
DİNİMİZİN İNSAN SAĞLIĞINA VERDİĞİ ÖNEM 

 

GİRİŞ: 

 

Yüce Rabbimiz varlık âlemi içinde en üstün varlık olarak insanı yaratmış, diğer 

bütün varlıkları onun hizmetine sunmuştur. Onu kendisine muhâtap seçmiş, onunla 

diyaloğa girmiş, buyruklarını ona söylemiş, ahd ve mîsâkını ondan almıştır. İnsan 

denilen bu şerefli varlığı kendisine  “halîfe”  seçmiştir. 

Yeryüzünde “Allah’ın halîfesi” olmak demek, Allah’ın yerlere, göklere ve 

dağlara arz ettiği halde onların kabullenmekten çekindikleri, ancak insan oğlunun 

kabullendiği Emânet’i koruması demektir 

Nedir bu emânet? Bu emânet, insan olmayı gerektiren “Akıl  ve irâde, iyi ve 

kötü arasında seçim yapabilme yeteneğiyle sorumluluk bilincine sahip olmak”  

demektir. Bu sorumluluk bilinci içinde Cenâb-ı Hakkın hizmetine sunduğu diğer tüm 

mevcûdâtı korumak, geliştirmek, güzelleştirmek, helak olup bozulmasını önlemek, 

böylece yaşadığı hayata bir anlam katmak, ilk yaratılış, özgün yaratılış demek olan 

fıtratı bozmama gayreti içinde olmak demektir.  

Bilindiği gibi fıtrat, kelime anlamı îtibâriyle  “ilk yaratılış” demek olup, 

Allah’ın varlık âlemi üzerine egemen kıldığı ilkeler ve prensiplerdir, “Sünnetullah” 

tır. İşte insanların din olarak çağrıldıkları konuların bütünü “sırât-ı müstakîm”  

budur. 

İslâm Dini getirdiği ilkeleriyle hep insanı esas almış, onun fıtratında var olan 

güzellikleri korumasını istemiştir. İnsana yönelik şu beş şeyin korunması, İslâm 

Dininin temel hedefleridir: 

1. Canı Korumak/ Yaşama hakkı 

2. Malı Korumak/ Mülkiyet hakkı 

3. Aklı Korumak/ Düşünme hakkı 

4. Dini Korumak/ İnanma hakkı 

5. Nesli Korumak /İnsan soyunun saygınlığı 

Görüldüğü gibi korunması istenen bu beş temel hakların başında “Yaşama 

hakkı”  nı korumak gelmektedir. Yani her ne hal ve durumda olunursa olunsun, 

insanın yaşaması ve yaşatılması esastır. İşte bu noktada  “İnsan Sağlığı” konusu öne 

çıkmaktadır. 

 

 

 



DİNİMİZİN İNSAN SAĞLIĞINA VERDİĞİ ÖNEM 

Kur’an-ı Kerim âyetlerinde ve hadis-i şeriflerde “sağlık”, Allah’ın insanlara 

bahşettiği en büyük emânet olarak açıklanmakta ve korunması gerektiği 

emredilmektedir. Çünkü insanın yaşaması ancak sağlığının korunması ile 

mümkündür. Canın korunması için insan öldürmek, intihar etmek1 insan sağlığını 

tehlikeye atacak tutum ve davranışlar yasaklanmıştır. Şurası muakkak ki dini 

görevlerimizin hemen hepsi ancak sağlıklı bir vücuda sahip olmakla yerine 

getirilebilir. 

Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle söylemişlerdir:  

“İnsanların çoğunun aldandığı(kıymetini takdir edemediği) iki şey vardır: 

Vücut sağlığı ve boş vakit.”2 

İslâm’a göre, hastalıklardan korunmak tedâvî olmaktan önce gelir. 

 İnsan sağlığını korumak için dinimizin yaptığı önerileri genel olarak iki grupta 

toplayabiliriz: 

 a) Hastalanmadan önce  

 b) Hastalıktan kurtulmak için   

Bunları bir kısmı genel içerikli bir kısmı ise daha özel içeriklidir. Bunları ana 

hatlariyle  şöyle tespit edebiliriz: 

 

Hastalanmadan önce Genel içerikli öneriler: 

1. İnsan mükerrem/saygı değer, her türlü hürmete layık bir varlıktır.  

 “And olsun ki biz âdem oğullarını üstün ve onurlu 

kıldık…yarattıklarımızın pek çoğundan üstün kıldık.” 3 

(Yani, onlara, bu bakımdan, kendilerini öteki bütün canlılardan hatta 

meleklerin üzerine çıkaran düşünme ve sorgulama yeteneği bahşettik) 

“Gerçek şu ki biz İnsanı en güzel şekilde yarattık”. 4 

(Yani, insanoğlunu -gerek biyolojik yapısı gerekse zihinsel yapısı itibâriyle- 

yaratılış amacının gerektirdiği fonksiyonlara sahip olarak yarattık, denilmektedir.) 

2. Mükemmel bir yaratılışa ve saygınlığa sahip bir varlık olan insana 

gerek rûhî gerekse biyolojik yapısı emânet olarak verilmiştir. 

                                                           
1 İsra,33; Nisa,29-30 
2  Tecrid,XII,357 ha.2162 
3 İsrâ17/70 
4 Tîn,4 



Bu emâneti korumakla yükümlüdür. Bir anlamda insanın yaşadığı hayat, 

aslında “Emâneti taşıma” imtihanıdır.  

“Hanginiz daha iyi iş işlediğini sınamak/imtihan etmek için ölümü ve 

hayatı yaratan O’dur.” 5 

Öyleyse emânete riâyet edilmelidir. 

 “Ey inananlar ! Allah’a ve Peygamberine karşı hâinlik etmeyin. Size 

güvenilen/emânet edilen şeylere  bile bile ihânet etmiş olursunuz.” 6 

Evet bize verilen en büyük emânet, akıl ve ruh sağlığı emânetidir. 

Peygamberimiz bir hadislerinde : 

“Kıyâmet günü insana adım başı, ömrünü nerede geçirdiği, ne yaptığı, 

malını nereden kazandığı, nerelere harcadığı, bedenini/geçliğini nerede kullanıp 

tükettiği konularında sorular sorulacaktır.” 7buyurmuştur. 

Sahâbeden Abdullah bin Amr bin el-Âs ile Peygamberimiz arasında şöyle bir 

diyalog geçer: Peygamberimiz şöyle der: 

-Ey Abdullah! Senin geceleri nâfile ibâdet ettiğini, gündüzleri de nâfile 

oruç tuttuğunu duydum, öyle mi ?  Abdullah: 

-Evet Ey Allah’ın Rasûlü! deyince; Peygamberimiz ona şöyle der: 

-Öyle yapma! Zaman zaman nâfile oruç tut, bazen de tutma; geceleri 

nâfile namaz kıl, bazen de yat uyu! İyi bil ki: 

Vücudunun senin üzerinde hakkı vardır. 

Gözünün senin üzerinde hakkı vardır. 

Nefsinin senin üzerinde hakkı vardır. 

Eşinin senin üzerinde hakkı vardır. 

Çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır. 

Arkadaşının senin üzerinde hakkı vardır. 

Misafirin senin üzerinde hakkı vardır. 

Rabbinin senin üzerinde hakkı vardır. 

 Her hakkı hak sahibine ver. 8= (فأعط كّل ذي حق حقه)

 

A- Hastalanmadan önce Özel içerikli öneriler: 

İslâma göre, hastalıklardan korunmak tedâvî olmaktan önce gelir demiştik. Bu 

günümüz tıbbının da önemli konusu olan “Koruyucu hekimlik” in ilgi alanıyla 

örtüşmektedir. İslâm tıp literatüründe “tedbîrü’s-sıhha” olarak da geçen” hıfzı’s-

sıhha” terimleri, günümüz Türkçesinde “Koruyucu hekimlik” olarak 

                                                           
5 Mülk,2 
6 Enfal,27 
7 Dârimî, 135 
8 Buhâri,Savm,51,54-55 



kullanılmaktadır.9 Türk Dil Kurumu’nun hazırlamış olduğu Türkçe Sözlük’te 

Hıfzı’s-sıhha şöyle tarif edilmiştir: “Sağlıklı yaşamak için alınması gerekli 

önlemlerin tümü, sağlık bilgisi.”10   

 Gerek Kur’an ayetlerinde gerekse hadislerde verilen emirler ve yapılan 

tavsiyeler hep Koruyucu hekimlik alanına giren konulardadır.  Şöyle ki: 

1. Beden temizliği temizliğine son derece önem verilmiştir 

-Kur’an’da Tahâret/Temizlik ile ilgili kelimenin en az 32 yerde geçmesi; 

-Peygamberimizin bir hadislerinde:  

-“Her müslümanın en az haftada bir gün yıkanmasının Allah’ın onun 

üzerinde bir hakkı olduğunu” bildirilmesi11 

- gözümün nuru diye üzerinde önemle durduğu İslâmın beş temel esasından 

biri olan NAMAZ ibadetinin yapılabilmesi için mutlaka abdest almak gerektiği; 

ayrıca namaz kılan kimsenin üzerindeki elbisenin ve üzerinde namaz kıldığı yerin 

temiz olması gerektiğini emretmesi;  

-Abdest alırken yıkanması farz olan azaların yanında ağız ve burun 

temizliğine, ağız ve diş sağlığına özel önem vermesi ve misvak kullanmayı teşvik 

etmesi. Nitekim bu konuda 100’ün üzerinde hadis bulunmaktadır.  

Beden temizliğiyle ilgili bazı hadis mealleri:  

HADİS: -“Ümmetime zorluk olmasaydı her namazda misvak kullanmayı 

emrederdim”12 

HADİS:   - Beş şey fıtrattandır:  Sünnet olmak, kasıkları tıraş etmek, 

bıyıkları kısaltmak, tırnakları kesmek, koltuk altlarını temizlemek 13 

 

HADİS:  -Peygamberimiz, “Uykudan uyanınca, ellerin iyice yıkanmasını” 

emretmiştir.14 

 

2. Çevre temizliği temizliğine önem verilmiştir 

HADİS: “Ümmetimin yaptığı işlerin güzeli de çirkini de bana gösterildi. En 

güzel amelleri arasında  yolda sıkıntı veren şeylerin kaldırılması, kötülükler 

arasında  da yollara tükürmeyi göstermiştir."15 

                                                           
9 Bozkurt,N., DİA, XVII,316, “Hıfzı’s-sıhha” mad. 
10 Türkçe Sözlük, T.D.K, Ankara, 1988, I,639 
11 Müslim,Cuma,9 
12 Müslim, taharet,42 
13 E.Davud, Et’ime,55 
14 Buhari, Vudü 26 
15 Müsned,V,180 



HADİS: Ebû Hüreyre (r.a) şöyle der: Peygamberimize şöyle dedim: 

Ey Allah’ın Rasûlü ! bana faydası dokunacak bir şey öğret ! Peygamberimiz 

şöyle cevap verdi: “Müslümanların yollarında bulunan, onlara zarar verecek 

şeyleri yoldan kaldır!.” 

HADİS: -“İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. En zararlısı da 

insanlara zarar verendir”. 

HADİS: -“Allah iyidir, her türlü iyiliği sever; Allah temizdir, ter türlü 

temizliği sever…Evlerinizi ve avlularınızı temiz tutunuz!.” 16 

 

3. Dengeli Beslenmek:   Bunun için: 

 

a)İsraf etmemek.  

Yani, israf demek, “İnsanın sahip olduğu nimetleri gereksiz ve aşırı 

tüketmesi” demektir. Her türlü aşırılık, insan sağlığını ciddî bir şekilde 

etkilemektedir. 

Yüce Rabbimiz Kur’an’da bu konuda şöyle buyuruyor:  

 “Yiyin için, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez" 17 

HADİS: “Şüphesiz her arzu ettiğin anda yemek yemen israf (sayılır).”18 

İnsan sıhhatinin ölçülü yemeye bağlı olduğu düşüncesi, bazı alimleri de :” 

Yiyin, için israf etmeyin” ayetini kastederek : “Allah tıbbı yarım ayette hülasa etti” 

demeye sevk etmiştir. 

Eski Yunan tabiplerinden Hipokrat, “İlacınız, yemekleriniz ve yemekleriniz 

de ilacınız olmalıdır” demiştir.19 

İbn Sina, bir tabib lisanıyla : “bütün hastalıklar yenilen ve içilen şeylerden 

gelir.” der.20 

Ez-Zehebî, “Tıbbu’n-Nebevî” isimli eserinde Ebû Nuaym’dan naklen Hz. 

Ömer (r.a)’ın şöyle dediğini belirtir: 

 “Mideyi çok doldurmaktan sakınınız. Zira mideyi çok doldurmak, vücut 

sağlığını bozar, hastalık yapar ve namaz kılmaya karşı tembellik getirir. Size 

mutedil olmayı öneririm. Çünkü yemek yemekte mutedil olmak vücudu 

                                                           
16 Tirmizi, Edeb,41 
17 A'raf, 31 
18 İbn Mâce, ha. 3352; Aclûnî, Keşfu’l-Hafa, I,298 
19 Irmak,Sadi., Sağlıkta ve Hastalıkta Beslenme, Okat yayınevi, İstanbul,s.9 
20 Irmak,Sadi., a.g.e., s.10 



iyileştirir, insanı israftan uzaklaştırır. Şüphesiz Allah tıka-basa yiyenlere buğz 

eder.” 21 

b) Helal ve temiz olan/hijyenik gıdalar almak: 

HADİS: “Peygamberimiz “Allah mü’minlere, peygamberlere emrettiği 

şeyleri emretmiştir. Allah güzeldir, ancak güzel ve iyi olanı kabul eder” 

buyurmuş sonra şu ayeti okumuştur: “Ey Peygamberler! Temiz şeylerden yiyin ve 

yararlı iş işleyin…” 22 

HADİS: Sahâbeden Târık bin Suveyd el-Hadramî, Peygamberimize sorar: 

- Ey Allah’ın Rasulü! Biz, memleketimizde yetiştirdiğimiz üzümlerden şarap 

yaparız; bundan içebilir miyiz? Peygamberimiz: 

- -Hayır içemezsiniz! der. O yine sorar: 

-Ama biz onunla hastalarımızı tedâvî ediyoruz, deyince; Peygamberimiz: 

-Alkollü içkilerde şifa yoktur, bilakis hastalık /dert vardır buyurmuştur. 23 

 

4. Bulaşıcı hastalıklardan uzak durmak: 

HADİS: - “Bulaşıcı hastalığı olan, sağlıklı kimselerin yanına uğramasın.”24 

HADİS: “Bir yerde Tâun/hastalık olduğunu duyarsanız, oraya girmeyin; 

şayet bulunduğunuz bir yerde hastalık ortaya çıkarsa, oradan da ayrılmayın.” 
25 

(Tâun’dan maksat, Veba, Kolera gibi bulaşıcı hastalıklardır. Hadis, bugün 

Karantina denilen uygulamanın daha o zamandan Hz. Peygamber (s.a.v) tarafından 

başlatılmış olduğunu gösteriyor). 

HADİS: Hastanın elbisesini giymek isteyen bir sahâbiyi Peygamberimiz şöyle 

uyarmıştır: “Onu bırak! Onun giyilmesi, beraberinde ölüm getirir.” 26 

HADİS: “Kimse, hastalıklı develeri, sağlıklı develerin yanına 

yaklaştırmasın.”27 

 

 

                                                           
21 Ez-Zehebî, Tıbbu’n-Nebevî, Teshilul-Menâfî, kenarında,s.7 
22 Muminûn,51 

23 Müsned,V,293 
24 Buhârî,Tıb, 53; Muvatta,Ayn,7 

25 Buhari,Tıp,30 
26 Müsned III,451 
27 el-Lü’lüü ve’l-Mercan,ha. 1436 



B-_Hastalandıktan sonra  yapılması istenen öneriler 

1. Tedâvî olmak teşvik edilmiştir. 

 

HADİS: Üsâme bin Şerik’ten nakledilmiştir; şöyle demiştir: 

Araplar Rasûlullah (s.a.v)’e : 

 “-Ya Rasûlallah ! (hastalandığımızda) biz tedâvî olalım mı?” diye sordular. 

Rasûlüllah şöyle buyurdu: 

 “ -Evet! Ey Allah’ın kulları tedâvî olunuz. Zira Allah Teâlâ tek bir 

hastalık hâriç şifası olmayan hiçbir hastalık yaratmamıştır.” Onlar : 

Yâ Rasûlallah çaresi olmayan o hastalık nedir? dediler. Rasûlüllah (s.a.v): “-

Yaşlılıktır” buyurdu.28 

HADİS: Ebu’d-Derdâ anlatıyor; Rasûlüllah (s.a.v) şöyle buyurdular: 

“Allah derdi de çâreyi de verdiği gibi, her dert için bir ilaç yaratmıştır. Bu 

sebeple tedâvîye devam ediniz. Fakat haramla tedâvî etmeyiniz.”29 

 

HADİS: Ebû Hureyre (r.a) nakleder: Rasûlüllah (s.a.v) şöyle buyurdular: 

“Allah indirdiği derde muhakkak şifasını da indirmiştir.” 30 

 

Hadisin açıklamasında Kamil Miras şöyle der: “Türkçemizde: Dert veren Allah 

devâsını da verir suretinde meşhur olan meselimiz, bu hadisin en sâde ifadesidir. Bu 

hadis tedâvînin câiz ve mubah olduğuna delâlet eder. Bazı sofuların: Allah’ın 

müptelâ kıldığı her belâ ve musibete râzı olmadıkça velâyet mertebesi tamam 

olmaz, binâen aleyh velî için tedâvî câiz olmaz sözü doğru değildir. Peygamberin 

mubah kıldığı tedâvî hükmüne muhâliftir.”31  

2. Uzman Kişileri Aramak: 

HADİS:-Zeyd bin Eslem şunları anlatıyor: 

Rasûlüllah (s.a.v) zamanında  bir kişi  yaralandı ve çok kan kaybetti. Bu adam, 

Enmâr oğullarından kendisine bakacak iki kişi çağırdı.  Bunların anlattığına göre, 

Rasûlüllah (s.a.v) şöyle dedi: 

                                                           
28 Buharî, Tıb,1 ; Ebû Dâvud, Tıb,1; Timizi, Tıb,2; İbn Mâce,Tıb,1 
29 Ebû Dâvud, Tıb,11(ha. 3874) 

30 Buhârî, Tıb,1 

31 Miras,Kamil., Tecrîd-i Sarih Tercemesi, XII,75, ha.1920 



“-Tıbbı hanginiz daha iyi biliyor?” diye sorduğunda, onlar da: 

-Tıp’ta (tedâvî olmakta ) bir fayda var mıdır ? Ey Allah’ın Rasûlü ! dediler.  

Rasûlüllah (s.a.v) :  

“-Hastalıkları indiren ve şifâsını da indirmiştir.” buyurdu.32 

Peygamberimiz tedâvî olmanın, İslâm’ın kader inancıyla çelişmediğini, bilakis 

tedâvî olmanın kader olduğunu söylemişlerdir. 

 

HADİS: - Hilal bin Yes’af’ın Ensar’dan birinden naklettiği rivayete göre, 

Rasûlüllah (s.a.v) bir gün  bir hastayı (yaralıyı) ziyarete gitti, onlara : 

“-Fülan oğullarının tabibini çağırınız !” dedi, onu çağırdılar, geldi, 

Rasûlüllah (s.a.v)’e (-zühd ve takvası sebebiyle tedâvînin kader inancına zarar 

verir endişesi içinde) şöyle dedi: bir tabib, Rasûlüllah’a gelerek: 

“Ey Allah’ın Rasûlü ! İlaç ve tedâvî (Allah’ın takdirine karşı) bir işe yarar mı 

?” diye sorması üzerine, Peygamberimiz derhal ve kesin bir ifâde ile: 

“-Sübhânellah !.. Acaba aynı zamanda tedâvi ve ilacını yaratmaksızın 

Allah, şu yer yüzünde herhangi bir hastalık yaratmış mı? diyerek cevap 

vermiştir.33 

 

2.  Moral ve motivasyonu yüksek tutmak, şifadan ümit kesmemek, dua 

etmek 

Dua etmek, bu konuda en etkili yoldur. Tıp dünyasında yapılan objektif 

araştırmalar, duanın insan psikolojisi ve fizyolojisi üzerinde birtakım pozitif 

değişiklikler meydana getirdiğini göstermektedir. İmanın ve duanın hastaların 

üzerindeki olumlu tesiri ve tedavi sürecini hızlandırması doktorların da dikkatlerini 

çeken ve tavsiye ettikleri bir durumdur.  

Dua ve inanç, bir takım rahatsızlıklar için bir başaçıkma yöntemidir ve 

çözümün bir parçası olarak, stres ve depresyon riskini azaltır. Allah ile yakınlaşmayı 

sağlayarak manevi güç kaynağı oluşturur. İnsana direnme gücü ve sabır telkin eder. 

“Andolsun sizi korku, açlık, mallar, canlar ve ürünlerden eksiltmek gibi şeylerle 

deneriz”. Sabredenleri müjdele ki onlara bir belâ eriştiği zaman ” biz Allah 

içiniz ve biz ona döneceğiz derler”.34  ayetinin hükmü karşısında, insanın strese 

girmesi düşünülemez. 

 

HADİS: Hz. Câbir (r.a)’den nakledilmiştir: Rasûlüllah (s.a.v) şöyle 

buyurdular: 

                                                           
32 Muvatta,Nazar,5 

33 Müsned,V,371 
34 Bakara 2/155-157 



 “Her hastalığın bir devâsı vardır.  Hastalığın ilacına rastlanırsa Allah 

Teâlâ’nın izniyle hastalıktan şifâ bulur.”35 

 

HADİS: “Ey Allah’ın kulları! Tedâvî olunuz!. Allah Teâlâ tek bir hastalık 

hâriç şifası olmayan hiçbir hastalık yaratmamıştır. Sahâbe o şifâsı olmayan 

hastalık nedir ? diye sorunca, Peygamberimiz: Yaşlılıktır; başka bir rivayette “ 

ölüm” dür buyurdu.36  

 

4.Batıl ve Hurafelerle tedâvî olmayı terk etmek 

Büyü, efsun gibi bir takım uygulamalar şeklinde görülen ve daha çok da 

hastalara okuyup üflemek, sihir yapmak, muska yazmak, hastaları koruyacağına inanılan 

ve "temâim" adı verilen bir takım fetiş ve nazarlıklar takmak gibi şeylerle tedavî olma 

yöntemlerinden uzak durmak gerekir. Böyle bir yöntem, dini açıdan da son derece 

sakıncalıdır. Hz. Peygamber'in sünnetinde muska ve temâim yasaklanmış, buna inanan 

kimselerin şirk koşmakta oldukları ifade edilmiştir. Çünkü Tevhid düşüncesi ihlal 

edilmektedir. Şifayı veya hastalığı veren Allah'tır. Allah inancı gölgede bırakılarak muska 

ve benzeri şeylere önem vermek, tevhid ilkesine zıd, içinde şirk unsuru taşıyan bir 

inançtır.37 

Ümmü Kays binti Mıhsan şöyle demiştir: 

Ben küçük bir oğlumla Rasülullah'ın huzuruna girdim. Ben oğlumu, bademcik 

iltihabından dolayı tedâviye tabi tutmuştum. Rasülullah (s.a) şöyle buyurdu: 

Niçin, bademcik iltihapları için böyle tedâvi uygulamak suretiyle, çocuklarınızın 

boğazını elle sıkıştırıp acıtıyorsunuz? Şu Udû Hindîyi kullanmaya devam ediniz. Çünkü 

bu Hind bitkisinde yedi türlü şifa vardır..."38 

Asr-ı Saadette Arap kadınları eski bir göreneğe göre parmaklarına bir bez parça sararak 

Uzre (bademcik iltihabı) hastalığına tutulan çocukların ağzına sokup bademciği çıkarırlar 

ve kanını alırlardı.  Rasulü Ekrem bunu menedip: çocuklarınızı bu yolla tedâvi ederek 

azap etmeyiniz, Udû Hindî ile tedâvi ediniz, buyurmuştur.39 
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36  Buhari, Tıb, 
37 Ebû Davud,Tıb,9/IV,201; Hâkim, Müstedrek,IV,217. 
38 Buhârî,Tıb,21,VII,17 
39 Miras,K.Tecrid-i Sarih Terc.,XII,79-80 


