görülmektedir. 

Nebevi tıp konulu araĢtırmaların, Ġslam tıbbı çalıĢmalarından daha düĢük SJR ve 

H-index skalalarına sahip dergilerde yayınlanmıĢ olması, yazarların dergi tercihlerinden 

kaynaklanmıĢ olabilir. Daha genel bir alanı kapsamaları nedeniyle, Ġslam tıbbı 

sahasındaki yayınların akademik atıf değeri daha yüksek dergilere gönderilme 

potansiyelleri ve kabul edilme oranları artıyor olabilir. Buna karĢılık nebevi tıp 

malzemesinin daha spesifik ve üzerinde çalıĢılması daha zor konuları kapsama ihtimali 

bulunmaktadır. 

 

3.3. Makalelerin Bilime Arz Yönünden Analizi 

Koruyucu tıp baĢlıklarının genel olarak bilimsel bir araĢtırmanın değil de 

yerleĢmiĢ verilerin takdim edildiği derleme ve analitik türdeki çalıĢmaların konusu 

olması önemli bir bulgudur. Çünkü bu Ģekilde, koruyucu tıbbın özellikle kor bilime arzı, 

koruyucu tıbbın büyük ölçüde bağlayıcı olmasıyla dinin statik kısmına dâhil olduğu, bu 

nedenle de bilimin statik kısmına arz edilebileceği tezimizle de uyumludur. Diğer 

yandan tedavi edici tıp ise üzerinde çalıĢmaların devam ettiği bir alan olması nedeniyle 

tabiatıyla yerleĢik olmayan, izafiyet taĢıyan bilimsel metoda arz edilmiĢlerdir. 

Genel olarak nebevi tıp sahasında yapılan bilimsel çalıĢmaların oldukça az 

olmasının yanında neden bu makaleler içerisinde bilim tarafından yanlıĢlanan hiçbir 
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nebevi tıp verisi olmadığı, diğer bir deyiĢle bilime arz edilen tüm içeriğin neden 

tamamıyla doğrulandığı konusunda da bazı ihtimaller söz konusu olabilir: 

a. Gerçekten de bilimle yanlıĢlanan bir rivayet bulunmamaktadır. 

b. Özellikle nebevi tıp malzemesinin vahiy mahsulü olduğunu düĢünenlerce, bu bilginin 

ilahi evrensel yasaları bulan bilim tarafından doğrulanması zaten beklenen ve 

ĢaĢılmaması gereken bir sonuç durumundadır. Bu nedenle hiçbir çalıĢmada bilimin 

yanlıĢladığı bir durum ortaya çıkmamıĢ ve çıkmayacaktır. 

c. Özellikle Müslüman araĢtırıcılar, bilim tarafından yanlıĢlanma ihtimali yüksek 

görünen nebevi tıp alanlarında çalıĢma yapmayı tercih etmedikleri için yanlıĢlanan bir 

durum da ortaya çıkmamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SONUÇ 

 

ÇalıĢmamızda, öncelikle hadis külliyatının bir parçası durumundaki tıp konulu 

rivayetlerin tetkik ve tenkit edilmesinde erken dönemlerden beri klasik usulün yanında 

bilim veya bilimin dönemsel eĢdeğerlerine de baĢvurulduğu, fakat bu teorik imkânın 

muhtemelen klasik hadis usulündeki farklı anlama usullerinin varlığı, diğer yandan 

bilim veya eĢ değerleri etrafındaki müphemlik algısı nedeniyle pratik bir algoritmayla 

ifade edilemediği tespit edilmiĢtir. 

Dolayısıyla hadis ve bilim telakkileri, diğer bir deyiĢle hadis ve bilime yüklenen 

anlamlar ve kullanılan kavram setlerine göre, çoğu kez belli bir metodolojiye 

dayanmayan, dağınık ve birbirinden çok farklı yaklaĢımlar ortaya çıkmıĢ, bu nedenle 

bilime arz konusundaki tüm müktesebatı temel özelliklere göre gruplandırıp, standart 

baĢlıklar altında toplanması güç olmuĢ, bununla birlikte bilime arz konusundaki tüm 

geleneksel yaklaĢımlar Ģematize edilerek ortaya konulmuĢtur.  

Diğer yandan bu konudaki temel sorunsalın rivayet malzemesi ve bilim 

arasındaki iliĢkinin tatminkâr ve tutarlı bir Ģekilde kurulamaması olduğu; bunun da 

rivayetlerin bütünüyle dini alana ait olduğu genel kanısına karĢılık bilimin bütünüyle 

dünyevi olduğu kabulünden kaynaklandığı düĢünülmüĢtür. Buradan hareketle tezimizde 

bilime arzın imkânı; nebevi tıp malzemesi (tümüyle) dini midir? ve bilim (tümüyle) 

dünyevi midir? Ģeklindeki iki sualin Ģekillendirdiği bir algoritma ile araĢtırılmıĢtır. 

Bu Ģekildeki bir perspektifle bakıldığında, nebevi tıp baĢlığı altındaki 

müktesebatın ve daha önemlisi tıp ve sağlık konusundaki nebevi vizyonun daha net 

ortaya konulabileceği görülmektedir. Buna göre, özellikle tedavi edici tıbbın teknik 

bileĢenleri haricindeki tıp ve sağlık alanının; akıl sağlığı örneğinde olduğu gibi din 

açısından ön-Ģart olduğu ve temizlik örneğinde olduğu gibi dinin aslında bunu hem 

gerektirdiği hem de vadettiği görülmektedir. Din ile bu iç içelik, genel sağlık alanında 
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elbette nebevi söz ve eylemlerin olmasını kaçınılmaz kılmaktadır. ĠĢte çalıĢmamızda 

bunların nasıl bir bağlayıcılığa sahip oldukları ve buradan hareketle bilimden nasıl 

yararlanılacağı üzerine bir algoritma önerilmiĢtir. 

Nebevi tıp malzemesinin dini karakterini belirleyen dini bağlayıcılık, 

çalıĢmamızda hadisin neliği, sübut, kaynak ve muhteva konusundaki tespit ve 

yaklaĢımlara göre belirlenip netleĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. Dini bağlayıcılığın tespiti 

durumunda ise bunun vahyî, fıkhî, lafzî ve ilkesel olmak üzere dört farklı tür ve düzeyde 

olduğu, ayrıca bu bağlayıcılık çeĢitlerinin, dinin değiĢmez (statik) ve değiĢken 

(dinamik) boyutlarına ait olabileceği savunulmuĢtur. Bu yaklaĢımın tüm tıbbi rivayet 

malzemesinin bağlayıcı olduğu veya olmadığını savunan toptancı yaklaĢımlara göre 

hakikati göstermede daha baĢarılı ve isabetli olduğu düĢünülmüĢtür. 

Dini bağlayıcılık kararı verilirken, Tıp ve sağlık alanındaki rivayetlerin 

Peygamberimizin meselelere Kur‘ani rehberlik ve hikmetle yaklaĢım tarzı olan sünnet 

ıĢığında değerlendirilmesinin; bir rivayetin sübutunun sadece sened değil 

zenginleĢtirilmiĢ metin kritiği ile de araĢtırılmasının; rivayetlerdeki tıbbi malumatın, 

ilahi olması durumunda itikadi vasıfla mutlak bağlayıcı ve tartıĢılamaz olacağından, 

kaynak konusundaki tartıĢmaları sona erdirecek denli güçlü bir kanıt ortaya çıkıncaya 

kadar beĢeri kabul edilmesinin; kaynak tartıĢmalarına da katkı yapacak Ģekilde tıbbın 

basit, olgusal, yeknesak ve yekpare bir yapıda değil oldukça sofistike, kadim 

dönemlerden itibaren bir metod ve felsefe ile sürekli tekâmül eden ve bu nedenle 

Peygamberimiz döneminde bile belli bir seviyeye ulaĢmıĢ olduğunun tespitinin önemli 

olduğu düĢünülmüĢtür. 

Özetle, rivayetlerdeki çoğu tedavi yönteminin ilahi, yani mükemmel olmaktan 

uzak olması, döneme ait dünya tıbbının ulaĢtığı düzey ve bunun yanında yatay ve dikey 

yoğun bilgi ve kültür alıĢveriĢinin izlerinin takip edilebilmesi ve öncü neslin nebevi 

vizyonu literal/vahyi almayıp geliĢtirmeleri ve sürekli daha iyisini keĢfetme arayıĢları, 
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tıp konulu rivayetlerin mucize olduklarına dair argümanları zayıflatmaktadır. Fakat 

çalıĢmamızda rivayetlere ve genel olarak hayata daha geniĢ bir perspektiften 

bakıldığında tıp ve sağlık konularının bütüncül olarak vahiy ile baĢlamıĢ/vahiyden 

etkilenmiĢ olabileceğinin izlerine de yer verilmiĢ, tersine tamamen beĢeri tıp tecrübe ve 

geleneğinin dinleĢmiĢ olabileceği gerçeğine de değinilmiĢtir. 

Ġlk bakıĢta dünyevi bir kavram olarak algılanan bilim ise tanımı, felsefesi, 

tekâmülü, yapısı ve dini görünümü üzerinden analiz edilmiĢ ve dini bağlayıcılıkta 

olduğu gibi bilimin de daha çok dini olanı temsil eden statik ve daha değiĢken dinamik 

yapılardan müteĢekkil olduğu gösterilmiĢtir. 

Bu çalıĢmada bilimin, ister kadim dönemlerdeki felsefe ve gözlem anlamlarında, 

isterse tüm modern tanımlarında, kendisiyle evrenin keĢfedildiği bir araç olduğu, bu 

gerçekliğin, bilim kavramı etrafındaki felsefi ve ideolojik tartıĢmalarla değiĢmediği 

vurgulanmıĢtır. Dikkatlice bakıldığında bilim eleĢtirilerinin, bizatihi bilime değil daha 

çok onun suistimaline ve kötü uygulamalarına yöneldiği, bilime dair varsayılan 

müphemliğin, yapısının çözümlenmesiyle ortadan kalkacağı, ilahi yasaları birebir 

gösterebilen statik bir bilim alanına ulaĢılabileceği savunulmuĢtur. Bilimin dini 

görünümü, yani dini bir faaliyet olabileceği bu Ģekilde temellendirilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Dini bağlayıcılığa sahip nebevi tıp malzemesinin, dinin değiĢmez (statik) 

kısmına dâhil bileĢenlerinin bilimin sadece değiĢmez (statik) kısmına arz edilebileceği, 

ama dinin değiĢken (dinamik) kısmına dâhil olanlarının ise bilimin her iki kısmına da 

arz edilebileceği savunulmuĢtur. Bunun yanında dini bağlayıcılığı olmayan nebevi tıp 

içeriğinin bilimin her iki türüne de arz edilebileceği değerlendirilmiĢtir. 

Nebevi tıp edebiyatının tıp literatürüne göreceli olarak sınırlı yansıması, 

Müslüman dünyanın bilime genel olarak mesafeli yaklaĢmasının bir göstergesi olarak 

yorumlanmıĢtır. Bilime yönelik bu çekincenin arka planındaki faktörlerden birinin de 

yeterince temellendirilmemiĢ bir felsefe karĢıtlığı olduğu değerlendirilmiĢtir. Zira erken 
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dönemlerin bilimi demek olan felsefe, çeĢitli akım ve ekollerin etkisiyle gittikçe negatif 

bağlam kazanmıĢ, böylece eĢ zamanlı olarak bilimden de bir uzaklaĢma yaĢanmıĢ 

olmalıdır. Bilime bu yabancılaĢma, sonuçta her alanda olduğu gibi nebevi tıp 

edebiyatında da bilimsel değerlendirmelerden mahrum kalınması ve genel manada din 

ve bilim kavramlarının birbirlerinden kopmalarına yol açmıĢ olmalıdır. Oysa dini olanın 

bilim ile değerlendirilebileceğinin örtülü, ama eĢsiz örneklerinin Kur‘an-ı Kerim‘de 

dahi bulunabileceği savunulmuĢtur. Nitekim bu meyanda Kitabımızdaki açlık, oruç ve 

abdest gibi düzenlemelerin istisnalarının bugün ancak adına bilim denilen disiplin ile 

belirlenebileceğine dikkat çekilmiĢtir. 

 Tıp konulu rivayetlerin ve bilimin değiĢmez/değiĢebilen veya diğer bir deyiĢle 

dini/dünyevi taraflarının çözümlenmesi esasına dayalı bu ontolojik bilime arz 

algoritması ile baĢlıca Ģu sonuçların elde edilebileceği düĢünülmüĢtür: 1. Tıp konulu 

rivayetlerin sıhhati konusunda klasik usule yardımcı bir bilgi kaynağı kazanılmıĢ 

olabilir. 2. Tıp konulu herhangi bir rivayetin bağlayıcılığı ve tıbbi değeri konusunda, 

tıbbın kategorileri üzerinden hüküm verilebilir. 3. Rivayetin sıhhati belirlenemese de, 

dönemsel ve evrensel bilime dair tarihsel veri ve çıkarımlara ulaĢılabilir. 4. KiĢi ve 

ekoller görüĢ, yaklaĢım ve tutumlarını gözden geçirip; ilga, tadil, ibka veya pekiĢtirme 

yoluna gidebilirler. 5. Böylece hadis usulüne yeni, farklı ve kullanıĢlı araç ve 

yaklaĢımlar kazandırılmıĢ, dinamizm ve canlılık getirilmiĢ olabilir.  

Sonuç olarak, burada savunulan algoritmanın sonraki aĢamada mevcut rivayet 

malzemesine tatbik edilmesi gerekmekle birlikte, hadis ve bilim telakkilerinin yeniden 

düzenlenmeleri halinde hadisin tümden dini, bilimin ise tümden dünyevi olmadığı, 

bağlayıcılıklarına göre hadislerin bilimin dini veya dünyevi denilebilecek kısımlarına 

arz edilebileceği düĢünülmüĢtür. Bu perspektiften bakıldığında bilime arzın, aslında 

Kur‘an‘a arz ile birlikte ayetlere arzın ikinci ayağı gibi düĢünülebileceği kanaatine 

varılmıĢtır.  
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TIP KONULU RĠVAYETLERĠN BĠLĠM YOLUYLA TENKĠDĠ: YENĠ BĠR 

ALGORĠTMA VE TIP LĠTERATÜRÜNE YANSIMALARI 

 

ÖZET 

 

Arka Plan ve Amaç: Ġslam özü itibariyle tıbbın özellikle sağlık ve temizlik boyutunu 

hem gerektirmekte, hem de vadetmektedir. Din ve tıp konularının bu yadsınamaz 

yakınlığı, hatta kimi zaman örtüĢmesi nedeniyle, aynı hadis usulü kaidelerine tabi 

olsalar bile tıp konulu rivayetler farklı mütalaa edilmiĢ, hatta çoğu kez değiĢik tıp, bilim 

ve hadis yaklaĢımlarının da etkisiyle tamamen dini olarak tasavvur edilmiĢtir. Bu arka 

plan nedeniyle tıp konulu rivayetlerin bilim yoluyla tenkidi konusundaki temel problem, 

haliyle dini kabul edilen bir içeriğin (tıp) dünyevi sayılan bir kuruma (bilim) arz 

edilmesinde kendini göstermektedir. Bununla birlikte bazı istisnalar hariç tutulacak 

olursa, gelenekte tıbbi rivayetlerin bilime arzında teorik planda bir sakınca 

görülmemiĢtir. Fakat bu imkânın, yeterince kavramsallaĢtırılamamıĢ ve sporadik 

(dağınık/düzensiz) karakterde kaldığı değerlendirildiğinden, bu çalıĢmada tıp konulu 

rivayetlerin ve bilimin dini ve dünyevi yönleri irdelenerek, genel olarak dini kabul 

edilenin genel olarak dünyevi kabul edilene arz edilebilme koĢulları özgün bir algoritma 

ile araĢtırılmıĢtır. 

 

Yöntem: ÇalıĢmanın teorik kısmında ilk olarak gelenekte bilime arzın nasıl uygulandığı 

Ģematik bir algoritma üzerinden gösterilmeye çalıĢılmıĢtır. Daha sonra ise bilime arzın 

temellendirilmesinde kullanılabilecek yeni bir algoritma tasarlanmıĢtır. Buna göre tıbbi 

rivayetler ve bilim, ayrı ayrı çözümlenip her birinin statik ve dinamik bileĢenlerine 

ulaĢılması, bilime arz sürecinin bu sistematik üzerinden yürütülmesi önerilmiĢtir. Bu 

algoritmanın bir tarafında bulunan tıbbi rivayetin dini görünümü; hadis ve tıbbın 
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mahiyeti irdelenerek vahyî, fıkhî, lafzî ve ilkesel bağlayıcılık Ģeklinde gösterilmekte ve 

bunun dinin değiĢmez ve değiĢebilir, hangi kısmına ait olduğu belirlenmektedir. 

Algoritmanın diğer tarafında yer alan bilim de tanımı, felsefesi, tekâmülü, yapısı ve dini 

görünümü üzerinden değiĢmez ve değiĢebilen alanlara ayrıĢtırılmaktadır. Sonuçta bu 

algoritma düzeninde dinin değiĢmezlerinin ancak bilimin değiĢmezlerine, dinin 

değiĢebilen alanlarına ait rivayetlerin ise bilimin her iki alanına da arz edilebileceği 

savunulmaktadır. ÇalıĢmanın pratik kısmında ise bilime arzın küresel tıp literatüründeki 

yansımaları sistematik olarak saptanmakta ve kritik analizleri yapılmaktadır. 

 

Sonuçlar: ÇalıĢmamızda gelenekte tıp konulu rivayetlerde bilim veya dönemsel 

eĢdeğerine arzın teorik olarak mümkün görüldüğü fakat standart bir anlayıĢ ve yaklaĢım 

metodolojisi geliĢtirilemediği tespit edilmiĢtir. Bu alandaki üretime katkı vermek 

amacıyla tasarladığımız algoritma ile tıbbi rivayet ve bilimin yekpare bir yapıda 

olmadıkları, değiĢmez ve değiĢebilen bölümlerden oluĢtukları ve böylece bu sistematik 

üzerinden daha rasyonel bir arz etme paradigması kurgulanabileceği değerlendirilmiĢtir. 

Buna göre tıbbi rivayetlerin dini bağlayıcılıklarının topyekün değil, farklı düzeylerde 

olabileceği, bilimin ise tamamiyle dünyevi değil kevni ayetleri gösteren taraflarıyla dini 

olabileceği gösterilmiĢ olmaktadır. Sonuç olarak, hadis ve bilim telakkilerinin yeniden 

düzenlenmeleri halinde hadisin tümden dini, bilimin ise tümden dünyevi olmadığı, 

bağlayıcılıklarına göre hadislerin bilimin dini veya dünyevi denilebilecek kısımlarına 

arz edilebileceği temellendirilmiĢ olmaktadır. Böylece bilime arzın, Kur‘an ayetlerine 

arzdan sonra ikinci bir ayet grubu olan yaradılmıĢ ayetlere arz gibi düĢünülebileceği 

değerlendirilmiĢtir. 
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CRITICISM OF HADITHS ON MEDICINE BY SCIENCE: A NEW 

ALGORITHM AND ITS REFLECTIONS TO THE MEDICAL LITERATURE   

 

ABSTRACT 

 

Background and Purpose: Islam, in its essence, both requires and promises the health 

and cleanliness aspects of medicine. Due to this undeniable closeness and sometimes 

overlap of religion and medicine, even if they are subject to the same hadith method, 

narrations on medicine were considered differently, and often, with the influence of 

different medicine, science and hadith approaches, they were conceived as purely 

religious. Because of this background, the main problem in the scientific criticism of the 

narrations on medicine manifests itself in the presentment of a content that is considered 

as religious (medicine) to a secular structure (science). However, if some exceptions are 

excluded, there has been no objection in the theoretical plan in the presentment of 

medical narrations to science in the tradition. However, since this possibility has not 

been adequately conceptualized and is considered to be sporadic, in this study, the 

religious and secular aspects of medical narratives and science have been examined, and 

the conditions of presenting what is generally accepted as religious to what is generally 

accepted as secular has been investigated with an original algorithm. 

 

Method: In the theoretical part of the study, it was first tried to show how presentment 

is applied to science in tradition through a schematic algorithm. Afterwards, a new 

algorithm is designed that can be used to ground presentment to science. Accordingly, it 

has been proposed to analyze narrations on medicine and science separately, to reach 

the static and dynamic components of each, and to conduct the presentment process to 

science through this systematic. The religious view of the medical narration on one side 
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of this algorithm, by examining the nature of hadith and medicine, is shown as 

revelation, fiqh, literal and principal bindingness, and is determined that it belongs to 

the unchangeable and changeable part of the religion. Science, which is on the other 

side of the algorithm, is also divided into unchangeable and changeable fields based on 

its definition, philosophy, evolution, structure and religious appearance. As a result, in 

this algorithm order it is argued that the constants of religion can only be presented to 

the constants of science, and the narrations of the changeable fields of religion can be 

presented to both fields of science. In the practical part of the study, the reflections of 

the presentment to science in the global medical literature are systematically determined 

and critically analyzed. 

 

Conclusions: In our study, it has been determined that it is theoretically possible to 

present science or its periodical equivalent in the tradition of medical narrations, but a 

standard understanding and approach methodology has not been developed. With the 

algorithm we have designed to contribute to the production in this field, it has been 

evaluated that medical narration and science are not in a monolithic structure, they 

consist of unchangeable and changeable parts, so that a more rational presentation 

paradigm can be constructed over this systematic. According to this, it has been shown 

that the religious bindingness of medical narrations can be at different levels, not in 

total, and that science can be religious with its aspects that show created verses rather 

than secular ones. As a result, if the conceptions of hadith and science are rearranged, it 

is grounded that hadith is not purely religious and science is not entirely secular, and 

that hadiths can be presented to parts of science that can be called religious or secular 

according to their bindingness. Thus, it has been evaluated that the presentment to 

science can be thought of as a presentment to the created verses, which is a second 

group of verses after the Qur'anic verses. 


