
CÜZ'i 

ki feleğin cüz'ü olan felek veya felekler" 
gibi çeşitli anlamlarda kullanılmıştır. Kay
naklarda biri hakiki diğeri izafi olmak 
üzere iki türlü cüz'i kavram veya varlık
tan söz edilir. Hakiki cüz'f, "başka her
hangi bir varlıkla ortaklığı tamamen gi
derecek şekilde tasavvur edilen bir tek 
varlık" anlamına gelir. Buna göre bütün 
özel isimler hakiki cüz'i varlıkları göste
ren kavramlardır. İzafi cüz'f ise "daha 
genel bir varlık cinsinin şümulüne giren 
daha özel bir varlık türü"dür. Buna gö
re beş külli* denilen tümellerden kap
samı dar olanlar. kapsamı geniş olanla
ra göre cüz'i sayılırlar. Mesela "cisim"e 
göre "hayvan· cüz'f, "hayvan"a göre de 
insan cüz'idir; buna karşılık hakiki cüzT
ler olan Ahmet ve Mehmet' e göre cisim, 
hayvan ve insan küllidirler. 

Bir varlığın veya varlık grubunun cüz'f 
yahut külli sayılması, tasnifte esas alı

nan durumlara veya şartlara göre de
ğişir; yani bir duruma göre cüz'f olan 
varlık başka bir duruma göre külli ola
bilir. Mesela "hayvan" kavramı "canlılık" 
şartı bakımından "insan"ı ve daha baş
ka canlıları kapsadığı için "hayvan" kül
li, "insan" cüz'idir. Fakat insan canlılık 

yanında düşünme. konuşma gibi başka 
şartlar ve nitelikler de taşımaktadır. Bu
na göre canlılık "insan·ın cüzüdür; dola
yısıyla "insan" külli, "hayvan" da cüz'idir 
(et· Ta 'ri{a~ "cüz'i" md.). 

İslam düşünce tarihinde cüz'i-külli me
selesi, özellikle Allah'ın ilim sıfatıyla il
gisi dolayısıyla tartışma konusu olmuş
tur. Aristo'ya ait olan ve, "Tanrı için ku
surlu varlıkları bilmektense bilmernek 
daha iyidir" şeklinde ifade edilen görü
şün etkisi altında kaldığı anlaşılan Fara
bi ile diğer filozoflar söz konusu görüşü 
biraz daha yumuşatarak Allah'ın ilmini, 
varlık ve olayları bilmesiyle zatında de
ğişmeler meydana geliyormuş gibi bir 
sonuca götürmeyecek şekilde açıklama
ya özel bir önem vermişlerdir. Şöyle ki, 
yine Aristo'dan gelen anlayışa göre bil
ginin objesindeki değişmeler bilgide ve 
dolayısıyla süjede de değişiklik meyda
na getirir:._ Cüz'Tier hem mevcudiyetleri 
hem de arazları ve nitelikleri itibariyle 
zaman ve mekanda değişikliğe uğrayan 
varlıklar olduğu için Allah'ın bunları de
ğişme durumlarıyla bilmesi kendisinde 
de değişiklik meydana getirir ki böyle 
bir bilgi O'nun hakkında söz konusu ola
maz. Şu halde Allah, nitelikleri bakımın
dan değişmeyen külli varlıkları bilir. Bu
na göre meydana gelen. değişen ve baş
kalaşan cüz'i varlık ve olaylar onun bil-
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gisine konu teşkil etmez. O. her şeyi ezel
den ebede, külli yapıları ve kanunlarıy
la. hiçbir değişmeye uğramaksızın kül
li olarak bilir (İbn Sina, en-Necat, s. 593-
596). Bir başka deyişle bir varlığın külli 
veya cüz'i olması bize göredir; Allah za
man ve mekan üstü bir varlık olarak par
çayı ve bütünü aynı düzeyde bilir. O'nun 
bilgisi bizimki gibi zaman içinde parça 
parça oluşan bir bilgi değildir. Gerçi Fa
rabi ve İbn Sina açıkça "Allah cüz'Tieri 
bilmez" dememişlerse de kelamcılar on
ların yukarıdaki anlayışından Allah· ın 
cüz'ileri biterneyeceği sonucunu çıka

rarak bunu kesinlikle reddetmişlerdir. 

Özellikle Gazzali'nin başka gerekçeler ya
nında bu iddiayı da ileri sürerek filo
zofları tekfir etmesi islam düşünce ta
rihinde geniş yankılar uyandırmıştır. Her 
ne kadar İbn Rüşd, haklı olarak· İslam 
filozoflarının cüz'Tierle ilgili açıklamala
rında Allah' a bilgisizlik isnat etmek gi
bi bir niyetleri olmadığını, görüşlerinin 
Gazzalf tarafından haksız olarak bu yön
de yorumlandığını belirtmişse de bu iti
raz felsefe ve filozoflara karşı olan tav
rı yumuşatmayayetmemiştir (ayrıca bk. 
KÜLLI). 
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Mycobacterium leprae mikrobunun 
insan vücudunda meydana getirdiği 

bulaşıcı ve müzmin bir hastalık. 

_j 

_j 

Arapça'da "elin kesilmesi, parmakla
rın düşmesi" anlamına gelen cezem kö
künden türetiten cüzam ( t l.:ı.:JI ) kelime
si, özellikle bulaşıcı lepra (lepromatous 
leprosy ; aş. b k.) vak'alarında ortaya çıkan 
ciddi şekil bozukluklarını ifade eder ve 
Türkçe'de daha çok cüzzam şeklinde 

söylenir. Aynı kökten türeyen meczüm 

ise "cüzzamlı, kötürüm hale gelmiş, par
makları ve burnu düşmüş kimse" demek
tir. Kelimenin bu anlamıyla İslam· dan 
önce Araplar arasında bilinmesi, hasta
lığın Arabistan'da çok eski çağlardan be
ri tanındığını gösterir. Hastalığın çeşitli 
safhalarında ciltte meydana gelen fark
lı görünümlerden ötürü İslam tıp litera
türünde cüzzamın yanı sıra "aslan has
talığı" (daü'I-esed) ve "fil hastalığı" (daü'l
fıl) gibi terimierin de kullanıldığı ve ba
zan da baras ile (ebras) karıştınldığı gö
rülür. Belki de bu son terim, hastalığın 
seyri sırasında ciltte meydana gelen fark
lı görünümdeki lekeleri ifade etmek üze
re bilinçli olarak kullanılıyordu. Bununla 
beraber başlangıçtan itibaren cüzzam 
ile baras İslam hekimlerinin eserlerinde 
ayrı bablarda ele alınmıştır (bk. Ali b. Rab
ben et-Taberf. s. 318-321). 

Hastalığın Mahiyeti. Tıp literatüründe 
başlıca üç çeşit cüzzamdan söz edilir. 1. 
Lepromalı Cüzzam. Hastalığın en ağır şek
li olan bu tür cüzzamda organizma mik
rop1a doludur. Başlıca belirtisi, "lepro
ma" denen deri üzerinde sınırları belli 
belirsiz olan kırmızı şişliklerdir. Surnun 
içinde, yüzde, el üstünde ve eklemlerde
ki şişlikler hastaya kaba bir görünüm 
verir, özellikle hastanın yüzü asianı an
dırır. Kol ve bacaklarda deri kalınlaşır ; 

saç dökülmese de kaş ve saka! ortadan 
kalkar. Cüzzamın en çok bulaşıcı olan 
türü budur. 2. Sinir Cüzzamı. Az bulaşıcı 
olmakla beraber sinirsel belirtileri çok
tur. Deri lezyonları ya rengini kaybetmiş 
lekeler şeklinde ya da genellikle halka 
biçiminde, çok defa pembe veya esme
rimsi hafif kabarcıklar halindedir. Sinir
lerde yaptığı tahribat sonucu hasta ısı 

değişikliklerini farketmez, deride duyu 
hissini yitiren bazı bölgeler bulunduğu 
gibi ısıya karşı tamamen hissiz olan böl
geler de olabilmektedir. Bazı sinirlerde 
ağrılar ve felçler görülür; özellikle dir
sek sinirlerinde kalıniaşma ve dokusal 
beslenme bozuklukları ortaya çıkar. 3. 
Tüberkülozumsu Cüzzam (T tipi). Basil tü
berküloz mikrobuna benzediği için iki 
hastalık arasında birçok benzerlik var
dır. Belirtileri şişkin lekeler v~-- sızıntı lı 
kabarcıklardır. Bu kabarcıkların üzerine 
camla bastırıldığı zaman deri veremini 
andıran tanecikler görülür, fakat bu tür 
cüzzamda burunda ve dudaklarda mik
rop bulunmaz. 

Bugün cüzzam artık tedavi edilebilir 
bir hastalıktır. Bütün dünyada 2 milyon. 
Türkiye'de ise 4000 cüzzamlı bulundu
ğu sanılmaktadır. 



Tıp Tarihindeki Yeri. Özellikle Haçlı se
ferleri sırasında çok yaygınlaşan ve bü
tün Ortaçağ'da dünyanın en korkunç has
talığ ı olarak kabul edilen cüzzamın ta
rihçesinin İlkçağ 'a kadar uzandığı bilin
mekte. ancak ilk defa nerede ortaya çık
tığı tesbit edilememektedir. Mısır mum
yalarında izlerine rastlanmakla birlikte 
hastalığın ilk defa Hindistan. Güney Çin 
ve Mezopotamya'da görülmüş olduğu 
sanılmaktadır. Bu bölgelerin yanı sıra 

milattan önce II. binyılda Mısır. Fenike 
ve Filistin'de de yayılmış durumdaydı. 

Ancak cüzzamın tıp ilminin ilgi alanına 
girmesi. miliman önce 300'den daha ev
vel değildi r. O yı llarda Büyük İ skender'in 
doktorları hastalığın bulaşıcı şeklini (!ep
romalı) teşhis etmeye başladılar ve onu 
deride yaptığı kırışıklık. kol ve bacak 
derilerinde meydana getirdiği kalıniaş

ma sebebiyle fil hastalığı (elephantiasis) 
adıyla tanımladılar. Fakat hastalığın ve
remimsi tipi, karakteri tam belirgin ol
mayan başka kabarcıkil deri hastalıkla 

rından henüz ayırt edilebilmiş değildi. 

Cüzzamı en iyi şekilde teşhis ve tesbit 
eden ilk hekimin Kapadakyalı Aretaeus 
(ö. ll. yüzyıl başları) olduğu ve onun bu 
hastalığı humoral (sa lgılarla ilgili ) teoriy
le açıklayıp irsi ve bulaşıcı olduğunu söy
lediği bilinmektedir. Aretaeus'tan sonra 
Galen'in (Ca!TnGs, ö. 20 ı ı getirdiği yorum
lar ise yetersizdir. 

Cüzzam İslam tıbbında da salgı teori
siyle açıklanmakta , kara safranın vücu
da yayılarak diğer "hılt"lara etkisi sonu
cunda fizyolojik dengenin bozulmasına. 
saç, kaş ve tırnakların dökülmesine, par
makların düşmesine ve nihayet ~ötü
rümlüğe yol açtığ ı kabul edilirken bula
şıcı bir hastalık olduğuna ve irsiyetle de 
ilgisi bulunduğuna dikkat çekilmektedir 
(bk Ali b. Rabben et-Taberi, s. 318; İ bn 

Sina. III, 140) . Burada şu hususu önemle 
belirtmek gerekir ki İslam hekimleri es
ki Yunan, Hint ve Fars tıp literatüründen 
büyük ölçüde faydalanmış olmakla bir
likte cüzzam hastalığına onlardan daha 
çok önem vermişler ve gerek teşhis ge
rekse tedavi açısından çok daha pratik 
yöntemler geliştirmişlerdiL Genellikle tıp 
alanında eser veren her müslüman he
kim ve müellifin kitabında cüzzama ay
rı bir yer verdiği veya bu alanda mOsta
kil bir çalışma yaptığı görülmektedir. Bu 
literatürde ilk sırada yer alan eserlerden 
biri, Ali b. Rabben et-Taberi'nin Firdev
sü'l-hikme'sidir. Ondan önce Yuhanna 
b. Maseveyh'in kaleme aldığı Kitô.b ti'l
cü?ô.m ise günümüze intikal etmemiş-

t ir. Yine bugüne kadar ele geçmeyen fi
lozof Ya'küb b. İshak ei-Kindfnin Risô.
le ff c illeti']- CÜ?Ô.ID ve eşfiyetih adlı 
eseri de bu konudaki ilk çalışmalardan 
sayılır. Bunlardan başka Ebu Bekir Mu
hammed b. Zekeriyya er-Razfnin eJ-Jfô.
vi'sinde. Ali b. Abbas ei -Mecusfnin Kô.
milü'ş-sınô. cati 't- pbbiyye'sinde. İbn 
Sina'nın el-~anı1n ift- pbb 'ında, İbnü'l
Kuff'un Kitô.bü'l - cUmde'sinde ve diğer 
tıp kaynaklarında cüzzamın teşhis ve te
davisiyle bu hastalıktan korunma yön
temleri üzerine ayrıntılı bilgiler veren 
özel bölümler bulunmaktadır. 

Latince'ye tercüme edilen ilk İslam tıp 
eserlerinden biri Mecusfnin Kô.milü's 
şınô. cati 't - pbbiyye'si olup Kastant i n us 
ei -İfriki'nin yaptığı çeviri sayesinde cüz
zamla ilgili birçok terim Batı tıp literatü
rüne girmiştir. Ancak mütercimin. Arap
ça'daki daü' l-filin karşılığı olarak elep
hantiasis kelimesi yerine Grekçe lepein 
(derisini yüzmek) masdanndan türeyen 
ve "derinin dökülmesi" anlamını taşıyan 
leprayı kullanması. cüzzamın diğer deri 
hastalıklarıyla karıştınlmasına yol aç
mıştır. Avrupa ilk defa cüzzam hakkın
da doğru bilgi elde etme imkanına. bu 
hastalığın sinir sistemiyle olan ilgisini 
tesbit eden ve böylece tıp ilmine önemli 
bir katkıda bulunan ünlü cerrah Ebü'I
Kasım ez-Zehravi'nin ( Batı 'da Abulcasis) 
et- Taşrif li-men caceze cani't-te ' lff ad
lı eserinin Latince'ye tercümesiyle ka
vuşmuştur. İslam tıbbı, cüzzam konusun
da Bizans tıp terminolojisinin zenginleş
mesine tesir ettiği gibi XVII. yüzyıla ka
dar Avrupa'da görülen bu hastalıkla il
gili bilimsel gelişmeye temel oluşturma
sı bakımından da büyük önem taşımak
tadır. Genellikle müslüman hekimler fil 
hastalığını sadece cüzzamın bir türü (!ep
romal ı) olarak ka.bul etmişler ve deri ya
ralarıyla ilgili diğertürün (veremimsi ) iza
hını ise daha netleştirerek bu hastalığın 
sinir sistemiyle olan ilgisine dikkat çek
mişlerdir. Dolayısıyla yapısından kaynak
lanan güçlüklere rağmen müslüman he
kimlerin konuyla ilgili olarak geliştirdik

leri terminoloj i daha isabetli, ayrıntılı şe
kilde verdikleri bilgiler ise klasik yazar
larınkinden daha tutarlıdır. 

Dini ve Sosyal Tarihçe. Cüzzam Ahd-i 
Atik ve Ahd-i Cedid 'de adı çokça geçen 
bir hastalıktır. Özellikle Tevrat'ta bu has
talığın belirtileri, muayene. teşhis ve tec
rit i ş lem lerinin kimler tarafından ve na
sıl yapılacağı ayrıntılı bir şekilde anlatıl

makta ve buradan yahudiler arasında 
cüzzamın çok yaygın olduğu aniaşılma k-

CÜZZAM 

tadır. Mesela. "Ve Rab Musa'ya ve Ha
run'a söyleyip dedi: Bir adamda, bedeni
nin derisi şiş, yahut kabuk, yahut parlak 
leke olup bedenin derisinde cüzzam has
talığ ı halini alırsa . o zaman kahin Ha
run'a, yahut kahin olan oğullarından bi
rine götürülecektir; ve kahin bedenin 
derisinde olan hastalığı görecek, eğer 
hasta olan yerde kıl ağarmışsa ve hasta 
olan yerin görünüşü bedenin derisinden 
derinse cüzzam hastalığıdır : ve kahin 
onu görecek ve onu murdar ilan ede
cektir" (Levililer, 13 / 1-3). Hz. isa'nın da 
cüzzamlıları iyileştirmek suretiyle birçok 
mucize gösterdiği bilinmektedir. Mese
la, "Ve işte bir cüzzamlı gelip: Ya Rab, 
eğer istersen beni temizleyebilirsin, di
yerek ona secde kıldı. isa da elini uzattı 
ve: İsterim temiz ol, diyerek ona dokun
du; ve onun cüzzamı hemen temizlendi" 
(Matta İ ncili, 8/ 2-3). Kur'an-ı Kerim'de 
de Hz. isa'nın bu yöndeki mucizelerin
den söz edilirken cüzzamlı "a lacalı " an
lamında ebras terimiyle ifade edi l miştir 

(Al- i İ mran 3/ 49; el-Maide 5/ ı !Ol 

İslam'ın İlk günlerinden itibaren Hz. 
Peygamber'in sağlık alanında verdiği emir 
ve yaptığı tavsiyeler "tıbb - ı nebevf" adın

da bir literatür oluşturmuştur. "Aslan
dan kaçar gibi cüzzamlıdan kaçın" (Bu
hari, "Tıb", 16) mealindeki hadisiyle Re
sQI -i Ekrem mürninleri bu hastalığa kar
şı uyarmıştır. Ayrıca biat etmek üzere 
Medine'ye gelmekte olan Sakif kabile
sinden bir heyetin içinde cüzzamlı biri
nin bulunduğunu haber alınca, "Geri dön, 
biz senin biatını kabul ettik" diye haber 
gönderdiği bilinmektedir (bk. İbn Mace, 
"Tıb" , 44). Yine bir hadisinde. "Cüzzam
lıların yüzüne uzun uzadıya bakmayınız " 

(İ bn Ma ce, "Tıb" , 44 ı demek suretiyle hem 
korku ve tiksintiyle bakarak onları ra
hatsız etmenin doğru olmadığını, hem 
de görüntülerinin etkisinde kalarak ka
ramsarlık duygusuna kapılma ihtimali
nin bulunduğunu anlatmak istemiştir. 

Önüne geçilemez ve üstesinden geline
mez felaketler karşısında Allah'a sığın

maktan başka çare bulunmadığını sık sık 
hatırlatan Hz. Peygamber cüzzamla il
gili olarak da, "Ailahım ! Delilikten, cüz
zamdan. barastan ve kötü hastalıklar

dan sana sığınırım" (f\1üsned, lll , 192 ; Ne
saT, "İstta?e", 36) şeklinde dua etmiştir. 

Müslümanlar. her musibetin insanın 
başına Allah'ın takdiriyle gelmiş bir im
tihan vesilesi olduğuna inanarak cüz
zam kurbaniarına da hoşgörüyle yaklaş
mışlar, Ortaçağ Avrupası'nda olduğu gi
bi on ları lanetli kabul ederek toplum dı-
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şına itip ölüme terketmemişler, hatta 
bu hastalara hizmet vermeyi üstün tak
va örneği bir davranış saymışlardır. Ni
tekim Halife 1. Velid cüzzamlılara dilen
memelerini, hastalık yüzünden aşağılık 
duygusuna kapılmamalarını söylemiş ve 
onların barınmaları için ayrı bir yer ve 
geçimlerini sağlamaları için bir gelir tah
sis etmiştir (Taberi, VI. 437) 88 (707) yı
lında Dımaşk'ta meydana gelen bu olay, 
İslam tarihinde ilk hastahanenin kuru
luşu olarak kabul edilir. Daha sonra bu 
örneğe göre birçok İslam ülkesinde, baş
lıca şehirlerin civarında cüzzamlıların ba
rınacağı "miskinhane" denilen cüzzamha
neler (leprosarium) kurulup hem hastalı
ğın yayılması önlenmiş, hem de tedavi
leri dahil hastaların bütün ihtiyaçları kar
şılanarak geri ka lan ömürlerini daha ra
hat bir şekilde geçirmeleri sağlanmıştır 
(geniş bilgi için bl<. BIMARiSTAN) Anado
lu Selçukluları döneminde Sivas, Tokat, 
Amasya, Kastamonu, Kayseri, Konya ve 
Adana gibi merkezlerde, adına "meczü
min zaviyesi" ve idarecisine de "şeyh" de
nilen cüzzamhaneler açıldığı, daha son
ra Dulkadıroğlu Hasan Bey'in de Kayse
ri'nin Salakon bölgesinde bu amaçla bir 
çiftlik vakfettiği bilinmektedir. Osman
lılar döneminde ilk cüzzamhane ll. Mu
rad tarafından Edirne'de yaptırılmış ve 
burası 1627 yılına kadar faaliyetini sür
dürmüştür. En önemli Osmanlı cüzzam-
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hanesi ise 1 S 14'te Yavuz Sultan Selim 
zamanında yapılan ve 1927 yılına kadar 
hizmet verdikten sonra 1938'de tama
men yanan, Üsküdar- Kadıköy yolu üze
rinde Karacaahmet Miskinler Tekkesi"
dir. Hasta hücreleri, mescidi, çeşmesi 

ve bahçesiyle tam bir sosyal kurum olan 
bu cüzzamhanenin masrafları, önüne 
dikilmiş tepesi oyuk sadaka taşlarına 

bırakılan yardımlarla ve vakıfların tahsi
satıyla karşılanmaktaydı. Bunlardan baş
ka Bursa'da da 1551 'den 181 ?'ye kadar 
faaliyet gösteren ünlü bir cüzzamhane 
vardı. 

Cüzzamlıla r hakkındaki bu olumlu ta
vırlara rağmen zaman zaman onların 

toplum içinde serbest hareketlerini kı

sıtlayıcı tedbir lerin alınmış olması, has
talığın yayılmasını önlemeye ve kamu 
sağlığını korumaya yönelik tedbirler ola: 
rak değerlendirilmelidir. Ayrıca bu ön
lemler hiçbir zaman Batı'daki gibi cüz
zamlıyı bütün hukuki ve sosyal hakla
rından mahrum edecek düzeyde olma
mıştır. Çünkü Avrupa Xl/. yüzyıla kadar 
cüzzamı, tedavi edilmesi gereken bir has
talık değil Allah'ın bir gazabı ve cüzzam
lıyı da hasta değil büyücü olarak görü
yordu. Cüzzamın bir hastalık olduğu fik~ 
ri ancak 1403 yılında Venedik'te kuru
lan ilk leprosarium dönemine rastlar. Bu 
tarihten önce cüzzamlılar sağlıklarıyla 

birlikte mal varlıklarını da kaybetmişler 

Miskinler 
Tekkesi 'nin 
yı kık halini 
gösteren 
eski bir 
fotoğrafla 

tekkenin 
önüne dikilen 
tepesi oyu k 
sadaka ta ş ı · 
Karacaahmet 1 
Üsküdar 

ve dışlanan bu insanlar toplumda yeni 
bir sınıf oluşturmuşlardı. Herkes tara
fından hor görülen cüzzamlıların umu
ma ait yerlere girmeleri yasaklandığı gi
bi halkın kendilerinden uzaklaşmasını 

sağlamak için dolaşırken çıngırak çal
maları da zorunlu kılınmıştı. VII. Louis'in 
vasiyetnamesinden, cüzzamlıların hapse
dildiği yerlerin sayısının Fransa'da 2000, 
bütün Hıristiyanlık aleminde ise 19.000 
olduğu öğrenilmektedir (Baş er, s. 6). An
cak Xl/. yüzyılın sonlarına doğru cüzza
mın Avrupa' da yaygınlığını kaybetmesi 
üzerine hastalar tekrar sosyal hakları 

na kavuşmaya başladılar. Nihayet Xl/1. 
yüzyılın ortalarında H. Fracastoro'nun 
çalışmalarıyla cüzzamın bir hastalık tü
rü olduğu fikri kabul görmüş, 1873 yı
l ında Norveçli G. A. Hansen'in mikrobu
nu bu lmasıyla da bu hastalık tam bir bi
limsel çözüme kavuşmuştur. 
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