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nilen bir parça nefsani arzu kalır. Nefsin 
arzusu ve şeytanın vesvesesi sebebiyle 
nadiren günah işlemesi mümkün olan ve
ll bu durumda şiddetli bir pişmanlık du
yup derhal tövbe etmelidir (Hakim et-Tir
mizi, s. 402). 

Bazı sGfiler. velllerin cezbe ve sekr ha
linde iken bile ilahi koruma altında bulun
duklarını. bundan dolayı d inin emir ve ya
saklarına aykırı hareket etmeyeceklerini 
ileri sürmüşlerdir. Menkıbeye göre EbG 
Abdullah et-TürGğbezl kıtlık ve açlığın hü
küm sürdüğünü duyunca halka olan şef
katinden şuurunu yitirmişti; .fakat bu 
halde iken namaz vakti girince şuuru ye
rine geldiği için bu görevi ifa eder, sonra 
önceki haline dönerdi. Bu rivayeti akta
ran Kuşeyrl (er-Risale, s. 206) olayı, Ebü 
Abdullah'ın dini hükümler hususunda Al
lah'ın koruması altında bulunduğu şeklin

de yorumlamakta; ayrıca bu süfinin, kıt
lıktan acı çeken halkın durumuna üzül
mekten dolayı şuurunu kaybedecek hale 
gelmesini "hakikat ehli"nden olmanın en 
büyük özelliği olarak göstermektedir. 

İlk süfiler genellikle keşf ve ilhamın va
hiy gibi kesin olmadığını. sütinin keşfin
de hata bulunabileceğini kabul ederler
di. Ancak Hakim et-Tirmizl'den itibaren 
bazı mutasawıflar bu hususta farklı gö
rüşler ileri sürmüşlerdir. Haklm'e göre 
"mükellem"ve "muhaddes" denilen keşf 
ve ilham sahibi bulunduğu derecenin ha
kikatine erince artık nefsin kuruntusun
dan korkup kaygılanmaz; şeytan peygam
bere gelen vahyi bozamadığı gibi nefsin 
kuruntusu da keşf ve ilham ı bozarn az; il
ham da vahiy gibi koruma altındadır (Sü
leml, s. 220) . Bu fikir, özellikle Gazzallve 
İbnü'l-Arabl gibi mutasawıflar tarafın
dan desteklenmiş. velllerin bazı merte
belerde ilham yoluyla aldıkları bilgilerde 
yanılma olmayacağı kabul edilmiştir (İf:ı 
ya', ııı. 14, ı 7; el-Fütaf:ıat, ııı. 335). Müri
din feraseti zan olabilir ama ariflerin fe
raseti hakikattir ( Kuşeyrl, S. 484). Bazı sü
filerin tam isabet kaydeden ve hiç şaşma
yan bir ferasete sahip olduğuna inanılır. 
Şah b. Şüca-ı Kirmanl bunlardan biridir 
(a.g.e., s. 483) 

Velllerin dini ve ahlaki davranışlarında 
ilahi bir koruma altında olduklarına ina
nan sGfiler, onların söyledikleri sözler iti
bariyle de bu korumanın geçerli olduğu
nu. "şathiyyat" denilen ve ilk bakışta şe
riata aykırı gibi görünen ifadelerin aslın
da dine aykırı olmadığını savunmuşlardır 
(Ankaravl, s. 100). 

Velllerin günah işlemeyecekleri, işlese
ler bile bunda ısrar etmeyecekleri inan-
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cı. bazı müridierin şeyhlerini yanılmaz ve 
günah işlemez olarak kabul etmelerine 
yol açmıştır. Bu durumda büyük sGfiler. 
şeyhlerin günah olan fiilierini müridierin 
kabul ve tasvip etmemelerini, ancak kar
şı da çıkmamalarını. onları halleriyle baş
başa bırakmalarını tavsiye etmişler ve Hı
zır-Müsa kıssasına dair ayetleri (el-Kehf 
ı 8/68-82) bu tavsiyelerine delil olarak 
göstermişlerdir (Kuşeyrl, s. 74; Alaüddev
le-i Simnanl, s. 193). 
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Sağlık bilgisi ve sağlığın 
korunmasıyla ilgilenen tıp dalı. 

_j 

Hıfzıssıhha (hıfzu's-sıhha) tıp ilmiyle pa
ralel bir gelişme göstermiş ve çok eski dö
nemlerden itibaren onun bir dalı olarak 
kabul edilmiştir. İslam tıp literatüründe 
tedblrü's-sıhha adıyla da geçer. Günü
müzde Araplar, Türkçe'de son zamanlar
da kullanılan "koruyucu hekimlik" tabiri
ne benzer şekilde "et-tıbbü'l-vikal" de de
mektedirler. Batı dillerindeki karşılığı olan 
hijyen ise (hygiene) Grek mitolojisindeki 
sağlık tanrısı Asklepios'un (Esculape) kızı 
ve yardımcısı Hygieia'dan gelmektedir. 

Hemen hemen bütün dinler genelde 
insan sağlığıyla ilgilenmiştir; mesela ya
şayan dinlerden Budizm'in hıfzıssıhha 
üzerine birtakım prensipler ortaya koydu
ğu görülür. Budistler'in uyması gereken 
emirler arasında öldürmemek, zarar ver
memek, içki ve uyuşturucu kullanmamak 
da vardır. Hıfzıssıhhaya vahye dayanan 
dinlerde daha fazla önem verildiği görü
lür. Kitab-ı Mukaddes'te ve yahudi şeria
tının temel kitaplarında konuyla ilgili bir
çok esas yer almaktadır. Eski Ahid'in çe
şitli bölümlerinde fiziki temizlik öngörü
lür. İhtilam olan askerlerin yıkanıncaya 
kadar ordugaha gelmemeleri emredilir. 

Defi hacetle bulunmak için ordi.ıgahın dı
şına çıkılması, kişinin silahlarıyla birlikte 
yanında taşıyacağı bir çomakla yere bir 
çukur açması ve işi bitince üstünü kapat
ması istenir (Tesniye, 23/13-1 5). Savaş
tan sonra orduda veba salgını çıktığında 
askerlerin yedi gün süreyle cirdugahın dı
şında konaklamaları, kendilerinin. getir
dikleri esirlerin ve bir düşman öldürmüş 
veya bir ölüye dokunmuş olan herkesin 
yıkanması, elbiseleriyle bütün deri, keçe 
ve ahşap eşyayı temizlemeleri, ateşe da
yanıklı madeni eşyanın tamamını ateş
ten geçirmeleri emredilmekte ve ancak 
yedinci gün tekrar yıkanıp elbiselerini de · 
bir daha yıkadıktan sonra ordugaha gire
bilecekleri bildirilmektedir (Sayı lar, 31/16-
24) İslam'da olduğu gibi eti yenen hay
vanları keserek kanını akıtmak İsrailoğul
ları'na da verilmiş bir emirdir ve akıtılan 
kanın toprakla örtülmesi gerekir (Levili
ler, ı 7/1 3) Eti yenmeyen hayvanların !e
şine dokunan veya bunları taşımak zorun
da kalan kimse murdar sayılır. Murdarlık 

süresi genel olarak akşama kadardır ve 
bu süre zarfında yıkanıp elbiselerini te
mizlemesi gerekir (Levili ler, 11/24, 27-28, 
ı 7/15-16) . Eski Ahid'de ayrıca vücuttan 
çıkan iltihabl akıntılar. meni, hayız ve is
tihaze kanı, hayız gören kadının kullan
dığı yatak ve yaygılar murdar sayılmış. 
akıntıctan kurtulanların. hayızlı kadına 

veya onun yatağına dokunanların yıkan
ması emredilmiştir (Levililer, 15/1-32). 
Eski Ahid'den başka yahudilerin ve özel
likle din adamlarının görev ve sorumlu
luklarıyla ilgili metinlerde vücut temizli
ği. temiz ve düzenli yemek. diş bakımı. 
yemek öncesi ve sonrası elierin yıkanma
sı, yiyecek kaplarının açık bırakılmaması 
gibi konulara da temas edilmektedir. Ay
rıca Talmud'da hayvan ölülerinin. tabak
hanelerin. mezarlıkların yerleşim mer
kezlerine elli arşından yakın olamayacağı 
belirtilmiş, sokak ve pazar yerlerinin sü
pürülmesi istenmiştir (EJd., VIII, 1140-
1 ı 41 ). 1948'de Oxford 'da basılan The 
Soncino Talmud'un XVIII. cildi "Toho
roth" (taharet, temizlik) başlığını taşı
makta olup kadınların özel halleri, kap 
kacak, mesken. vücut ve el temizliği gibi 
konulara ayrılmıştır. 

Hıfzıssıhha. İslam'ın iki temel kayna
ğını meydana getiren Kitap ve Sünnet'te 
önemli bir yer tutar. Kur'an'da bu husu
sa doğrudan veya dalaylı biçimde temas 
eden birçok ayet bulunmaktadır. Kur
'an'ın mürninler için şifa olması (Yünus 
ı 0/57; el-isra ı 7/82). ruh ve beden sağlığı 
için ortaya koyduğu esaslar sebebiyledir. 



Dini ve dünyevi görevleri daha iyi şekil
de yerine getirebilme açısından Kitap ve 
Sünnet'te sağlıklı. güçlü ve bilgili olmanın 
önemine dikkat çekilir. Kur'an'da Hz. Şu
ayb'ın kızlarından birinin babasından. ko
yunlarını sulamaları için kendilerine yar
dım eden Hz. Musa'yı güçlülüğü ve güve
nilirliğinden dolayı ücretle tutmasını iste
diği (el-Kasas 28/26) ve Talüt'un halktan 
biri olduğu halde fizik ve bilgi üstünlüğü 
sebebiyle dönemin peygamberi tarafın
dan Calüt'a karşı hazırlanan orduya ku
mandan tayin edildiği anlatılır ( el-Bakara 
2/24 7). Hz. Peygamber de güçlü müminin 
zayıf mü minden daha hayırlı ve Allah ka
tında daha sevimli olduğunu belirtir (Müs· 
ned, ll, 366, 370; Müslim,"~der", 34; ibn 
Mace. "Mui5addime", 10; "Zühd", 14). 

İslamiyet insan hayatına büyük bir de
ğer vermiştir. Kişinin kendisini (en-Nisa 
4/29). açlık korkusuyla çocuğunu (el-En
'a m 6/151; el-isra 17/31) ve haksız yere 
başkalarını (en-N isa 4/93; ei-Maide 5/32; 
el-isra 17/33; ei-Furkan 25/68) öldürmesi 
yasaklanır. Kur'an'daki kısasayetleri da
hi netice itibariyle hayatı korumaya yö
neliktir. İnsanın bakışlarından yürümesi
ne kadar bütün davranışiarına yön veri
lirken de gerek ruh gerekse fizik açısın
dan onun sağlığı esas alınmıştır. Hz. Pey
gamber dualarında sık sık Allah'tan 3fi
yet dileğinde bulunur ve bunun Allah'a 
en hoş gelen dualardan olduğu ifade edi
lir (ibn Kayyim ei-Cevziyye, s. 168) Ayrıca 
hadislerde hayatın korunmasıyla ilgili bir
çok tedbirin açıklandığı görülmektedir. 
Mesela korkuluğu olmayan bir damda ge
celeyip uyku sersemliğiyle düşme. fırtına
lı havada denize açılma (Müsned, V, 79, 
271). lambayı açık bırakıp yağma tamah 
eden farenin yanan fitili çekerek yangına 
yol açması ( BuhM, "Bed,ü'l-l].all5", 16) gi
bi tehlikelere karşı alınması gereken ted
birler bunlardan bazılarıdır. 

Hıfzıssıhhanın ilk şartı olan temizlik 
Kur'an'da çokça yer alır ve bunun için 
gökten temiz su indirildiği belirtilir (el
Enfal8/11; ei-Furkan 25/48) İslam'ın teb
liğiyle ilgili ilk ayetlerde ResGl-i Ekrem'e 
elbiselerini temiz tutması emredilir (e i
Müddessir 74/4 ). Ayrıca Cenab-ı Hakk'ın, 
Mescid-i Haram'ı orada ibadet edecek 
kimseler için temiz tutmaları konusunda 
Hz. İbrahim ile oğlu İsmail'den söz aldığı 
anlatılır (el-Bakara 2/125; el-Hac 22/26) 
Temizlenen kişiler övülür ve Allah'ın mad
di ve manevi kir lerden arınanları sevdi
ği bildirilir (el- Bakara 2/222; et-Tevbe 9/ 
ı 08). Ayrıca namaz için abdest. cünüplük 
halinde ise boy abctesti farz kılınmıştır 

(ei-Maide 5/6). Hadislerdetemizlikle ilgi
li birtakım ayrıntılara da yer verilmiştir. 
Konularına göre tasnif edilen hadis kay
nakları çoğunlukla taharetle başlar. Hz. 
Peygamber temizliği "imanın yarısı" ola
rak tanımlar (Müsned, IV, 260; V, 342, 343, 
344 , 363, 370, 372; Dariml, "Vuçlı1,' , 2; 
Müslim, "Taharet", ı; Tirmizi, "Da'avat", 
86) Bıyıkların kısaltılması. koltuk altı ve 
kasık kıllarının tıraş edilmesi, tırnakların 
kesilmesi ve sünnet olma fıtrattan sayı
lır (bk. Wensinck, el-Mu'cem, "f~r" md.). 

Beslenme ve solunum sebebiyle iç or
ganlarının sağlığının büyük ölçüde ağız 
sağlığına bağlı olması. dişler arasında ka
lan yemek artıklarının vücut ısısının etki
siyle kısa sürede bozulup mikrop üretme
si (aş. bk.) sebebiyle Hz. Peygamber'in diş 
bakım ma özel bir önem verdiği ve mis
vak üzerinde çokça durduğu görülmek
tedir (bk.a.g.e., "svk" md) . Resul-i Ek
rem. ağız için bir temizlik aleti olarak nite
lendirdiği (Buhar!, "Şavm". 27; ibn Ma ce, 
"Taharet" , 7; Nesa!, "Taharet", 4) misva
kı kullanmayı o kadar çok emretmiştir ki 
(bazı ri vayetiere göre kendisi ilahi em re o 
kadar çok m uhatap olmuştur ki) as hap ve 
ResOluilah bu konuda bir ayet indirilip 
onun farz kılınacağını dahi düşünmüşler
dir (Müsned, 1, 237, 285, 307, 337, 340; lll, 
490). 

Hadislerde. evlerin sadece içinin değil 
önlerinin (Tirmizi, "Edeb", 41) ve ayrıca so
kakların da temiz tutulması. eza veren 
şeylerin yollardan kaldırılması istenir. Bu 
hareketler. bazı hadislerde kişinin cenne
te girmesine vesile olacak davranışlardan. 
bazılarında da sadaka veya imandan ka
bul edilmiştir. Eza veren şeyler olarak taş. 
diken ve kemik gibi nesneler sayılmıştır 
ki (BuhM, "Me?-alim", 24, "Cihad" , 128; 
Müs lim , "Iman", 58, "Zekat", 56) bu da 
halk sağlığı açısından sakinealı olan çöp
lerin yollara atılmaması gerektiğini gös
terir. Bir hadiste ise ResGl-i Ekrem üm
metinin iyilik ve kötülüklerinin kendisine 
arzedildiğini, iyilikleri arasında yoldan sı
kıntı veren şeylerin kaldırılmasını. kötü
lükleri arasında da yollara tükürmeyi gör
düğünü belirtir (Müsned, V. 180). Hz. Pey
gamber'in bu konudaki emirlerinin vefa
tından sonra da halifeler tarafından de
vam ettirildiği görülmektedir. Ebu Musa 
ei-Eş'arl. Basra'ya vali ve kadı tayin edil
diği zaman yaptığı konuşmasında kendi
sini Halife Ömer'in bu şehre. halkına Ki
tap ve Sünnet'i öğretmek ve yollarını te
mizlemek üzere gönderdiğini söylemiş
tir (Dariml, "Mul5addime", 46). Hadisler
de hıfzıssıhhaya dair daha birçok konu yer 
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almaktadır. Mesela kuduz ve saldırgan kö
pekleri n itl3fı (Buhar!, "Ceza'ü'ş-şayd", 

7; Müslim, "Müsa15at", 46), insanlara za
rar veren haşaratın öldürülmesi. köpek
lerin yaladığı kapların su ve toprakla ye
di defa yıkanması emirlerini (BuhM, "Vu
çlı1,', 33; Müslim, "Taharet", 89, 91, 92, 
93; Ebu Davüd, "Taharet", 38) bu açıdan 
değerlendirmek gerekir. Bir hadiste de 
elinde yağ kokusu bulunduğu halde ya
tan kimsenin başına bir şey geldiğinde 
bunun sorumlusunun sadece kendisi ola
cağı belirtilir (Müsned, ll, 263, 344, 537; 
Ebu Davud, "E~'ime", 53; Tirmizi, "E~'ime", 
48). 

Kur'an'ın, "Kendi ellerinizle kendinizi 
tehlikeye atmayınız" (ei-Bakara 2/195) 
emrine sağlık şartlarının sağlanması da 
girer. Birçok hastalığın sebebinin denge
siz beslenme. fazla miktarda yeme veya 
vücuda zarar veren şeyleri yiyip içme ol
duğu eskiden beri bilinen ve modern tıb
bın da kabul ettiği bir gerçektir. Kur'an-ı 
Kerim. insanlara verilen rızıkların temiz 
ve helalinden yenilmesini emretmekte 
(ei-Bakara 2/172). Hz. Peygamber'in iyi ve 
temiz şeyleri helal, kötü ve zararlı şeyleri 
ise haram kılmak üzere görevtendirildiği
ni bildirmektedir (ei-A'raf 7/ 157). Kur'an'
da, mikropların çoğalmasına en uygun 
ortamı oluşturan kan ve leşle trişin gibi 
parazi tl eri barındırmayanında başka za
rarları da bulunan damuzun ve yaratılış
tan pis olan hayvanların etlerinin yenilme
si haram kılınmıştır. Ayrıca eti ve sütü 
aslında helal olduğu halde pislik yemeyi 
alışkanlık haline getiren ve "cellale" de
nilen hayvanlardan gıda olarak faydalan
manın yasaklanması da (Müsned, l, 226; 
Ebu Davud, "E~'ime", 24; Tirmizi. "E~'ime", 
24) şüphesiz sağlığı korumaya yöneliktir. 
İslam alim teri. bu hayvanların etinden ya
rarlanmayı, cinslerine göre belli süreler 
hapsedilip temiz yemle beslenmeleri şar
tına bağlamışlardır. 

Kur'an beden . ruh ve toplum sağlığı 
açısından büyük zararları bulunan içki ve 
kumarı "şeytan işi pislikler'' diyerek ha
ram kılmış (el-Ma ide 5/90-9 ı), Resul-i Ek
rem de sarhoşluk veren şeylerin azının 
dahi haram olduğunu belirtmiştir (Ebu 
Davud, "Eşribe", 5; Tirmizi, "Eşribe", 3; 
Nesa!, "Eşribe", 25). Ayrıca bazı rivayet
lerde "müskir" (sarhoşluk veren) ifadesiy
le birlikte zikredilen "müftir" kelimesi 
(Müsned, VI, 309; Ebu Davud, "Eşribe", 5) 
vücuda gevşeklik veren. uyuşturan anla
mını taşımakta (Ebü'I-Ferec ibnü'I-Cevzl, 
ll, ı 74) ve uyuşturucuları da haram kap
samına almaktadır. Sağlığı korumada 
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önem taşıyan bir konu da yeme içmede 
aşırılıktan kaçınmadır. Müslüman tabip
Ierin kendilerinden yer yer iktibasta bu
lundukları Hipokrat ve CalinG s (Galen) gi
bi tıbbın babası sayılan hekimler de hıf
zıssıhha için az yemeyi ve tam d oymadan 
sofradan kalkmayı öğütlemişlerdir (Al i 
b. Rabben et-TaberT, s. ı 00). Vahye daya
nan dinlerde belli zamanlarda oruç tutul
ması farz kılınırken her zaman için de az 
yeme tavsiye edilir. Oruçla ilgili ayetlerde 
(el-Bakara 2/183-185) hıfzıssıhha açısın

dan dikkat çeken bir husus da hasta ve 
yolculara gösterilen kolaylıktır. Kur'an-ı 

Kerim'de ayrıca yenitip içilmesi, ancak is
raftan kaçınılması em redilir ( ei-A' raf 71 
3 1 ). Bu ayetler bazı İslam alimlerince tıp 
ilminin bir özeti olarak yorumlanmıştır 
(Karabulut. ll, 567). Bu konunun Hz. Pey
gamber'in hadislerinde de çokça yer al
dığı görülmektedir. 

İslamiyet sağlıklı bir cinsel hayatı ön gö
rür. Fuhuş ve cinsi sapıklık reddeditir ve 
bu konuda kötü bir örnek oluşturan LOt 
kavminin helaki Kur'an'da birçokdefa ha
tırlatılır. Ayrıca kadınlarla da fıtrata uy
gun düşmeyecek şekilde cinsel ilişki ya
saklandığı gibi (el-Bakara 2/222) sonuçta 
zinaya ve cinsi sapıklığa yol açan davra
nışlar da yasaklan mıştır. Bu hususun, top
lum ahlaki açısından olduğu kadar AIDS 
ve firengi gibi zührevl hastalıkların ön
lenmesi açısından da büyük önem taşıdı
ğı günümüzde daha iyi anlaşılmış bulun
maktad ır. 

İslam dini insanı yıpratan davranışlara 
da izin vermez. Bundan dolayı ibadette 
dahi aşırılığı hoş görmemiştir. Hz. Pey
gamber, ailesini ihmal ederek geceleri 
ibadetle geçirmeyi (Buhar!, "Nikat:ı", ı) 

ve sağlığı bozacak şekilde sürekli oruç tut
mayı hoş karşılamamış (Buhar!, "Şavm", 
48; " İ"tişam", 5), bir maksada ulaşmak için 
itidalle davranınayı (Müsned, ll , 514 , 537; 

Buhar!, "R*a15", 18), bu arada gece na
mazı kılanlar için erken yatmayı (Buha
r!, "Meval5itü'ş-şalat", 39; Ebu Davud, 
"Edeb", 23) ve öğle uykusunu (i b n Ma ce, 
"Şıyam", 22). devamlı oruç tutanlar için 
de gün aşırı tutmayı (Buhar!, " Şavm", 

49) tavsiye etmiştir. Daha birçok emir ve 
yasak açıkça belirtilmemiş olmakla birlik
te yine sağlığı korumaya yöneliktir. İkin
diden sonra uyunmaması (Ahmed b. Yu
suf et-TTfaşT, s. 79). uzun müddet güneş
te oturulmaması (Müsned, ll, 383; Ebu 
Davud, "Edeb", 13). sıcaktabeyaz elbise 
giyilmesi ve başın örtülmesi gibi tavsiye
ler bunlardan bazılarıdır. Özellikle sıcak 
iklimde -yüksek tansiyon gibi tehlikelere 
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karşı- kan aldırma tavsiye edilir (bk. HA
CAMAT). Yataktan kalkan kişinin elini yı
kamadan su kabına daldırmaması (Müs
lim, "Taharet", 87; Ebu Davud, "Ta ha
ret ", 49). su içerken veya bir şey yerken 
kaba üflenmemesi (ibn Mace, "Eşribe", 
24; Ebu Davud, "Eşribe", 16. 20) gibi ya
saklar da hüyenle doğrudan ilgilidir. Ha
dislerde bulaşıcı hastalıkların yayılmasını 
önlemek için de birtakım tedbirler öngö
rülmüştür. Bir yerde veba çıktığını duyan
ların oraya girmemeleri , bulundukları yer
de zuhur etmesi halinde ise oradan ayrıl
mamaları şeklindeki emir ( Buharl, "Tıb", 
30) bunu amaçlar. İslam, fıtrata uygun 
olan şeyleri aşırılığa kaçmamak şartıyla 
mubah saymıştır. İnsanın ruh sağlığı açı
sından ibadetin. çalışmanın ve boş vakti 
değerlendirmenin önemi büyüktür. Eğ
lenme de insanın fıtratında var olan bir 
şeydir. Şeriat. düğün ve bayram gibi ne
şe günlerinde nezih bir şekilde eğlenme
ye izin vermiştir. Ayrıca atıcılık, binicilik. 
yüzme gibi dinlendirici birtakım sporlar 
ruh ve beden sağlığı açısından tavsiye 
edilmiştir (bk. EGLENCE) . 

İslam alimleri genellikle tıp ilmini na
zari ve arneli olmak üzere ikiye ayırırlar. 
Am eli tıp da ikiye ayrılır. Birincisi. sağlam 
insanın hasta olmaması ve sağlığını ko
ruması için gereken tedbirler yani hıfzıs
sıhha. ikincisi de hasta olduktan sonra 
onu tekrar sağlığına kavuşturmak için ya
pılması gereken teşhis ve tedavidir (Ze
hebl, s. 31 ). İslam tıbbı özellikle Abbası
ler zamanında Doğu'dan ve Batı'dan ya
pılan tercümelerle büyük bir gelişme gös
termiştir. Müslüman ve İslam dünyasın
da yaşayan gayri müslim tabipierin eski 
Hint ve Grek tıbbın ı mezcederek yeniden 
sistemli bir hale getirdikleri bu dönem
de ortaya konulan eserlerin bir bölümü 
müstakil olarak hıfzıssıhhaya dairdir; 
genel tıp kitaplarında da bu konuya yer 
verilmiştir. Mesela hıfzıssıhha alanında 
kaleme alınmış çalışmalardan birinin mü
ellifi olan Ali b. Rabben et-Taberi(Brockel
mann, 1, 415) Firdevsü'l-J:ıikme adlı kita
bının bir bölümünü bu konuya ayırmıştır 
(s. 97- 120) Ebu Zeyd el-Belhl'nin Mesa

lif:ıu'l-ebdfın ve'l-enfüs adlı kitabı da ta
mamen hıfzıssıhhaya dairdir. Süleyma
niye Kütüphanesi'ndeki nüshadan (Aya
sofya, n r. 3 7 41 ) 1984'te Frankfurt'ta tıp
kıbasımı yapılan eser iki bölümden olu
şur; birinci bölüm beden , ikinci bölüm 
ruh sağlığına ayrılmıştır. On dört babdan 
oluşan ilk bölümde bedenin fiziki özellik
leri, ihtiyaçları ve bunların giderilmesi, 
mesken, su ve hava ile ilgili tedbirler, sı-

cak ve soğuğa karşı yapılması gereken 
şeyler. yiyecek ve içecekler. kokular, uy
ku. cinsel ilişki. hamam, sağlıklı spor ve 
yeniden sıhhat kazanma konuları işlen
miştir (s. 2-268). İkinci bölümde ruh sağ
lığı için yararlı bilgilerle onu bozacak şey
lere karşı tedbirlere yer verilmiş ve kay
bedilen sağlığı yeniden kazanma yolları, 
bazı ruhi hastalıklar, korkuyu yenme, gam 
ve kederi. kalpte oluşan vesveseyi gider
me gibi konular ele alınmıştır (s. 268-360) . 

Ruh ve beden sağlığı arasındaki ilişkiye 
dikkat çeken Belhl. müziğin bedeni ve 
ruhi hastalıkların tedavisindeki önemine 
de işaret etmektedir. 

Sabit b . Kurre de Kitdbü'~-Zal]ire fi 
'ilmi'Hıb adlı eserine hıfzıssıhha hakkın
da genel bilgiler vererek başlar; değişik 
organiarta ilgili hastalıklardan ve çarele
rinden söz ederken de yer yer onlarla ilgi
li hıfzıssıhha konularına temas eder. Me
sela kitabın üçüncü babının konusu saçın 
tabii haliyle korunması ve güçlenmesi için 
kullanılabilecek yağlar. saçta oluşan has
talıklar ve parazitlerdir (s. 21-30). Ali b. 
Abbas el-MecOsl'nin Kfımilü'ş-şınfı'ati't
tıbbiyye adlı eserinin ll. cildinin bir bölü
mü yine hıfzıssıhha konularına ayrılmış
tır. Müellif burada, E bO Zeyd'in yukarıda 
bahsedilen eserindeki konulara ek olarak 
hamile kadın. bebek. çocuk. genç ve yaş
lılarla farklı yapıdaki insanlar için hıfzıs
sıhhayı ve değişik tıp konularını incele
mektedir (s. 2-112). İbn Sina, el-Kiinun 
ti't-tıb'da ve tıpla ilgili diğer eserlerinde 
birçok defa hıfzıssıhha konularına yer ver
miştir. Ona göre sağlığın korunması ba
zı işlerde itidal ve bir kısım şeylerden ka
çınma ile mümkündür. İbn Sina'nın Can
tica Avicenna adıyla Latince'ye de çev
rilen tıbba dair recezlerinin bir bölümü 
("el-Urcuze fi'Hıb", 80) yine hıfzıssıhha 
ile ilgilidir. Bu recezlerde mevsimlere gö
re gıda, hava. uyku konuları ile yine mev
simlere göre kara ve deniz yolculukları ve 
farklı yaşlarda sağlık tedbirleri üzerinde 
durulmuştur (s . 152-168, 195-206) . Onun. 
yolculukta sağlık tedbirlerini konu ettiği 
Tedbirü 'l-müsfıfirin adlı risalesi de (bk. 
bibl.) hıfzıssıhha üzerinedir. 

İbn MeymQn'un. melankoliye yakala
nan Selahaddin-i EyyQbl'nin oğlu el-Meli
kü'I-Efdal NOreddin Ali için kaleme aldığı 
Malfiile fi tedbiri'ş-şıf:ıf:ıa adlı eserinin 
konusu daha çok hıfzıssıhha ile ilgilidir. 
Eserin ilk bölümü. genel olarak insan sağ-

. lığının korunması için gerekli tedbirler 
hakkındadır. CallnOs ve Hipokrat'ın hıfzıs
sıhhaya dair tavsiyelerine de yer verilen 
bu bölümde yemekten sakın ma. dengeli 



beslenme ve spor konularına yer verilir. 
Yemekten sonra ağır iş ve hareketler. ay
rıca cinsi münasebet ve hamama girme 
zararlı görülür. Müellif tıp ilminin üç ted
birden meydana geldiğini belirtir ve hıf
zıssıhhayı bunların en önemlisi olarak 
kaydeder. Diğer ikisi. hastalığın teşhis ve 
tedavisiyle yaşlılarda olduğu gibi ne has
ta ne de tam sağlıklı olanlar için öngörü
len tedbirlerdir. İbn Meymun sağlık için 
tabiatın önemine dikkat çeker ve temiz 
hava, temiz su ve temiz gıda alınmasını 
şart koşar. Eserin son bölümünde sağlık
lı beslenme. sağlıklı cinsel ilişki. hamam
lardan faydalanma ve giyimle ilgili tavsi
yeler yer almaktadır. 

ibnü'n-Nefis. İbn Sinifnın el-KanCın'u
nun uygulama amaçlı bir özeti olan el

MCıcez fi't-tıb adlı eserinin girişinde hıf
zıssıhha hakkında genel bilgiler vermek
tedir. Müellif eserinde hastalıklardan söz 
ederken sebep ve tedavileri üzerinde dur
makta. kitabın sonunda da saçın korun
ması. hastalıklar ve tedavileri. zehirlen
melere karşı çareler. haşarat ve zararlı 
hayvanları evden uzaklaştırmanın yol
larına dair çeşitli bilgiler vermektedir. 
Rabat'ta Kral Hasan'ın Saray Kütüpha
nesi'nde (ei-Hizanetü'I-Melikiyye) bulunan 
Muhammed b. Yusuf b. Halsun'un (VII/ 

XIII. yüzyıl) Kitdbü'l-Ag?;iye ve ]J.ıf?-ı'ş
şı]J.]J.a adlı eseri de hıfzıssıhhaya dairdir. 
Müellif eserinde tıbbı hıfzıssıhha ve has
talığın izalesi olarak ikiye ayırır. Kitapta 
ceninin oluşması, organların görevleri. . 
organlardan her birinin korunması. ge
nel hıfzıssıhha konuları. mevsimlere gö
re alınacak tedbirler ve sağlıklı beslenme 
üzerinde durulmuştur (Muhammed ei
ArabTei-HattabT, ll, ı 1-23) 

Hıfzıssıhha konusu daha birçok bilim 
adamı tarafından ele alınmıştır. İbn 
Rüşd'ün el-Külliyyat ti't-tıb adlı kitabı
nın bir bölümü ile (s. 3 ı 5-340) Lisanüddin 
ibnü'l-Hatlb'in Nasrl Sultanı Ganl- Billah'a 
sunduğu el- Vüşulli-]J.ıf?-ı'ş-şı]J.J:ıa fi'l
fuşul adlı kitabın tamamı bu konu hak
kındadır (a.g.e., II , 189-243). Ebu Bekir 
er-Razl'nin eserlerinde de konuya birçok 
vesile ile temas edilir. 

islam ülkelerinde genel olarak hıfzıssıh
ha ile ilgili kurallar son asırlara kadar ih
tisab teşkilatları tarafından uygulanmış
tır. Muhtesibin en önemli görevi sağlık 
şartlarını temin etmesiydi; esnafı , özel
likle gıda: işiyle meşgul olanları denetler. 
çürük. bayat. kalitesiz ve temiz olmayan 
malların satılmasını engellerdi. Hisbeyle 
ilgili eserlerde teşkilatın nasıl çalıştığına 
dair geniş bilgi bulunmaktadır. Mesela 

Şeyzeri'den öğrenildiğine göre (Nihaye
tü'r-rütbe, s. 22) muhtesib fırın binasının 
bu iş için uygun olup olmadığına bakar. 
fırıncılar hakkında defter tutar. hamur 
yoğrulan kapların. ekmek pişirilen yerle
rin. örtülerin ve hamurkarların temiz ol
masına dikkat ederdi. Ayrıca balıkçıların 
kullandıkları kapların temizliği ve sattık
ları balıkların taze olup olmadığı her gün 
kontrol edilirdi (a.g.e., s. 33). 
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[il NEsi BOZKURT 

Osmanlılar'da Hıfzıssıhha. Osmanlı

lar'da genel halk sağlığına ilk dönemler
den itibaren önem verilmiştir. ilk Osman
lı kroniklerinde, özellikle savaşlardan son
ra ortada kalan cesetlerin derhal gömül
mesinin emredildiğine dair bazı bilgilere 
rastlanması çıkab i lecek salgın hastalık

lara karşı birtakım tedbirlerin alındığın ı 

gösterir. Öte yandan Osmanlı ordusu hak
kında bilgi veren bazı yabancı seyyahlar 
da genel temizlik kurallarına nasıl titiz
likle uyulduğunu anlatırlar. Mesela Habs
burg elçilik heyetinin başında bulunan 
Busbeke, Osmanlı ordugahında gübre yı
ğınına veya süprüntülere rastlanmadığı
nı. bunların ya yakılarak imha edildiğini 
ya da çukurlara gömüldüğünü belirtir 
(Türk Mektupları, s. 20 ı) . Fatih Sultan 
Mehmed'e atfedilen bir vakıf kaydında 
temizlik konusunda alınan bazı tedbirle
re dair bilgilere rastlanır (Yeni Türkiye, ll 
5, s. 7) . Burada. istanbul'un her sokağı 
için ikişer kişinin görevlendirilerek bunla
rın kireç tozu veya kömür külüyle tükü
rükleri temizlemeleri, ayrıca ayın belli 
günlerinde kapı kapı dolaşıp evde hasta 
olup olmadığını araştırmaları ve bu gö
revlilerin ücretlerinin vakfedilen dükkan
Iarın kira gelirlerinden karşılanması ge
rektiği belirtilmiştir. Halk sağlığı açısın
dan sokakların ve meydanların temiz tu
tulması gerekli görüldüğünden bu konu
da da zaman zaman emirler yayımlandı
ğı bilinmektedir. Mesela 1 539 tarihli bir 
yasaknarnede Edirne subaşısına sokak
ların temizlenmesi için talimat verilmiş, 
hiç kimsenin ev ve dükkanının önüne çöp 
dökmemesi, hamamların pis sularının so
kaklara akıtılmaması, bu amaçla yapılmış 
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