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Bireyleri, toplumları ve tarihi derinden etkileyen bulaşıcı hastalıklar, vahim sonuçları ile 

insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük afetlerdendir. Sosyal ve siyasal yapıların aldığı 

önlemler dahi bu hastalıklar karşısında bazen yeterli olmamış ve insanoğlu çaresizliğini 

derinden hissetmiştir. Dünya ve ahiret dengesini sağlayan İslam dini de bu konuda belirli 

bir kıstas getirmiş ve bu kurallara uyulması ile dünya ve ahiret hayatında maslahatların elde 

edileceğini bildirmiştir. 

Bu tezde veba hastalığının tanımı, sebepleri, bu hastalığa karşı alınabilecek önlemler ve bu 

hastalıktan dolayı ölüm konuları incelenmiştir.  

Veba hastalığı Türkçe’de kemirgen hastalığı olarak bilinmektedir. Ancak Türkçedeki bu 

kullanım doğru bir kullanım değildir. Arapça ifade ile veba hastalığı bulaşıcı hastalıkların 

genelini ifade eder. Taun kelimesi ise bizim telakki ettiğimiz manada kemirgen hastalığı 

anlamındadır. Vebanın tanımı bölümünde öncelikle bu kavramın doğru tanımı verilmiştir.  

Daha sonra veba hastalığının sebebi olarak ileri sürülen cinlerin darbeleri, havanın 

tabiatının bozulması ve mikrop vasıtası ile hastalığın ortaya çıkması gibi teorileri irdeledik. 

Bu bağlamda ilk iki teori daha çok birbirini çürütmeye çalışan ve mikrop etkeninin 

tanımlanmadığı dönemlerde kullanılan teorilerdir. Modern tıbba göre bu hastalığın temel 

etkeni ‘yersina pestis’ adlı mikroptur. Yan etkenler ise bu mikrobun yaşam şartlarını taşıyan 

ortamlardır. Hadis-i şeriflerde ise bu hastalık cinlerle ilişkilendirilmiştir.  

Bu hastalığa karşı alınabilecek tedbirler dua, tedavi ve karantinadır. Tezde özellikle bu üç 

farklı önlemin birbirinin alternatifi olmadığını, aksine birbirini destekleyip hastalığa karşı 

direnci güçlendiren temel tedbirler olduğunu vurguladık. Özelde veba hastalığı genelde ise 

bulaşıcı hastalıklara karşı getirilen karantina uygulaması İslam dininin tıp tarihine 

kazandırmış olduğu önemli bir yeniliktir. İslam, karantinayı yalnızca tavsiye etmekle 

yetinmemiş, karantina şartlarına riayet etmemenin ahirette insanın sorumlu olmasına sebep 

olacağını bildirmiştir.  
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Communicable diseases which  reshape persons, communities and history, are acute disaster 

in serious results for humanity. Cautions which were gotten by social and politic 

establishments weren’t enough to these diseases. Because of these causes, humanity deeply 

felt in helplessness. Islam which supply balance of world life and life to come, get criteria to 

this problem. Islam advertise that whether this criteria is applied, there are benefits for world 

life and life to come. 

In our thesis we firstly gave definition of plague. After that, we analysed that causes of 

plague, cautions to this disease, deaths on account of plague. 

Plague is in Turkey “rodent disease”. This usage is not correct in Turkish. Usage of plague in 

Arabic is communicable diseases. Correct usage of plague in our understanding is “taun” 

which is rodent disease. Correct usage was written in thesis part “definition of plague”.  

Causes of plague are claimed that effects of goblins, falling of weather character, microbes 

etc. We explicated these claims in our thesis. Effects of goblins and falling of weather 

character cancel each other. These theories were used in era of unknown “microbe definiton”. 

Modern medicine introduced that basic cause of plague was microbe which named “yersina 

pestis”. Other factor is environment which supply life of this microbe. In Islamic sources 

(book of hadiths), cause of this disease is effect of goblins.  

Cautions to this disease are prayer, therapy and quarantine. We especially emphasize in thesis 

that these basic cautions  help each other. Islam bring in the history of medicine quarantine 

concept to plague and other communicable diseases. Islam adviced that quarantine and 

abiding quarantine. Humanity are accountable in abiding quarantine both of world life and 

life to come. 
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GĠRĠġ 

ÇalıĢmanın Amacı  

Vebâ hastalığını konu edinen bu tezin farklı amaçları bulunmaktadır. Buna göre tarih 

boyunca toplumlara büyük zararlar vererek onların kültürlerini, coğrafyalarını ve 

toplumsal değerlerini değiĢime uğratan vebâ hastalığının Ġslam dünyasında ve diğer 

toplumlarda nasıl telakki edildiği araĢtırılmıĢtır. Vebâ hastalığının görüldüğü yere 

girmemeyi ve oradan çıkmamayı emreden hadis-i Ģerifin tarif ettiği karantina 

uygulaması da bu tezde ele alınmıĢtır.  

Karantina uygulaması hakkındaki farklı yaklaĢımlar ortaya konularak Ġslam dininin 

hastalıkların yayılmasını önlemek için gerekli olan karantina tedbirini dinin bir emri 

kabul ederek orijinal bir yaklaĢım getirdiği ifade edilmiĢtir.  

BulaĢıcı hastalıklardan dolayı vefat eden insanların durumu da araĢtırılmıĢtır. Buna göre 

Ġslam‘ın hastalığa ve hastaya bakıĢ açısı incelenmiĢtir. Ġslam tarihi boyunca değiĢen 

zaman ve teknik Ģartları içerisinde genelde hastalıklar özelde ise vebâ hastalığı hakkında 

âlimlerin görüĢleri araĢtırılmıĢ ve hadislerin yorumları yapılırken o günkü Ģartların, 

hadislerin yorumuna etkisi tetkik edilmiĢtir.  

Vebâ hastalığı hakkındaki hadisler incelenerek bu hadislerin müslümanların hayatına 

etkisi inceleme konusu yapılmıĢtır. Karantina, temizlik ve dua gibi hususların hadislerde 

nasıl anlatıldığı ortaya konulmuĢtur. Ayrıca bu tezde Ġslam dininin tıp dünyasına 

bulaĢıcı hastalıklar konusunda kazandırdığı hususlar ifade olunmuĢtur. Hz. Peygamber 

(s.a.s)‘in tıp alanındaki uygulamaları ve tavsiyeleri Ġslami literatürde Tıbb-ı Nebevî adı 

altında müstakil olarak ele alınmıĢ ve bu alanda günümüze kadar çeĢitli eserler telif 

edilmiĢtir.  Özellikle halk arasında Hz. Peygamber (s.a.s)‘in tıp alanındaki uygulamaları 

yaygınlık kazanmıĢtır. Günümüzde Tıbb-ı Nebevî ile ilgili yoğun bilimsel çalıĢmaların 

yapılmasına duyulan ihtiyaç bu çalıĢma vesilesi ile bir kez daha ortaya çıkmıĢtır.  

ÇalıĢmanın Yöntemi 

Bu tezde vebâ hastalığı tarihî ve dinî açıdan tetkik edilmiĢtir. Bu bağlamda, özellikle 

vebâ hastalığı; hastalık olması hasebi ile tıp açısından, imtihan olmasından dolayı da 

inanç açısından değerlendirilmiĢtir. 
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Vebâ konusu çalıĢılırken Cevherî (ö.385/995), Ġbn Fâris (ö.400/1009), Ġbn Manzûr 

(ö.711/1311), Firuzâbâdî (ö.816/1415) ve Asım Efendi‘nin (ö.1236/1820) eserlerinden 

faydalanılmıĢtır. Vebâ ve tâ‘ûn kelimeleri bu sözlüklerde araĢtırılmıĢ ve birbirleri ile 

mukayese edilerek konu etimolojik açıdan açıklığa kavuĢturulmuĢtur. 

Ġslam dünyasında vebâ hastalığı ile ilgili müstakil olarak yazılmıĢ birçok eser vardır. 

Ancak bu eserlerin bir kısmı günümüze ulaĢamamıĢtır. Bu eserler arasında kapsayıcılığı 

ve içeriği bakımından en önemli olanı Ġbn Hacer‘in (ö.852/1449) kitabı Bezlu‟l-mâ‟ûn fi 

fadli‟t-tâ‟ûn adlı eserdir. Eserin dokuzuncu yüzyılda yazılmıĢ olması yanında daha önce 

yazılan eserlere atıfta bulunarak Ġslam dünyasındaki çeĢitli âlimlerin görüĢlerinin 

nakledilmesi bu eseri önemli kılmaktadır. Bu eserde, Ġslam dünyasındaki vebâ 

salgınları, vebânın ceza olması ve müslümanların bu hastalığa yaklaĢımı hakkında geniĢ 

malumat vardır. 

Yukarıda mevzu bahis olan eserin dıĢında Sürremerrî‘nin (ö.776/1375) kitabı Kitâbun 

fihi zikru‟l-vebâ ve‟t-tâ‟ûn adlı eserden de yararlanılmıĢtır. Bunun dıĢında özellikle 

hadis kitaplarının tıp ve tıp ile alakalı bölümleri yanında Tıbb-ı Nebevîyi konu edinen 

müstakil eserler de göz önünde bulundurulmuĢtur.  

Vebâ hastalığının Ġslam dünyası dıĢındaki toplumlarda nasıl telakki edildiği de 

çalıĢmada irdelenmiĢtir. Bu meyanda Daniel Panzac‘ın Osmanlı İmparatorluğunda 

Vebâ, Andrew NĠKĠFORUK‘un Mahşerin Dördüncü Atlısı, Salgın ve Bulaşıcı 

Hastalıklar Tarihi, Prokopius‘un İstanbul‟da İsyan ve Vebâ adlı eserlerinden 

faydalanılmıĢtır. 

ÇalıĢmanın Önemi 

Ġslam dini insanı, dünya ve ahiret hayatında saadete ulaĢtırmayı hedeflemiĢtir. Bu 

sebeple Ġslam dini insanın dünya hayatına etki eden hastalıklar hususunda da bazı 

değerlendirmeler ortaya koymuĢtur. Bu çalıĢmada Ġslam dininin hasta ve hastalığa karĢı 

değerlendirmeleri vebâ hastalığı baĢlığı altında incelenmiĢtir. Bu değerlendirmeleri 

kısaca Ģu Ģekilde özetleyebiliriz: Hastalık afiyette olmak gibi hayatın bir parçasıdır. 

Hastalıklardan ümitsizliğe düĢmeyerek Allah (c.c.)‘na dua etmek ve tıbbın tavsiye ettiği 

tedavi yöntemlerini kullanmak gerekmektedir. Hastalığa sebep olacak maddi ve manevi 
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önlemler alınması elzemdir. Hastalıkların anlamı iman eden insanlar için bu dünya 

hayatı ile sınırlı değildir. 

Her ne kadar vebâ hastalığı günümüzde pek görülmese de tarih boyunca birçok toplumu 

derinden sarsarak; tıpkı Nuh tufanı, Yüzyıl savaĢları, Haçlı seferleri gibi medeniyetin 

geliĢmesine ağır darbeler indirmiĢtir. Bu tezde vebâ hastalığı, birçok yönleri ile 

araĢtırılarak vebânın ve diğer salgın hastalıkların tarihteki önemi ortaya konmuĢtur.  

ÇalıĢmanın Kaynakları ve Konuyla Ġlgili Literatür 

Vebâ hastalığı ile ilgili rivayetler hadis kitaplarının özellikle tıp ve hastalıkla ilgili 

bölümlerinde ve farklı bölümlerde yer almaktadır. Ayrıca vebâ hastalığı ile ilgili birçok 

müstakil kitap da yazılmıĢtır. Bu konuda tespit edilebilen en eski eser Ebu Bekir 

Abdullah b. Muhammed b. Ebi‘d-Dünya‘nın (ö.281/895) Kitabü‟t-Tavâ‟în adlı eseridir. 

Ġbn Hacer el-Askalanî‘nin de (ö.852/1449), yararlandığı bu eser günümüze 

ulaĢamamıĢtır. Konuyla ilgili diğer önemli eserleri Bezlü‟l-mâ‟ûn adlı eserin muhakkiki 

Ahmed Ġsam Ģu Ģekilde sıralamaktadır
1
: 

1-  Tâcüddin Abdülvehhab b. Ali b. Abdülkâfî es-Sübkî‘nin (ö.771/1370) Cüz‟ün 

fi‟t-tâ‟ûn adlı eseri. Bu eser günümüze ulaĢmamıĢtır. Müellifin kendisi de bir 

Cuma gecesi vebâ sebebiyle vefat etmiĢtir.  

2- Veliyyüddin Muhammed b. Ahmed b. Osman ed-Dîbâcî el-Millevî (ö.774/1373) 

tarafından yazılan Hallu‟l-hubâ li‟rtifâi‟l-vebâ adlı eser günümüze 

ulaĢamamıĢtır. 

3- Edîb ġihabüddin Ahmed b. Yahya b. Ebi Bekir b. Abdülvâhid b. Ebi Hacle et-

Tilmisânî (ö.776/1375) tarafından kaleme alınan et-Tıbbu‟l-mesnûn fi def‟i‟t-

tâ‟ûn adlı eser Ġrlanda Chester Beatty kütüphanesinde bulunmaktadır. Eser on 

beĢ varaktan oluĢmaktadır. Tilmisânî de vebâ hastalığından dolayı vefat eden 

âlimlerdendir.  

4- Ebu‘l-Muzaffer Yusuf b. Muhammed b. Mesud b. Muhammed el-Ukaylî  es-

Sürremerrî (ö.776/1375) Kitâbü‟n fihi Zikru‟l-vebâ ve‟t-tâ‟ûn‟ isimli eseri. 

                                                 
1
 Ġbn Hacer, Bezlu‟l Mâ‟ûn, Ahmed Ġsâm, ―Mukaddime‖ s.29-41. 
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Sürremerrî‘nin bu eseri ġevket b. Rıfkı b. ġevket tarafından 2004 yılında 116 

sayfa olarak Riyad‘da yayımlanmıĢtır. 

5- ġemsüdddin Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Mahmud Ebu 

Abdullah el-Menbicî el-Hanbelî (ö.785/1383), Cüz‟ün fi‟t-tâ‟ûn Ġbn Hacer bu 

eserden istifade etmiĢtir. 

6-  Bedrüddin Muhammed b. Bahadır b. Abdullah el-Mısrî ez-ZerkeĢî eĢ-ġâfi 

(ö.794/1392) Cüz‟ün fi‟t-tâ‟ûn.  Ġbn Hacer bu eserden istifade etmiĢtir.  

7- Ġbn Hacer, Bezlu‟l-mâ‟ûn fi fadli‟t-tâ‟ûn adlı eseri.  

8- ġeyh Zeynüddin Abdurrahman b. Ebibekir b. Davud ed-DımeĢkî el-Hanbelî 

(ö.856/1452), Tesliyetü‟l-vâcim fi‟t-tâ‟ûni‟l-hâcim. Eser günümüze 

ulaĢamamıĢtır. 

9- Abdurrahman b. Muhammed b. Ali b. Ahmed b. Muhammed el-Antâkî el-

Hanefî (ö.858/1454), Vasfu‟d-deva fi keşfi âfâti‟l-vebâ. Bu eser günümüze 

ulaĢamamıĢtır. 

10- ġeyh ġerifüddin Yahya b. Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Ahmed 

b. Mahlûf b. Abdüsselam el-Haddâdî eĢ-ġafiî (ö.871/1467)  Ġbn Hacer‘in 

öğrencilerinden olan bu zat, hocasının eserini Muhtasâru bezli‟l-mâ‟ûn ismi ile 

ihtisar etmiĢtir. Bu eser günümüze ulaĢamamıĢtır. 

11- Yusuf b. Hasan b. Ahmed b. Abdülhâdî el-Hanbelî (ö.909/1503) Kitâbü‟t-tavâîn 

adlı bir eser yazmıĢtır. Bu eser yazma olarak günümüze ulaĢmıĢtır. Ayrıca 

Fünûnü‟l-münûn fi‟l-vebâi ve‟t-tâ‟ûn adlı eser de aynı yazara aittir. Ancak bu 

eser günümüze ulaĢamamıĢtır. 

12- Celâlüddin Ebu‘l-Fadl Abdurrahman b. Ebi Bekir b. Muhammed b. Osman es-

Suyutî eĢ-ġâfiî (ö.911/1505) Mâ ravahu‟l-vaûn fi ahbâri‟t-tâ‟ûn adlı. Bu eser 

Teymûriyye, Zahiriye, Sadikıyye ve Musul‘daki Yahya PaĢa kütüphanelerinde 

bulunmaktadır. 

13-  Muslihuddin Mustafa b. Evhadiddin el-Kadî el-Hanefi (ö.911/1505) Risaletü‟l-

vebâ ve cevâzi‟l-firâri minhü. Bu eser günümüze ulaĢamamıĢtır. 
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14-  Kâdî Zekeriyya Muhammed b. Ahmed b. Zekeriyya el-Ensâri el-Mısrî 

(ö.926/1520) Tuhfetü‟r-râğibin fi beyâni emri‟t-tavâni adlı bir eser yazmıĢtır. Bu 

eser Teymûriyye kütüphanesinde bulunmaktadır. 

15-  Ġdris b. Hüsamüddin b. Ali el-Bitlisî (ö.930/1521) el-İbâ an mevâkıi‟l-vebâ adlı. 

Bu eser günümüze ulaĢamamıĢtır. 

16-  ġemsüddin Ahmed b. Süleyman b. Kemal PaĢa er-Rumî (ö.940/1530) Râhatü‟l-

ervâh fi def‟i aheti‟l-eşbâh adlı eseri yazmıĢtır. Bu eser günümüze 

ulaĢamamıĢtır. 

17- ġemsüddin Muhammed b. Ali b. Muhammed Tulun es-Salihî el-Hanefi 

(ö.953/1546) Tuhfetü‟n-nücebâ bi ahkâmi‟t-tâ‟ûni ve‟l-vebâ.  

18- ġemsüddin Muhammed b. Muhammed b. Abdurrahman el-Huseynî el-Mâliki 

(ö.954/1547) el-Kavlu‟l-mübin fî enne‟t-tâ‟ûn la yedhulü‟l-beledi‟l-emîn ve 

Umdetü‟r-râvin fî ahkâmi‟t-tavâin‘ ve el-Beşiratü‟l heniyye bi enne‟t-tâ‟ûi la 

yedhulu Mekkete ve‟l-Medine adlı üç ayrı eser kaleme almıĢtır. Bu eserler 

günümüze ulaĢamamıĢtır. 

19- Isâmüddin Ahmed b. Mustafa b. Halil er-Rûmî el-Hanefi (ö.968/1561) eş-Şifâ  fi 

edvâi‟l-vebâ . Bu eser günümüze ulaĢmamıĢtır. 

20- ġeyh Zeynüddin b. Ġbrahim b. Muhammed b. Muhammed el-Mısrî el-Hanefî 

(ö.970/1563) Risale fi‟t-tâ‟ûni ve vasfihî adlı eseri yazmıĢtır. Halep‘teki 

Ahmediyye kütüphanesinde bulunmaktadır. 

21- ġeyh Mer‘î b. Yusuf b. Ebi Bekir b. Ahmed b. Ebi Bekir b. Yusuf b. Ahmed el-

Keremî el-Makdisî  (ö.1033/1624) Ma yef‟alühü el-etıbbâü ve‟d-dâûn li def‟i 

şerri‟t-tâ‟ûn‘ ve Tahkiku‟z-zunûni bi ahbâri‟t-tâ‟ûn adlı eserleri yazmıĢtır. Bu 

eserler günümüze ulaĢmamıĢtır. 

22- Muhammed b. Fethullah b. Mahmud b. Muhammed b. Hasan el-Halebî 

(ö.1042/1631) Hulâsatü ma yahsulu aleyhi‟s-sâûi fi edviyeti def‟i‟l-vebâi ve‟t-

tâ‟ûn adlı eseri yazmıĢtır. Bu eser Risâletün fi ahvâli‟t-tâ‟ûn adıyla Zahiriye‘de 

ve Kuveyt Üniversite‘si Kütüphanesinde bulunmaktadır. 
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23- Zeynüddin Muhammed b. Tâcu‘l-ârifîn b. Ali b. Zeyni‘l-Abidin el-Haddâdî 

(ö.1131/1719) Menhetü‟t-tâlibîn li-ma‟rifeti esrâri‟t-tâ‟ûn. Bu eser günümüze 

ulaĢamamıĢtır. 

24-  es-Seyyid Ni‘metüllah b. Abdullah el-Cezâirî  (ö.1112/1700) Miskü‟ş-şücûn  

fi‟l-firâri minet-tâ‟ûn. Eser günümüze ulaĢmamıĢtır. 

25- Ebu‘l-Meârif Kutbuddin Mustafa b. Kemaliddin b. Ali b. Kemaliddin b. 

Abdülkadir ed-DımeĢkî el-Hanefî (ö.1162/1749) es-Sirru‟s-sâûn fi def‟i‟t-tâ‟ûn 

adlı eseri yazmıĢtır. Bu eser günümüze ulaĢamamıĢtır. 

26-  Sa‘düddin Süleyman b. Abdirrahman Emnullah b. Muhammed er-Rûmî el-

Hanefî (ö.1202/1788) Cihâzü‟l-mâcûn fi‟l-halâsi mine‟t-tâ‟ûn‘ adlı eseri telif 

etmiĢtir. Bu eser günümüze ulaĢamamıĢtır. 

27-  Seyyid Muhammed b. Muhammed el-Evvel b. Hüseyin et-Tunisî (ö.1247/1831) 

Hüsnü‟l-binâ fi cevâzi‟t-tehafüzi min‟el-vebâ adlı eseri yazmıĢtır. Bu eser 

günümüze ulaĢamamıĢtır. 

28-  Muhammed b. Osman el-Cezairî (ö.1261/1845) İthafü‟l-münassıfîn ve‟l-üdebâ 

bi mebahisi‟l-ihtirâzi ani‟l-vebâ adlı eseri yazmıĢtır. Bu eser günümüze 

ulaĢamamıĢtır. 

29-  Abdülhamid b. Ömer Nuaymî b. Ahmed b. Muhammed Said el-Harpûti er-

Rûmî el-Hanefî (ö.1320/1903) Cevâbü‟l-vezîr fi hurmeti imtinâi‟l-hâcci an 

duhûli Mekkete ınde‟l-vebâı‟l-kebir adlı eseri yazmıĢtır. Bu eser günümüze 

ulaĢmamıĢtır. 

Ġbn Hacer’in Hayatı  

Tam adı Ahmed b. Ali b. Muhammed b. Muhammed b. Ali b. Mahmud b. Ahmed b. 

Ahmed b. Hacer el-Askalânî el-Kinânî el-Mısrî el-Kâhirî‘dir. Lakabı ġihabüddin‘dir. 

Ġbn Hacer olarak tanınmıĢtır. Aslen Kinane kabilesine mensuptur. Askalan‘lıdır ancak 

Kahire‘ye yerleĢtiği için Mısrî ve Kahirî olarak da anılmıĢtır. ġafii mezhebine bağlıdır.
1
 

                                                 
1
 Ġbn Hacer, Bezlu‟l Mâ‟ûn,  Ahmed Ġsâm, ―Mukaddime‖ s. 7. 
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Ġbn Hacer, 773-852 yılları arasında yaĢamıĢtır.
1
 Ġbn Hacer, birçok Ģehre seyahat etmiĢ 

çak sayıda hocadan ilim tahsil etmiĢtir. ÇeĢitli ilim dallarında hocalarının sayısının altı 

yüz civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu hocaları arasında Fatıma et-Tenûhiyye, 

Fatıma el-Makdisiyye gibi kadınlar da vardır. Özellikle hadis ilmindeki önemli hocaları 

arasında Zeynüddin el-Irakî, Nureddin el-Heysemî ve Ġbn Sâiğ
2
 gibi âlimler 

bulunmaktadır. En meĢhur talebesi ise eserlerinin birçoğunu rivayet eden es-Sehâvi‘dir. 

Bikâî ve Haydârî de talebeleri arasındadır.
3
 Ġbn Hacer; hadis, fıkıh, akaid, tarih, lügat, 

ilelü‘l-hadis olmak üzere birçok alanda kitaplar yazmıĢtır. Özellikle hadis alanında 

Fethü‟l-bâri‘nin mukaddimesi olan Hedyü‟s-sâri, Fethü‟l-bâri, Şerhü‟t-Tirmizî, el-Cem 

beyne‟s-Sahihayn, Tağlîku‟t-tağlîk, Bezlu‟l-mâ‟ûn fi fadli‟t-tâ‟ûn gibi eserleri 

anılabilir.
4
 

Konuyla Ġlgili Ġki Önemli Eserin Tanıtımı 

Kitâbü’n fihi Zikru’l-vebâ ve’t-tâ’ûn 

Sürremerrî bu kitabın ilk bölümlerinde tâ‘ûn‘un mahiyetini açıklar ve tâ‘ûn ile alakalı 

olarak Hz. Peygamber‘den (s.a.s.) sadır olan hadisleri verir. Daha sonra tabiplerin bu 

hastalık hakkındaki fikirlerini nakleder. Bu bölümde vebâ hastalığı hakkındaki 

görüĢlerini de açıklar ve her Ģeyin Allah‘ın (c.c.) takdiri ile gerçekleĢeceğini ifade eder.
5
 

Göz değmesinin hak olduğundan bahsederek ―Burada ki amacımız hastalığın, Ģifanın, 

ölümün ve her olayın ancak Allah‘ın (c.c.) yaratması ile olduğunu söylemektir‖ der. Her 

türlü afetin, kiĢilerin günahlarından kaynaklandığını ―Ġnsanın önünde ve ardında 

devamlı sûretle nöbetleĢerek görevlendirilen melekler vardır. Bunlar, Allah‘ın emrinden 

ötürü, onu koruyup kollarlar. Bir toplum kendinde olan durumu değiĢtirmedikçe, hiç 

Ģüphe yok ki, Allah da o toplumda olan hali değiĢtirmez. Allah bir toplum için de 

kötülük irade buyurdu mu, onu geri çevirecek kuvvet yoktur. Artık Allah‘ın dıĢında 

onları himaye edecek kimse olamaz.‖
6
 âyetini zikrederek günahların ilahî cezalara sebep 

olduğuna iĢaret etmiĢtir.
7
 Daha sonra bir baĢlık açarak vebâ salgını görüldüğü zaman 

                                                 
1
 Ġbn Hacer , Tağliku‟t-tağlîk, Said Abdurrahman, ―Dirâse‖, s.57. 

2
 Ġbn Hacer , Tağliku‟t-tağlîk Said Abdurrahman, ―Dirâse‖, s.136–147. 

3
 Ġbn Hacer , Tağliku‟t-tağlîk Said Abdurrahman, ―Dirâse‖, s. 154–159. 

4
 Ġbn Hacer , Tağliku‟t-tağlîk Said Abdurrahman, ―Dirâse‖, s. 188–189–195. 

5
 Sürremerrî, Kitab‟ün fihi zikrü‟l-vebâ ve‟t-tâ‟ûn, s. 19-26. 

6
 Râd sûresi, 13/11. 

7
 Sürremerrî, Kitab‟ün fihi zikrü‟l-vebâ ve‟t-tâ‟ûn, s. 36. 
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alınacak tedbirlerden bahsetmiĢtir. ―Ġlim ehli olmayan kimselere intisap etmiĢ cahil 

kiĢilerden bir kısmı bu hastalık ve diğer hastalıklar bulaĢır‖ diyerek bu görüĢün yanlıĢ 

olduğunu vurgulamıĢtır.  Burada ―BulaĢma yoktur‖ ve ―Bu hastalığı ilk kim sirayet 

ettirdi‖ hadislerini nakletmektedir.
1
  

Sonraki baĢlıkta; ölüm her ne Ģekilde gerçekleĢirse gerçekleĢsin onun ecelle, yani tayin 

edilen vakitte olacağını haber vererek hastalıktan kaçmanın anlam taĢımadığını, 

hastalığın görüldüğü bölgeye girmenin ve çıkmanın yasaklanmasındaki hikmetin kiĢinin 

ölümünü veya sağ kalmasını Allah‘tan (c.c.) baĢka bir sebebe bağlayarak hataya 

düĢmesinin engellenmesi olduğunu ifade eder.
2
  

Sürremerrî,  kitabında Ģehadeti iki kısımda değerlendirmektedir. Buna göre Ģehadet; 

Ģehadet-i kübra ve Ģehadet-i suğradır. ġehadeti kübra, Allah‘ın (c.c.) yolunda çarpıĢarak 

can veren insanlara hasredilmiĢ bir mükâfattır. ġehadet-i suğra ise vebâ, karın ağrısı gibi 

sebeplerden dolayı vefat eden kimselere verilen mükâfattır.
3
  

O, vebâ hastalığı görüldüğü vakit insanların farklı tavırlar içerisinde bulunduğunu 

söyler. Ġnsanlardan bir kısmı sabır ve Ģehadeti arzular haldedir. Ġkinci kısım insanlar 

―Bana dua edin icabet edeyim‖
4
 ayeti kerimesinde ifade olunduğu gibi bu hastalığın 

kaldırılması için dua ederler. Üçüncü kısım insanlar ise ancak dünya hayatı için çalıĢıp 

ahirette nasibi olmayanlardır. Dördüncü kısım insanlar Allah‘ın (c.c.) gözlerini ve 

basiretlerini kör ettiği, masiyet içerisinde yaĢayarak ―Hayvanlar gibi hatta onlardan daha 

aĢağıda‘
5
 benzetmesi ile anlattığı insanlardır.

6
 

Sürremerrî, vebâ hastalığından korunmak için bir takım tedbirlerden de bahsetmektedir. 

Bu tedbirlerden bir kısmı aĢırı hareketten, cimadan, hamamda yıkanmaktan, 

olgunlaĢmamıĢ meyvadan, bizzat hastanın teri ve nefesinden kaçınmaktır.
7
  

Son bölüme  ‗Ömrü bitirmede, memleketleri harap etmede ve ruhu öldürmede akrabalık 

bağlarını koparmaktan daha süratli bir Ģey yoktur‘ diyerek baĢlar ve vebâ gibi; toplumu, 

                                                 
1
 Sürremerrî, Kitab‟ün fihi zikrü‟l-vebâ ve‟t-tâ‟ûn, s. 71. 

2
 Sürremerrî, Kitab‟ün fihi zikrü‟l-vebâ ve‟t-tâ‟ûn, s. 83. 

3
 Sürremerrî, Kitab‟ün fihi zikrü‟l-vebâ ve‟t-tâ‟ûn, s. 88. 

4
 Mu‘min sûresi 40/60. 

5
 Araf sûresi, 7/179. 

6
 Sürremerrî, Kitab‟ün fihi zikrü‟l-vebâ ve‟t-tâ‟ûn, s. 100. 

7
 Sürremerrî, Kitab‟ün fihi zikrü‟l-vebâ ve‟t-tâ‟ûn, s. 107-108. 
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temelden sarsan afetlere karĢı, akrabalık bağlarını canlı tutmanın da önemli bir önlem 

olduğuna iĢaret eder.
1
 

Bezlu’l-mâ’ûn fi fadli’t-tâ’ûn  

Üç kızını da vebadan dolayı kaybetmiĢ olan Ġbn Hacer‘in vebâ hastalığı ile ilgili bu eseri 

Fransız araĢtırmacı Panzac‘ın deyimi ile ―Alanında yüzyıllarca otorite sayılan bir 

külliyattır.‖
2
 Bu eseri Ahmed Ġsâm Abdülkadir el-Kâtib 1991 yılında Riyad‘da 

yayımlamıĢtır. 

Ġbn Hacer, eserinde ilgili bölümlerde ayet-i kerimelere yer vermiĢ, bazı hadis-i Ģerifleri 

senetlerini ile birlikte nakletmiĢ ve senetlerle ilgili değerlendirmeler yapmıĢtır. 

Hadislerin farklı rivayetlerini naklederek konunun daha kapsamlı değerlendirilmesini 

temin etmiĢtir. Hadisin ravileri hakkında gerekli bilgileri vermiĢ ve ravilerin tenkidini 

yapmıĢtır. Yazar, hadisler arasındaki çeliĢkili gibi gözüken hususları da çözerek konuya 

açıklık getirmiĢ; daha sonra farklı âlimlerin görüĢlerini sunarak vebâ hastalığı ile ilgili 

rivayetleri geniĢ bir açıdan değerlendirmiĢtir.  

Ġbn Hacer, eserini beĢ bâb halinde kaleme almıĢtır. Birinci babda vebâ hastalığının 

geçmiĢ ümmetler için azap olmasını anlatır. Bu bab dört fasıldan oluĢmaktadır. Birinci 

fasıl ‗Vebâ hastalığının geçmiĢte yaĢamıĢ bir kısım insanlar için ceza olmasının beyanı‘ 

baĢlığını taĢımaktadır. Ġkinci faslın baĢlığı ‗Vebâ hastalığının Muhammed (s.a.s.) 

ümmeti için rahmet olduğunun beyanıdır.‘ Üçüncü fasıl da ‗Vebânın azap olarak 

indirildiği geçmiĢ zamandaki kimseler‘ unvanını taĢımaktadır. Dördüncü fasılda da bab 

genelinde okunma zorluğu olan kelimeler hakkında bilgiler verilmiĢ ve kelimelerin 

doğru telaffuzları aktarılmıĢtır.
3
 

Ġkinci babda vebâ hastalığının tarifini vererek ‗vebâ‘ ile ‗tâ‘ûn‘ arasındaki farkı ortaya 

koymaya çalıĢmaktadır. Bu bab dokuz fasıldan oluĢur. Birinci fasılda ‗tâ‘ûn‘ 

kelimesinin iĢtikâkı ortaya koyulmuĢtur. Ġkinci fasılda vebâ hastalığının bulaĢıcı 

hastalıklardan biri olduğunu, tâ‘ûn kelimesinin vebâ kelimesinden daha hususi bir 

manaya haiz olduğunu ve herkesin vebâ olarak bildiği hastalığın asıl adının tâ‘ûn 

olduğunu açıklamıĢtır. Üçüncü fasılda vebâ hastalığı ile ilgili bir kısım hadisleri 

                                                 
1
 Sürremerrî, Kitab‟ün fihi zikrü‟l-vebâ ve‟t-tâ‟ûn, s. 111. 

2
 Panzac, Osmanlı İmparatorluğu‟nda Vebâ,  s. 156. 

3
 Ġbn Hacer, Bezlu‟l-mâ‟ûn, s. 71-92. 
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naklederek, vebâ hastalığının cin müdahalesi ile olduğunu açıklamaya gayret 

göstermiĢtir. Dördüncü fasılda bir önceki fasılda naklettiği hadisler ile ilgili farklı 

kiĢilerden gelen itirazları cevaplamıĢtır. BeĢinci fasılda cin müdahalesini haber veren iki 

farklı rivayetteki ‗Cin düĢmanlarınız‘ ve  ‗Cin kardeĢleriniz‘ ifadelerini cem etmiĢtir. 

Altıncı fasılda cinlerin insanlara birçok vakit musallat olabileceğini ifade emiĢtir. 

Yedinci fasılda ise cinlerin vebâ hastalığı ile musallat olmasının hikmetleri olduğunu 

anlatır. Sekizinci fasılda okunduğu zaman okuyanı hastalıklardan emin kılan ayet-i 

kerimeleri ve hadis-i Ģerifleri nakletmiĢtir. Dokuzuncu fasılda ise bab genelinde okunma 

zorluğu olan kelimeler hakkında bilgiler verilmiĢ ve kelimelerin doğru telaffuzları 

aktarılmıĢtır.
1
 

Üçüncü babda ise ‗tâ‘ûn‘ hastalığının müslümanlar için Ģehadet olduğunu bu mevzuda 

ki hadisleri delil getirerek ortaya koymaya gayret etmiĢtir. Bu bab on fasıldan 

oluĢmuĢtur. Birinci fasılda vebâ hastalığının müminler için Ģehadet olduğunu ifade eden 

hadisleri nakletmiĢtir. Ġkinci fasılda kiĢinin samimi bir Ģekilde niyet ederek Ģehadeti 

arzulaması halinde yatakta ölse dahi Ģehit ecri alabileceğini haber vermiĢtir. Üçüncü 

fasılda Ģehitliğin manasını ve Ģehit kelimesinin hangi anlamlara geldiğini açıklamıĢtır. 

Dördüncü fasılda Ģehadetin arzu edilmesinden bahsetmiĢtir. BeĢinci fasılda Ģehitlerin bir 

kısmının diğerlerinden üstün olduğunu anlatmıĢtır. Altıncı fasılda vebâ hastalığından 

öldüklerinden dolayı Ģehit sayılan kiĢilerin savaĢta Ģehit olan insanların grubuna 

katılacağını haber vermiĢtir. Yedinci fasılda ise vebâ hastalığından dolayı Ģahadetin 

hangi Ģartlarda hâsıl olacağını anlatmıĢtır. Sekizinci fasılda vebâ hastalığının Ģehadet ve 

rahmet olmasına karĢın yapılan itirazlara cevaplar vermiĢtir. Dokuzuncu fasılda vebâ 

hastalığının rahmet/Ģehadet olmasını açıklamıĢ ve vebâya sebep olacak amellerden 

bahsetmiĢtir. Onuncu fasılda ise bab genelinde okunma zorluğu olan kelimeler hakkında 

bilgiler verilmiĢ ve kelimelerin doğru telaffuzları aktarılmıĢtır.
2
 

Dördüncü babda vebâ olan bölge ve o bölgeye girip çıkmakla ilgili bilgiler yer almıĢtır. 

Bu bab dört fasıldan oluĢmaktadır. Birinci fasılda vebâ hastalığının bulunduğu bölgeden 

çıkmanın azabı gerektiren bir davranıĢ olduğundan bahsedilmiĢtir. Ġkinci fasılda Hz. 

Ömer (r.a.)‘ın ġam yolundaki vebâ salgınından dolayı o bölgeye girmeyip geri dönmesi 

anlatılarak bu olaydan doğan sonuçlar analiz edilmiĢtir. Üçüncü fasılda vebâ salgını 

                                                 
1
 Ġbn Hacer, Bezlu‟l-mâ‟ûn, s. 93-176. 

2
 Ġbn Hacer, Bezlu‟l-mâ‟ûn, s. 177-226. 
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olan bölgeye girmemenin hikmetlerinden bahsedilmiĢtir. Dördüncü fasılda ise bab 

genelinde okunma zorluğu olan kelimeler hakkında bilgiler verilmiĢ ve kelimelerin 

doğru telaffuzları aktarılmıĢtır.
1
 

BeĢinci babda vebâ hastalığının vukuundan sonra yapılması gerekenlerin neler olduğu 

anlatılmıĢtır. Bu bab beĢ fasıldan oluĢmaktadır. Birinci fasılda ―Vebâ hastalığının 

kalkması için dua yapılır mı? Dua yapılırsa cemaatle mi yoksa ferden mi dua yapılmalı? 

Sadece kunutta dua okunması yeterli mi?‖ gibi sorulara cevaplar verilmiĢtir. Ġkinci 

fasılda ―muhavvif hastalık‖ tabirinden bahsedilerek bu bağlamda vebâ hastalığı 

irdelenmiĢtir. Üçüncü fasılda vebâ hastalığı vuku bulduğu zaman bu hastalığa karĢı 

alınabilecek önlemlerin bir kısmı zikredilmiĢtir. Dördüncü fasılda vebâ hastalığına 

tutulmuĢ kiĢiler için yapılması uygun olan davranıĢlardan bahsedilmiĢtir. BeĢinci fasılda 

ise bab genelinde okunma zorluğu olan kelimeler hakkında bilgiler verilmiĢ ve 

kelimelerin doğru okunuĢları aktarılmıĢtır.
2
 

―Hatime‖ baĢlığı altındaki sonuç bölümünde Ġslam coğrafyasında vuku bulan vebâ 

salgınlarını anlatır ve kitabın farklı bölümlerinde anlattığı meseleleri özetler.
3
 

Ġbn Hacer, vebâ hastalığından bahsettiği bu kitabında, konuyu oldukça tafsilatlı bir 

biçimde ele almıĢtır. Kitabın bazı bölümlerinde, konu ile ilgilenmiĢ âlimlerin görüĢlerini 

karĢılıklı münazara üslubu ile nakletmiĢtir. Bu Ģekilde vebâ hastalığı ile ilgili 

tartıĢmalar, Ġslam dünyasının dört bir yanından âlimlerin kanaatleri nakledilerek, geniĢ 

bir bakıĢ açısı ile değerlendirilmiĢtir.  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Ġbn Hacer, Bezlu‟l-mâ‟ûn, s. 227-312. 

2
 Ġbn Hacer, Bezlu‟l-mâ‟ûn, s. 313-360. 

3
 Ġbn Hacer, Bezlu‟l-mâ‟ûn, s. 361-370. 
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BÖLÜM 1: VEBÂNIN TANIMI ve VEBÂ HASTALIĞININ 

TARĠHÇESĠ 

1.1.Vebânın Tanımı  

Vebâ kelimesi - - kökünden türemiĢtir. Bu kelime ölümcül, salgın hastalık anlamına 

gelmektedir.
1
 Vebâ kelimesi Türkçe kullanımda kelimenin kök manasından alınıp 

vebâdan daha hususi olan tâ‘ûn hastalığı için kullanılmaktadır. Yani Türkçe‘de bu ikisi 

eĢanlamlıdır. Tâ‘ûn kelimesi de - -  kökünden türemiĢtir. Bu fiil batmak, batırmak, 

tesir etmek, delmek, yaralamak anlamlarına gelmektedir.
2
 Tâ‘ûn kelimesi Arap dilinde, 

dilimizde vebâ olarak isimlendirilen hastalığın hususi adıdır. Arap dilinde ise tâ‘ûn 

hastalığı, vebâ hastalığının eĢ anlamlısı değildir. Tâ‘ûn hastalığı vebâdan daha hususi 

bir hastalıktır. Vebâya tâ‘ûn denilmesi ise mecaz yoluyla, hususi olanın genel 

adlandırmaya dâhil olması Ģeklindedir.
3
 Lügatçi Cevherî (ö.400/1009) tâ‘ûn hastalığını 

vebâ hastalığının kapsamında değerlendirmiĢtir.
4
 Yani tâ‘ûn ile vebânın farklı anlamlar 

taĢıdığını; tâ‘ûnun, vebânın bir çeĢidi olduğunu söylemiĢtir. Bununla birlikte bir baĢka 

lügatcı Ġbn Manzûr ise (ö.711/1311) ‗Vebâ tâ‘ûndur ve bütün bulaĢıcı hastalıklara vebâ 

denilir‘ demiĢtir.
5
 Tâ‘ûn‘un tanımında bulaĢıcı hastalıkların bütününe ve vebâya tâ‘ûn 

denildiğini söyleyerek vebâ ile tâ‘ûn arasındaki iliĢkiyi ifade etmiĢtir.
6
 el-Kâmusu‟l-

muhît adlı eserin müellifi Firuzâbâdî (ö.816/1415) de vebâ kelimesini bulaĢıcı 

hastalıkların genel adı olarak kullanmıĢtır.
7
 Tâ‘ûn kelimesi ise vebâ sebebi ile ölüm, 

yani bulaĢıcı hastalıklardan dolayı ölüm olarak ifade edilmiĢtir.
8
 Buradan 

anlaĢılmaktadır ki Firuzabâdî tâ‘ûn hastalığını vebâ kapsamında değerlendirmiĢtir. Asım 

Efendi (ö.1236/1820) de aynı görüĢe katılmıĢ ve Kamus Tercemesi‘nin vebâ 

maddesinde vebayı ―Tâ‘ûn marazına denir; ala kavlin her âmm ve Ģâmil olan maraza 

denir.‖ diyerek açıklamıĢtır.
9
 Mu‟cemu mekayısi‟l-lüğa adlı eserde ise vebâ kelimesinin 

                                                 
1
 Cevherî, es-Sıhâh,, ―V-B-E‖mad. 

2
 Cevherî, es-Sıhâh, “„T-A-N‖ mad. 

3
 Ġbn Hacer,  Bezlu‟l- mâ‟ûn fi fadli‟t-tâ‟ûn, s. 102. 

4
 Cevherî, Sıhâh, “„T-A-N‖ mad. 

5
 Ġbn Manzûr, Lisânü‟l-Arab, ―V-B-E‖ mad. 

6
 Ġbn Manzûr, Lisânü‟l- Arab, ―T-A-N‖ mad. 

7
 Firuzâbâdî , el-Kâmusu‟l-muhît,  ―V-B-E‖ mad. 

8
 Firuzâbâdî, el-Kâmusu‟l-muhît , ―T-A-N‖ mad. 

9
Asım Efendi, Kâmûs Tercemesi, ―V-B-E‖ mad. 
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‗bulaĢma‘ anlamında olduğu tâ‘ûn kelimesinin ise ‗yaralama, yaralanma‘ gibi anlamlara 

geldiği ifade edilmiĢtir.
1
  

Yukarıdaki malumatlar incelendiğinde vebâ kelimesi ile tâ‘ûn kelimesinin farklı 

anlamlara geldiği anlaĢılmaktadır. Tâ‘ûn hususi bir hastalığa verilmiĢ bir isimken vebâ 

kelimesi bulaĢıcı ve toplu ölüme yol açma özelliği bulunan bütün hastalıklar için 

kullanılan genel bir isimdir.  

Tâ‘ûn ile vebâ kelimesinin birbirinden farklı anlamlara delalet ettiği âlimler tarafından 

genel kabul görmüĢtür. Mesela tıp alanındaki eserleri yüzlerce yıl Batı ve Doğu ilim 

dünyasında referans olarak kabul gören meĢhur tabiplerden Ġbn Sina (ö.428/1037) 

―Tâ‘ûn, bulaĢıcı hastalıkların yaygın olduğu beldelerde çokça görüldüğünden dolayı 

tâ‘ûna vebâ adı verilmiĢtir. Ancak bu yanlıĢ bir adlandırmadır‖ demektedir.
2
 Ona göre 

zehirli bir maddedir, öldürücü ĢiĢler hâsıl eder. Bu ĢiĢler daha ziyade vücudun yumuĢak 

yerlerinde ve koltuk altlarında ortaya çıkar. En çok koltukaltı ve kulak arkasında veya 

burun yumuĢağının yanında görülür.
3
 

Kâdî  Ġyad da (ö.544/1149) Ġbn Sina‘nın görüĢlerini benimsemekte ve tâ‘ûn hastalığı ile 

vebâ hastalığının farklı hastalıklar olduğunu dile getirmektedir. Kâdî Ġyad ―Tâ‘ûnun aslı 

vücudun dıĢında var olan yaralardır. Vebâ ise hastalıkların umumuna verilen bir isimdir 

ki tâ‘ûn hastalığı ile sonuçlarının benzerliğinden dolayı tâ‘ûn olarak isimlendirilmiĢtir. 

Her tâ‘ûn bulaĢıcı hastalıktır ama her bulaĢıcı hastalık tâ‘ûn değildir‖
4
 demektedir. Yani 

Yani her tâ‘ûn hastalığı bulaĢıcı olmasından dolayı vebâ hastalığı sınıfına girerken, her 

vebâ özel anlamda tâ‘ûn değildir.  

Tâ‘ûn ve vebâ konusunda çeĢitli âlimlerin görüĢlerini nakleden Ġbn Hacer, tâ‘ûn ile vebâ 

arasındaki farka dikkat çekmiĢ, her tâ‘ûn hastalığının vebâ kapsamına girdiğini ancak 

her vebânın tâ‘ûn olmadığını ifade ederek dilcilerin ve hekimlerin ayrımını esas 

almıĢtır. Bu tanımlar muvacehesinde her bulaĢıcı hastalığın tâ‘ûn olmayacağı açıktır. Bu 

durumda bulaĢıcı hastalıklara vebâ, hususi bir bulaĢıcı hastalık türü olan (plague) 

hastalığa da tâ‘ûn denildiği anlaĢılmaktadır.  

                                                 
1
 Ġbn Faris, Mu‟cemü mekâyisi‟l-lüğa,  ―‗V-B-E‘  ve  ‗T-A-N‘‖ mad. 

2
 Ġbn Hacer, Bezlu‟l-mâ‟ûn, s. 99. 

3
 Ġbn Hacer, Bezlu‟l-mâ‟ûn, s. 98. 

4
 Ġbn Hacer, Bezlu‟l-mâ‟ûn, s. 97. 
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Ġbn Hacer, tâ‘ûn ile vebâ hastalığının aynı Ģey olmadığına delil olarak bazı hadisleri de 

örnek gösterir. Ona göre bu hadisler tâ‘ûn ile vebânın ayrı Ģeyler olduğunu ortaya 

koymaktadır. Ġbn Hacer‘in naklettiği bir hadis-i Ģerifte, Hz. Muhammed (s.a.s.) 

"Medine'nin giriĢlerinde Melekler vardır, oraya ne tâ‘ûn girebilir ne de deccal" 

buyurmuĢtur.
1
 Bir diğer hadiste de "Deccal Medine'ye gelir de orada melekleri bulur ve 

onlar bu Ģehri korur. Allah (c.c)‘nun izni ile oraya deccal ve tâ‘ûn giremez" 

buyurmuĢtur.
2
 BaĢka bir hadiste de Bilal-ı HabeĢi (r.a.) "Medine'ye geldik ve orası 

Allah‘ın (c.c.) yarattığı yerler arasında bulaĢıcı hastalıkların en yoğun olduğu yerdi… 

demiĢ ve Allah Rasulü‘nün (s.a.s.) "Ey Allah‘ım, ġeybe b. Rebia'ya, Utbe b. Rebia'ya ve 

Ümeyye b. Halef'e lanet et. Nasıl ki bizi yurdumuzdan bulaĢıcı hastalıkların olduğu bir 

yurda çıkardılar"
3
  diye beddua ettiğini nakletmiĢtir. Ġbn Hacer yukarıda nakledilen 

hadisler için ―Eğer tâ‘ûn, vebâ ile eĢ anlamlı ise hadislerin çeliĢki halinde olması 

gerekir. Ancak burada bir çeliĢki yoktur Ģöyle ki tâ‘ûn, vebâdan daha hususidir
4
 

demektedir. Bu durumda Medine‘de vebâ dıĢında bulaĢıcı hastalıkların vuku bulduğu 

anlaĢılmaktadır. Nitekim  Hz. AiĢe (r.anha) Medine'yi anlatırken Medine'de vebânın 

çokça olduğu sözüyle, ateĢli hummayı kastetmiĢtir.
5
 Bazı rivayetlerde Cebrail (a.s.)'ın 

Hz Peygamber (s.a.s.)‘e humma ve tâ‘ûn hastalığı ile geldiği, Hz. Peygamber (s.a.s.)'in 

ise hummayı Medine'de tuttuğu, tâ‘ûn hastalığını da Suriye tarafındaki Cuhfe'ye 

gönderdiği rivayet edilmektedir.
6
 Buradan anlaĢılmaktadır ki Medine'de tâ‘ûn hastalığı 

vuku bulmamıĢtır. Medine'de var olan hastalık bulaĢıcı bir hastalık olan ateĢli hummadır 

ki Hz. Peygamber (s.a.s.) de bu hastalığa yakalanmıĢtır.
7
  Ġbn Hacer yukarıda geçen 

çeliĢkili gibi gözüken hadisleri ―Humma hastalığı Medine'de yaĢayan veya oraya 

sonradan gelip Medine‘nin havasına aĢina olmayan insanlara isabet eden bir hastalıktır‖ 

diyerek cem etmeye çalıĢmıĢtır.
8
  Nitekim Hz. Ömer (r.a.) zamanında,  humma diye 

adlandırılan bir ateĢli hastalık Medine‘de vuku buldu ve neticede birçok insan öldü. 

BulaĢıcı hastalıkların Medine'den kaldırılması için yapılan dua ile Hz. Ömer (r.a.) 

zamanında vuku bulan bu tür hastalıklar çeliĢmez çünkü bulaĢıcı hastalıklar tamamen 

                                                 
1
 Buhârî, Fiten 27; Müslim, Hacc 485. 

2
 Buhârî, Fiten 27; Bkz. Tirmizî, Fiten 61. 

3
 Buhârî, Fedailü‘l- Medine 12;  Ahmed b. Hanbel, VI, 56. 

4
 Ġbn Hacer, Bezlu‟l-mâ‟ûn, s. 103. 

5
 Ġbn Hacer, Bezlu‟l-mâ‟ûn, s. 103. 

6
 Buhârî, Merda 8; Ahmed b. Hanbel, V, 81.  

7
 Buhârî, Merda 3. 

8
 Ġbn Hacer, Bezlu‟l-mâ‟ûn, s. 104. 
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Medine‘den kaldırılmamıĢtır. Ġbn Hacer, tâ‘ûn hastalığının Hz. Peygamber (s.a.s.)‘den 

sonra Medine'de vuku bulduğuna dair bir haber nakledilmediğini ifade etmiĢtir.
1
 

Zikredilen tüm bu bilgilerden ortaya çıkmıĢtır ki tâ‘ûn hastalığı bulaĢıcı hastalıklardan 

daha hususi bir hastalıktır. Her bulaĢıcı hastalığın, tâ‘ûn hastalığı olduğu söylenemez, 

ancak her tâ‘ûn hastalığı bulaĢıcı özelliğe sahiptir.
2
  

Buradan hareketle sıtma, tifo, kolera, tifüs, çiçek hastalığı, aids, hepatit ve çeĢitleri, 

tâ‘ûn, grip vb. hastalıkların bulaĢıcı olmaları sebebiyle vebâ hastalığının kapsamı altına 

girdiğini söyleyebiliriz. 

Tâ‘ûn, etkeni, kene piresinin ısırması ya da dıĢkısıyla bulaĢan "yersina pestis" (eskiden 

pasteurella pestis) olan ve salgın Ģeklinde ortaya çıkan bir enfeksiyon hastalığıdır. 

Günümüz tıp dünyasına göre tâ‘ûn hastalığı, lenf bezi (hıyarcık, bubonic) vebâsı, 

akciğer vebâsı
3
 ve deri vebâsı

4
 (Sağlık Merkezi, 2008 ) olmak üzere üç ayrı formda 

tanımlanır.   

Tüm bunlar ile birlikte tâ‘ûn için "Cesedin içi dâhil her tarafında çıkan tomurcuktur ve 

bulaĢıcıdır
5
 deve bezesi gibidir

6
 ateĢli iltihap ile çıkan zamanla kararıp, kızaran sivilce, 

tümör tarzında koltuk altında, parmaklarda ve bedenin farklı kısımlarında görülen
7
 

cüzzam gibi olup insan uzvunu yaralayıp, ĢiĢiren
8
  kanı ateĢli bir Ģekilde akıtıp, bazen 

vücudun bir kısmında pıhtılaĢmasına, kızarıp-ĢiĢtikten sonra o kısmın yok olmasına 

sebep olan
9
 genelde kulak arkasında, burun ucunda ve koltuk altında, kanın bozulması 

sonucu zehirli maddeler sebebi ile direnci zayıflamıĢ uzuvları etkileyen ve kalp 

çarpıntısı, kusma, bayılma gibi vücutta anormal durumlar ile sonuçlanan
10

 bir hastalıktır 

da denmiĢtir. 

                                                 
1
 Ġbn Hacer, Bezlu‟l-mâ‟ûn, s. 104.  

2
 Ġbn Hacer, Bezlu‟l-mâ‟ûn, s. 104. 

3
 Ana Britanica, ―Vebâ‖ mad., XXI, 558. 

4
 http://saglik-merkezi.blogspot.com/2007/09/vebâ-hastalii.html,19.04.2008 

5
 Ġbn Hacer, Bezlu‟l-mâ‟ûn, s. 96. 

6
 Ġbn Hacer, Bezlu‟l-mâ‟ûn, s. 96. 

7
 Ġbn Hacer, Bezlu‟l-mâ‟ûn, s. 97. 

8
 Ġbn Hacer, Bezlu‟l-mâ‟ûn, s. 98. 

9
 Ġbn Hacer, Bezlu‟l-mâ‟ûn, s. 98. 

10
 Ġbn Hacer, Bezlu‟l-mâ‟ûn, 98–99 

http://saglik-merkezi.blogspot.com/2007/09/veba-hastalii.html,19.04.2008
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Ġbn Sina‘ya göre tâ‘ûn hastalığı farklı Ģekillerde ortaya çıkabilir. Ona göre tâ‘ûn 

hastalığı, vücudun tüm uzuvlarında görülebileceği gibi en fazla karın bölgesinde ur, 

sivilce ve yara gibi ortaya çıkabilen cüzzama benzeyen bir hastalıktır.
 1

   

Ayrıca âlimler arasında tâ‘ûn hastalığı için muhavvif (ölümcül) bir hastalıktır diyenler 

olmuĢtur. Muhavvif hastalık; görüldüğü zaman ölümle sonuçlanma ihtimali fazla olan 

hastalık diye tarif edilmektedir. Bu konuya özellikle ġafii mezhebinde geniĢ bir yer 

ayrılmıĢtır. Genel kanaate göre tâ‘ûn hastalığı muhavvif bir hastalıktır. Tâ‘ûn 

hastalığının bu Ģekilde tartıĢılmasının sebebi ölüm dolayısı ile hukuki meselelerin ortaya 

çıkmasıdır. Bu hukuki meselelere vasiyet, miras, köle azat etmek, hibe, borçlanma gibi 

konuları örnek gösterebiliriz.
2
 

Her ne kadar Arapça‘da vebâ ve tâ‘ûn kelimeleri yukarıda ifade ettiğimiz gibi 

kullanılmıĢ olsa da bu tezde bundan sonra bulaĢıcı hastalık ve vebâ kelimeleri 

Türkçe‘deki kullanıma uygun bir Ģekilde kullanılacaktır. Yani ―tâ‘ûn‖ hastalığı ―vebâ‖ 

olarak adlandırılacak, bulaĢıcı hastalıklara da bulaĢıcı hastalık denilecektir.  

1.2. Vebâ Hastalığının Tarihi 

Yukarıda da aktarıldığı üzere vebâ hastalığı bulaĢıcı bir hastalıktır. Ġnsanlık tarihinde 

bulaĢıcı hastalıklar medeniyetlere bazen savaĢlardan, tabii afetlerden daha fazla zarar 

vermiĢtir. Vebâ hastalığı da insanlık tarihi boyunca toplumlara büyük zararlar veren bir 

hastalıktır. Ġ.Ö. 10–9. yüzyıllardan itibaren bilinen vebâ salgınları zaman zaman çok 

sayıda insanın ölümüne neden olmuĢtur.
3
 Akdeniz havzasında büyük yıkımlara sebep 

olan bu salgın hastalık, dünyanın diğer bölgelerinde de etkili olmuĢtur. Bu hastalık, 

ulaĢımın ve uluslararası iliĢkilerin kısmen geliĢtiği, Batı Ortaçağında toplumların 

birbirleri ile etkileĢimi neticesinde uluslararası bir boyut kazanmıĢtır. Salgınların etkisi, 

hastalığın ilk çıktığı yerlerden baĢlayarak diğer ülkeler, hatta kıtalara da yayılmıĢtır. 

Tarihi seyir içerisinde bu salgınlar çeĢitli sebepler ile bir bölgeden diğerine taĢınmıĢtır. 

Dünya‘nın farklı bölgeleri arasında ulaĢım sağlayan gemilerin barınma ve yüklenme 

yerleri olan limanlar, ülkeler arasında seyahat eden devlet elçileri, tüccarlar, kervanlar, 

göçebeler, askerler ile kaçaklar ve canlı hayvanlar hastalığın yayılmasının baĢlıca 

                                                 
1
 Ġbn Hacer, Bezlu‟l-mâ‟ûn, s. 99. 

2
 Ġbn Hacer, Bezlu‟l-mâ‟ûn, s. 335. 

3
 Canan, Ġbrahim, Kütüb-i Sitte, XI, 359.  
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sebepleridir. Vebâ hastalığının görüldüğü yerlerden diğer bölgelere hastalığın sıçraması, 

genelde bu faktörler ile olmuĢtur. Hastalığın bölgeler arasında taĢınması, mevsimlere 

göre değiĢkenlik gösterebilen bu hastalığın dünya genelinde daha fazla ölümlere sebep 

olmasına yol açmıĢtır. 

Vebâ hastalığının bir bölgedeki insanların büyük kısmını etki altına alabilen bir 

karakterde olması siyasal, sosyal ve ekonomik problemlere de yol açmıĢtır.  

SanayileĢmenin henüz baĢlamadığı bir dönemde insan gücünün ekonomik hayattaki yeri 

çok önemlidir. Aynı Ģekilde ekonominin bir parçası olan hayvancılık sektörü de bu 

salgınlardan ciddi bir Ģekilde zarar görmüĢtür. Merkezi yönetimleri besleyen eyaletler 

ve daha küçük ancak ekonomik açıdan öneme haiz yerlerde de bu salgınların var olması 

siyasal yönetimin ekonomik açıdan kayba uğramasına ve dolaylı olarak da sosyal 

hayatta ciddi değiĢimlerin görülmesine sebep olmuĢtur. Vebâ hastalığının uluslararası 

bir salgına dönüĢtüğü zamanlarda ise diplomatik, askeri, ticari ve sosyal iliĢkileri 

derinden etkileyen sonuçları olmuĢtur.
1
 

Günümüzde ise vebâ hastalığı insanlığı tehdit eden hastalıklar grubundan çıkmıĢtır. Bu 

durumun sebebi siyasal yapıların toplumsal duyarlılıkları sonucu vebâ hastalığının 

taĢıyıcılarının takip edilmesi ve toplumların hayat Ģartlarının yükseltilmesi, sağlık 

hizmetlerinin daha fazla insana ulaĢtırılması, karantina uygulamaları gibi bu hastalığa 

karĢı alınmıĢ önlemler önemli bir yere sahiptir.
2
 Ancak bu durum, hastalığın tamamen 

ortadan kalktığı anlamına gelmez. Çünkü 2002 yılında Amerika BirleĢik Devletleri‘nin 

New York kentindeki iki kiĢide vebâ hastalığının görüldüğü duyurulmuĢtur. (Voice of 

America, 2008)
3
 

1.2. 1. Dünya genelinde vebâ 

Batı kaynaklarında ―black death‖ (kara ölüm) olarak adlandırılan vebâ hastalığı orta 

çağda milyonlarca insanın ölümüne sebep olmuĢtur. Salgınlar öncesinde nüfusları on 

binler ile ifade edilen Ģehirler nüfuslarının büyük kısmını bu salgınlarda kaybetmiĢ ve 

büyük bir felaket ile karĢı karĢıya kalmıĢlardır. YaĢanan bu olaylar tarihte, vebânın ne 

                                                 
1
 Panzac, Osmanlı İmparatorluğu‟nda Vebâ, s.  3. 

2
 Panzac, Osmanlı İmparatorluğu‟nda Vebâ,  s. 248. 

3
 www.voanews.com/turkish/archive/2002-11/a-2002-11-08-2-1-.cfm-39k-16.11.2008  
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kadar büyük felaketlere yol açtığını kaydeden göstergelerdir. Tarihin kaydettiği önemli 

salgınlar Ģunlardır:  

540‘da Mısır, 542‘de Ġstanbul ve 543 yılında da Ġran‘da ortaya çıkan salgınlar.
1
 1337–

1339 yıllarında Orta Asya ve Çin‘de çıkan vebâ salgınları 13 Milyon kiĢinin ölümüne 

sebep olmuĢ, 1348‘de Avrupa‘da ortaya çıkan vebâ salgını, halkın %28‘ni etkisi altına 

almıĢtır. Bu salgın sonucu üç yıl içerisinde yirmi dört milyon insan ölmüĢtür.
2
 1375 

yılında Avrupa‘da görülen salgın, halkın %13‘nü etkisi altına almıĢtır. Bu vebâ 

salgınlarında Avrupa‘da 25 milyon insanın, Asya‘da da bir o kadarının vebâ sebebiyle 

öldüğü tahmin edilmektedir. 1466‘da Teselya, Makedonya ve Ġstanbul‘da; 1478‘de 

Venedik‘te vebâ salgınları olmuĢ, bu salgınlarda çok sayıda insan ölmüĢtür.
3
 1628 

yılında Lyon‘da, 1630 yılında Milano ve Verona‘da, 1631 yılında Venedik‘te, 1651 

yılında Barselona‘da, 1656 yılında Napoli‘de ve 1657 yılında da Cenova‘da vebâ 

görülmüĢtür.
4
 1664‘te Londra‘daki vebâ salgınında, 460 bin kiĢinin yaĢadığı kentte 70 

bin kiĢi ölmüĢtür.
5
 1743 yılında Messina‘daki salgında ise nüfusun %70‘i ölmüĢtür.

6
 

1720–1722 yıllarında vebâ salgını Marsilya‘da 40 bin kiĢiyi öldürmüĢtür. 1894‘te 

Kanton ve Hong Kong‘da ortaya çıkan hastalık 80–100 bin kiĢinin ölmesine, 20 yıl 

içinde Çin‘in güneyindeki limanlardan bütün dünyaya yayılarak 10 milyonun üzerinde 

ölüme neden olmuĢtur.
7
 1898–1948 yılları arasında Hindistan‘da vebâ salgınları 

görülmüĢtür. Bu yıllar arasında on üç milyon insan vebâdan ölmüĢtür. Hindistan‘da 

1905 yılında 950 bin kiĢi bu salgın nedeniyle vefat etmiĢtir.
8
 1878–1879 yıllarında 

Rusya‘nın Volga havzasında, 1920‘de Paris‘te; 1930‘da Cezayir‘de görülen vebâ 

salgınları tarihin kaydettiği en son büyük vebâ salgınlarıdır.
9
  

Ancak, Dünya genelindeki salgınlar bunlar ile sınırlı değildir. Çünkü bu hastalık her 

hangi bir savaĢ ile veya insanların alıĢa gelmiĢ olduğu olaylar ile benzeĢmez. 1839 ve 

1844 yılları arasındaki sekiz yıllık bir zaman zarfı içerisinde Ġskenderiye‘de üç bin beĢ 

                                                 
1
 Prokopıus, İstanbul‟da İsyan ve Vebâ, s. 248. 

2
 Nikiforuk, Mahşerin Dördüncü Atlısı, s. 76. 

3
 Ana Britanica, “Vebâ” mad. XXI, 558. 

4
 Panzac, Osmanlı İmparatorluğu‟nda Vebâ,  s. 185. 

5
 Canan, Kütüb-i Sitte, XI, 359. 

6
 Panzac, Osmanlı İmparatorluğu‟nda Vebâ, s.  185. 

7
 Canan, Kütüb-i Sitte, XI, s. 359. 

8
 Panzac, Osmanlı İmparatorluğu‟nda Vebâ,  s. 39. 

9
 Canan, Kütüb-i Sitte, XI, s. 359. 
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yüz salgından bahsedilmektedir.
1
 Son elli yıl içerisinde, dünya genelinde her yıl 

ortalama 1700 vebâ vakası görüldüğü rapor edilmektedir. Amerika BirleĢik 

Devletleri‘nde 1947–1996 yılları arasında 390 vakanın varlığı bildirilmiĢtir. (Hacettepe, 

2008)
2
 Yukarıda zikredilen Ģehirler genel olarak ekonomik hayatın canlı olduğu ve 

ulaĢım yolları üzerinde bulunan yerleĢim yerleridir. Bu, bize göstermektedir ki daha az 

öneme sahip yerlerdeki salgınlar her hangi bir sebep ile kayıt altına alınamamıĢ olabilir. 

Yani vebâ hastalığından ölen insanların isimleri, sayıları tarihin bilinmeyen sayfalarında 

bilinmezliğini korumaktadır. 

1.2.2. Ġslam dünyasında vebâ 

Kaynaklarımız bize Hz. Peygamber (s.a.s.)'in yaĢadığı dönemden on dokuzuncu yüzyıla 

kadar sayısız vebâ vakasından bahsetmiĢtir. Bunlar arasında etkisi büyük olmayan 

vakalar olduğu gibi çok büyük etkilere sahip vakalar da görülmüĢtür. Ġbn Hacer kendi 

dönemine kadar olan vebâ salgınlarından beĢ tanesinin diğerlerinden daha büyük ve 

yaygın olduğunu söyler. Bu salgınlar ġireveyh, Amvas, Carif, Feteyat ve EĢraf 

salgınlarıdır. 

ġireveyh vebâsı Hz. Peygamber (s.a.s.) zamanında Medâin‘de olmuĢtur.
3
  

Ġslam tarihinde bilinen ilk büyük salgın ise Hz. Ömer (r.a.)‘ın hilafeti döneminde Suriye 

topraklarındaki Amvas kentinde görülmüĢtür. Ancak salgınlar kayıt altına alınamayacak 

kadar sıklıkla vuku bulmuĢtur. Bu yüzden birçok salgınının yalnızca tarihi verilmiĢ, 

toplumu etkileme açısından daha büyük salgınlar hakkında ise daha detaylı bilgiler 

kayda geçmiĢtir.  Özellikle Ġslam dünyasındaki salgınlar hakkındaki bu kayıtlar bize 

toplumun salgınlar karĢısındaki tavrını açık bir Ģekilde öğrenme imkânı vermektedir. 

Amvas vakası, Hz. Ömer (r.a.)‘ın hilafeti sırasında vuku bulmuĢtur. 17 ve 18. yıllar bu 

salgının tarihi olarak kaynaklarda yer almaktadır.
4
 Amvas vakası, ġam bölgesinde vuku 

bulmuĢtur. Hz. Ömer (r.a.), ġam‘a doğru yola çıkmıĢken Serğ denilen bölgede Ebu 

Ubeyde b. Cerrah (r.a.) ve arkadaĢları ile karĢılaĢmıĢ ve bölgede vebâ salgını olduğunu 

                                                 
1
 Panzac, Osmanlı İmparatorluğu‟nda Vebâ, s.  241. 

2
 www.pediatri.hacettepe.edu.tr/Katki/2002-1/vebâ.html,19.04.2008   

3
 Ġbn Hacer, Bezlu‟l Mâ‟ûn, s. 361. 

4
 Aynî, Umdetu‟l-kârî, IV, 395. 

http://www.pediatri.hacettepe.edu.tr/Katki/2002-1/veba.html,19.04.2008
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haber almıĢtır.  Bu salgında Ebu Ubeyde b. Cerrah (r.a.)
1
, Muaz b. Cebel (r.a.)

2
, Yezid 

b. Ebi Süfyan (r.a.)
3
, Safvan b. Vehb (r.a.)

4
, ġurahbil b. Hasene (r.a.)

5
, Fadl b. Abbas 

(r.a.)
6
 ve daha birçok sahabî Ģehit olmuĢtur. Amvas vakası o dönemde yaklaĢık yirmi 

beĢ bin insanın ölümüne yol açan büyük bir salgındır.
7
 

69, 70 ya da 73 yılında Carif vakası olmuĢtur. Bu salgın önce Basra yakınlarında Carif 

adlı bölgede baĢ göstermiĢ daha sonra da Basra‘yı etkisi altına almıĢtır. Basra ve 

çevresinde üç gün içerisinde her günde yaklaĢık yetmiĢ bin olmak üzere toplam iki yüz 

bin civarında insan vefat etmiĢtir.
8
  

87 yılında Feteyât vebâsı vuku bulmuĢtur. Bu salgın Nesa kentinde baĢlayıp ġam, Vasıt 

ve Basra kentlerini de etkisi altına almıĢtır. Bu salgında daha çok genç kadınlar vefat 

ettiğinden dolayı bu salgına Feteyat ismi verilmiĢtir.
9
 

107 ve 127 yıllarında ġam‘da büyük vebâ salgınları olmuĢtur. 131 yılında Selem b. 

Kuteybe vebâsı olarak adlandırılan bir salgın meydana gelmiĢtir. Bu salgın Basra‘da 

Recep ayında baĢlamıĢ, Ramazan ayında ĢiddetlenmiĢ ġevval ayında etkisi azalmıĢtır. 

Bu salgında ölenlerin sayısı bazı günler bine kadar ulaĢmıĢtır. 127 yılında Gurab vebâsı 

olmuĢtur. Emevî hükümranlığı sırasında vebâ salgınları baĢ gösterdiği vakit halifeler, 

baĢkenti ġam dıĢındaki eski bir Rum kenti olan Rasefe Ģehrine taĢımıĢlardır.
10

  

Tarihçilerin naklettiğine göre vebâ salgınları Abbasiler döneminde, ġam ve civarında 

azalmıĢtır. Abbasi emirlerinden biri halka ―Allah (c.c.)‘a hamdedin ki biz hükümranlığa 

geldiğimizden bu yana Allah (c.c.) üzerinizden vebâ belasını kaldırdı‖ diye seslenmiĢtir. 

Bunun üzerine cemaatten cüretli biri ―Allah sizinle vebâyı aynı anda baĢımıza 

getirmeyecek kadar adildir‖ demiĢtir. 134 yılında Rey‘de, 146‘da Bağdat‘ta, 221 yılında 

Basra‘da, 249 yılında Irak‘ta, 223 ve 224 yılında Ġsfahan‘da, 346 ve 406 yıllarında 

Basra‘da salgınlar görülmüĢtür. 423‘lü yıllarda Türkistan, Hint ve Ġran bölgesinde 

                                                 
1
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büyük bir vebâ salgını yaĢanmıĢtır. Bu salgın Gazne, Horasan, Cürcan, Rey, Ġsfahan, 

Hilvan bölgesini etkisi altına almıĢ ve nihayetinde Musul‘a dayanmıĢtır. Bu salgın için 

―Ġsfahan‘dan çıktı, arkasında kırk bin cenaze bırakarak, Bağdat‘a kadar ulaĢtı‖ 

denilmiĢtir.
1
  

425 yılında ġiraz‘da görülen salgında insanların çok azı defnedilebilmiĢ birçoğunu ise 

gömecek kimse bulunamamıĢtır. Bu salgın daha sonra Vasıt‘a, Ahvaz‘a, Basra‘ya ve 

Bağdat‘a ulaĢmıĢtır. Denildiğine göre günde yetmiĢ bin civarında ölen olmuĢtur.  439 

yılında Bağdat, Cezira ve Musul‘da üç yüz bin kiĢinin öldüğü büyük bir salgın 

görülmüĢtür. Bu salgında insanlar dört yüz kiĢinin namazını bir defada kılmıĢlardır. 452 

yılında Yemen ve Hicaz‘da vebâ salgını görülmüĢtür. Öyle ki bu salgın sebebi ile 

yerleĢim yerlerinden bazıları yok olmuĢtur. 455 yılında Mısır‘da on ay boyunca her gün 

içerisinde bin kiĢinin öldüğü bir salgın yaĢanmıĢtır.
2
 

 400‘lü yılların ortalarında Semerkant ve Belh‘te salgın görülmüĢtür. Günde altı binin 

üzerinde ölümlerin olduğu bu salgında insanlar gece-gündüz hiç durmadan cenazelerin 

yıkanması, tekfini ve gömülmesi ile ilgilenmiĢlerdir. ġevval ayından Zilkade ayına 

kadar, özellikle Semerkant‘ta iki yüz otuz altı bin kiĢi ölmüĢtür. Daha sonra baĢka bir 

salgın önce Türkistan‘da baĢlamıĢ, daha sonra KaĢgar, Fergana ve Semerkant‘ı 

etkilemiĢtir.
3
  

448 yılında ġam ve Mısır‘da baĢlayıp daha sonra Bağdat‘ı da etkisi altına alan bir salgın 

görülmüĢtür. Mısır‘da bu salgından dolayı günde on bin civarında insan ölmüĢtür. 445 

yılında yine Mısır‘da iki yıl boyunca devam eden bir vebâ salgını görülmüĢtür. Seksen 

bin civarında insan ölmüĢtür.  455 yılında yine Mısır‘da günde bin kiĢinin öldüğü salgın 

yaĢanmıĢtır. 469 yılında ġam‘da büyük bir salgın olmuĢtur. Bu dönemde beĢ yüz bin 

olan Ģehrin nüfusu salgından sonra üç bin beĢ yüz kiĢiye kadar düĢmüĢtür. Ġki yüz kırk 

fırıncının bulunduğu bölgede salgından sonra sadece iki fırıncı kalmıĢtır.
4
 

478 yılında Irak‘ta vebâ salgını olmuĢtur. 575 yılında Bağdat‘ta büyük ölümlere sebep 

olan bir salgın yaĢanmıĢtır. 633 yılında Mısır‘da büyük ölümlere sebep olan bir salgın 

vakası görülmüĢtür. 749 yılında Mekke-i Mükerreme‘yi de etkisi altına alan, daha önce 
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benzeri görülmeyen büyük bir salgın bölgeyi etkilemiĢtir. 764 yılında Mısır ve ġam 

bölgesini kapsayan küçük çaplı bir salgın görülmüĢtür. 771‘de DımaĢk‘ta, 781‘de, 

791‘de, 813‘te, 819 ve 821 yılında Kahire‘de salgınlar görülmüĢtür.
1
  

819 yılında Mısır‘daki vebâ salgınında Ġbn Hacer‘in Fatıma ve Aliye adındaki kızları da 

vefat etmiĢtir.
2
  833 yılında Mısır‘ı ve Kahire‘yi de aĢan ve daha önceki salgınlardan 

daha etkili olan bir salgın yaĢanmıĢtır. Bu salgında da Ġbn Hacer‘in büyük kızı Zeyn 

Hatun vefat etmiĢtir.
3
 840‘lı yıllarda da Mısır ve çevresini etkisi altına alan bir salgın 

daha görülmüĢtür.
4
  

Aynı yıllarda Bursa‘da da bir vebâ salgını görülmüĢtür. ġehrin önemli Ģahsiyetlerinin de 

öldüğü bu vakada çok sayıda insan vefat etmiĢtir. Hicri 873 yılında önce Arabistan, 

Mısır ve Suriye‘de baĢ gösteren salgın daha sonra Osmanlı Ġmparatorluğunun baĢkenti 

Ġstanbul‘a sıçramıĢ ve bir aylık zaman zarfı içerisinde geride elli altı bin ölü bırakmıĢtır. 

Bu salgından dolayı padiĢah II. Beyazıt dört ay boyunca Edirne‘de ikamet etmek 

zorunda kalmıĢtır. III. Mehmet döneminde vuku bulan salgın da Ġstanbul‘da büyük bir 

kırıma sebep olmuĢtur. Bu salgında Ġngiliz sefiri Edward Barton da ölenler arasındadır. 

(Buzlu, 2008)
5
  

Daha sonra 1190 (m.1778) yılında Ġstanbul‘da özellikle Galata yerleĢkesinde vebâ 

salgını görülmüĢ ve bu salgın deniz yolu ile yakın bölgelere taĢınmıĢtır. Bu salgın 

neticesinde Ġstanbul nüfusu üçte bir oranında azalmıĢtır.
6
 1191 (m.1779) yılında Ġzmir, 

Ġstanbul ve civarında vuku bulan salgında Rum, Yunan, Türk mahallelerinde ölümler 

görülmüĢtür.
7
 1192 (m.1800) yılında Osmanlı‘nın bir eyaleti olan Bosna-Hersek‘te de 

salgın görülmüĢtür. Bunu takip eden birkaç yıl içerisinde ise yine Bosna-Hersek ve 

oradan Ġstanbul yolu üzerindeki bölgeler bu salgından etkilenmiĢtir.
8
 

Tabi ki vebâ salgınları daha sonra da hız kesmemiĢtir. Aksine Osmanlı 

Ġmparatorluğu‘nda her yıl en az bir defa dahi olsa etkisini göstermiĢtir.
9
 Osmanlı 
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Ġmparatorluğu‘nda özellikle gerileme döneminden Ġmparatorluğun son dönemlerine 

doğru on beĢ-yirmi civarında etkili vebâ salgını kayda geçirilmiĢtir.
1
 Ġmparatorluğun 

son yıllarından günümüze kadar ise tüm dünya‘da olduğu gibi Ġslam dünyası‘nda da 

vebâ salgınları gözle görülür bir Ģekilde azalma göstermiĢtir. Vuku bulan salgınların 

birçoğunu da hafif Ģiddetli salgınlar oluĢturmuĢtur. 

Ġnsanlık tarihi boyunca çok etkili olan vebâ salgınlarının sebebi üzerine farklı 

mülahazalar yapılarak, hastalığa karĢı önlemler alınmaya çalıĢılmıĢtır. Bu hastalığın 

ortaya çıkıĢının sebepleri bir sonraki bölümde incelenecektir. 
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BÖLÜM 2: VEBÂ HASTALIĞININ SEBEBĠNE DAĠR TEORĠLER 

Vebâ hastalığının sebebine dair teorileri üç baĢlıkta inceleyebiliriz. Birincisi havanın 

karakterinin bozulması; ikincisi cinlerin müdahalesi, son olarak da mikrop sebebi ile 

hastalığın ortaya çıkması. 

2.1. Havanın Karakterinin Bozulması 

Batıdaki ve doğudaki tıp çalıĢmalarında uzun zaman referans kabul edilen Ġbn Sina 

(ö.428/1037) bulaĢıcı hastalıkların sebebi olarak, havanın tabiatının bozulmasını iddia 

etmiĢtir. Ġbn Sina‘ya göre; bulaĢıcı hastalıklar havanın cevherinin bozulması neticesinde 

olur. Zira insanlar ve tüm hayvanlar havayı solumadan yaĢayamazlar. Canlıların havayı 

solumadan hayatlarını devam ettirmeleri mümkün değildir.
1
 

Ġbn Sina'ya göre vebâ; durgun sular, gömülmeyen çürümüĢ cesetler, kayan yıldızlar, 

göktaĢları, Ģiddetli ve sıcak rüzgârlar ve fırtına gibi hava veya toprakla alakalı 

sebeplerden dolayı havanın bozulması neticesinde gerçekleĢir. Doğuda olduğu kadar 

Batıda da etkisi kalıcı ve derin olan meĢhur ―miyazma‖ teorisi budur. ÇağdaĢ bir terim 

kullanmak istersek, atmosfer kirliliğindeki değiĢiklikler, eski çağlarda yaĢayanları 

salgın hastalıkların nedenlerini bulmak için meteorolojik koĢulları ve değiĢiklikleri 

dikkatle incelemeye ve kaydetmeye teĢvik etmiĢtir.
2
 Ġbn Sina‘nın bu görüĢleri hem Batı 

dünyasında hem de Ġslam dünyasında birçok bilim adamı üzerinde etkili olmuĢtur.  

Ġbnü‘l-Esir (ö.606/1209) vebâ hastalığının tanımında, bu hastalığın havanın bozulması 

neticesinde insanın mizacının ve bedeninin de bozulmasından kaynaklandığını 

söylemiĢtir.
3
 

Yedinci yüz yılda yaĢamıĢ meĢhur tabiplerden Alauddin b. Nefis (ö.688/1288) de 

bulaĢıcı hastalıkların gökyüzü ve yeryüzündeki etkenlerden dolayı havanın tabiatının 

bozulması sebebi ile olduğunu öne sürmüĢtür. O, yeryüzündeki sebepleri Ģu Ģekilde 

sayar: Tuzlu-acı su, genelde savaĢ yerlerinde görülen henüz gömülmemiĢ-bozulmuĢ 

cesetler ve leĢler, böceklerin ve kurbağaların fazlalığı. Semavî sebepler de Ģu Ģekilde 

sıralanır: Yaz sonunda ve sonbaharda göktaĢlarının çoğalması ve renklerinin griye 

                                                 
1
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2
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dönmesi, güneyden esen rüzgâr ve saba rüzgârının çoğalması, kıĢın yağmur 

alametlerinin çoğalmasına rağmen yağmurun yağmaması.
1
 

Tıbb-ı Nebevî yazarlarından Zehebî (ö.748/1348) de vebâ hastalığının sebebinin 

gökyüzü ve yeryüzü etkenlerinden dolayı, havanın tabiatının bozulması olduğunu 

söyler. Zehebî, ―Vebâ hastalığının sebebi; havanın bozulması, yeryüzündeki 

gömülmemiĢ cesetler, gökyüzünde bulutların çok olmasına rağmen yağmurun azlığı ve 

göktaĢlarının çokluğudur.‖
2
 demektedir. Ona göre bu etkenlerin oluĢmasının sonucunda 

hava bozulur ve tüm canlıların salgılarında da bir bozulma olur. Bu değiĢim insanların 

çoğunu da etkisi altına alarak hastalığın ortaya çıkmasına sebep olur.  

Ortaçağ Avrupa‘sında da vebâ hastalığının, havanın tabiatının bozulması sebebiyle 

olduğuna inanıldığı için vebâ hastalığı görülen bölgelerde havayı temizlemek amacıyla 

portakal yaprakları, kafur ve adaçayı yakılarak havanın kokusu değiĢtirilmeye 

çalıĢılırdı.
3
  

Osmanlı Ġmparatorluğundaki vebâ salgınları ile ilgili yaptığı çalıĢmayla tanınan Fransız 

bilim adamı Daniel Panzac da nem ve ısı değiĢiklikleri, kemirgenler, onların dıĢ 

asalakları ve basiller gibi unsurların vebâya etkisinin inkâr edilemeyeceğini 

söylemektedir.
4
 

Ġbn Hacer‘e göre, Ġbn Sina, Ġbn Nefis, Zehebî gibi âlimlerin ileriye sürdüğü hastalık 

sebepleri tecrübe ve gözleme dayanmaktadır.
5
 Ancak Ġbn Hacer, zikredilen tüm bu 

görüĢlerin kaynağını oluĢturan havanın tabiatının bozulması teorisine bazı itirazlar 

yöneltildiğini söylemiĢtir. Bu itirazları Ģu Ģekilde sıralayabiliriz: 

1- Eğer vebâ hastalığının sebebi havanın tabiatının bozulması ise mevsimleri 

düzenli, havası temiz ve suyu güzel olan yerlerde neden bu hastalık vuku buluyor? 

Hava, insanların ve hayvanların tamamını kapsar. Biz, insanların ve hayvanların 

çoğunun bu hastalığa yakalandığını görüyoruz. Ancak, mizaç ve yapı olarak aynı 

özelliklere sahip canlılara bu hastalık sirayet etmiyor. Mesela vebâ hastalığı bir 

beldedeki evin birine giriyor ve o evdeki tüm insanların ölmesine sebep oluyor ama o 

                                                 
1
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evin hemen yanında ki eve asla girmiyor. Hatta bir eve giriyor da o evdeki insanların bir 

kısmına bulaĢmıyor. Bu durumda vebâ hastalığının gerçek sebebinin havanın tabiatının 

bozulması olduğu tezi anlamını yitirmektedir.
1
 

2- Havanın tabiatının bozulması, insanın salgılarının (kan, safra, balgam vb.) 

bozulmasını ve hastalıkların artmasını gerektirir. Ama vebâ salgınlarında hastaların 

bazılarında bu tarz değiĢiklikler olmadan birçok ölümlerin vuku bulduğu 

gözlemlenmektedir.
2
 

3- ġayet havanın tabiatının bozulması vebâ hastalığı için bir sebep ise hava, 

bedenin tamamını solunum yolu ile etkiler. Vebâ ise insanın bedeninin sadece belli 

kısımlarında çıkar ve baĢka yere sirayet etmeden hastalığa yakalanan kiĢiyi öldürür. 

Eğer vebâ hastalığına sebep havanın tabiatının bozulması ise hava yeryüzünde daima 

deveran eder. O bazen sağlıklıdır, bazen de sağlıksız. Vebâ ise bir tecrübeye, bir kıyasa 

ve bir düzene bağlı olmaksızın her sene gelebilir bazen de senelerce gelmeyebilir.
3
 

4- Allah her indirdiği hastalığın Ģifasını da indirmiĢtir. Hadiste de geçtiği üzere 

bütün hastalıkların Ģifası, ilacı vardır. Vebâya gelince hekimler onun çaresini bulmakta 

çaresiz kalmıĢlardır. Hatta uzman bazı hekimler vebânın çaresinin olmadığını 

söylemiĢlerdir. 

Ġbn Hacer‘in yukarıda sıraladığı delillerin bir kısmı Ġbn Kayyım‘a diğerleri ise 

muhtemelen kendisine aittir.
4
 Ġbn Hacer‘in miyazma teorisine yönelttiği tenkitlerdeki 

tutarlılık ve ilmî yaklaĢım takdire Ģayandır. Ancak Ġbn Hacer‘in naklettiği itirazlar 

kozalite (nedensellik) açısından değerlendirilirse bu itirazların bazılarının da 

geçerliliğini kaybedeceği görülecektir.  

Ġdrakten, Ģuurdan,  iradeden, histen, hikmetten, Ģefkatten vb. özelliklerden mahrum olan 

madde, kendi iĢleyiĢine esas olamaz.
5
 Hiçbir fiil Allah (c.c.)‘na rağmen olmaz ve 

gerçekleĢen her bir olay ancak Allah‘ın (c.c.) iradesi ile son bulur. Hastalık Allah‘ın 

(c.c.) bilgisi ile gerçekleĢir, Ģifa da onun bilgisi ile vuku bulur. Ölmek, yaĢamak gibi 

                                                 
1

Ġbn Hacer, Bezlu‟l-mâ‟ûn, s. 105. 
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hayatı ilgilendiren gökte ve yerde en küçük bir kıpırdanıĢ ancak onun izni ile vuku 

bulmaktadır.
1
  Varlık edilgen konumu ile metafizik alemden kopuk bir hayat 

sürdüremez. Yani sebepler her zaman aynı neticeyi vermezler. Özellikle hastalıklar 

konusunda zorunlu bir sebep-sonuç iliĢkisi olduğunu söylemek doğru değildir. Bu 

sebeple yukarıda zikredilen ve zorunluluk esasına bina edilerek açıklanan sebep-sonuç 

iliĢkisi isabetli görülmemektedir. Muhtemelen o, bu hususu fark ettiğinden dolayı son 

olarak bazı hastalıkları sebeplerle izah etmenin mümkün olmadığını ifade ederek 

Cenab-ı Hakk‘ın yaratması ile gerçekleĢen bir hastalık olduğuna iĢaret etmiĢtir. Ancak 

burada da cebrî bir düĢünceye kaydığı görülmektedir. 

Özetle ifade edecek olursak; varlık ne kendiliğinden olagelmiĢtir ne de Yaratıcı 

tarafından kendi akıĢına bırakılıp ―Hadi, iĢinize bakın‖ denilmiĢtir; varlıkta, ilahi irade 

ve kudret her yerde, her Ģeyde, her an hükmünü icra etmektedir.
2
 Ancak Cenab-ı Hakk 

eĢyayı sebepleri ile birlikte yaratmıĢtır. 

Sebeplerin varlığı her zaman sonuçların da var olacağını göstermez. Bir evin 

bireylerinin vebâ hastalığına tutulması komĢusunun da bu hastalığa yakalanacağı, bir 

yere vebânın girmesi orada vebânın herkesi etkisi altına alacağı anlamına gelmez.  

Vebâ hastalığının sebebi hakkında ileri sürülen ‗miyazma‘ teorisi o kadar etkili 

olmuĢtur ki halk arasında yayılmıĢ ve genel kabule mazhar olmuĢ bir teori gibi telakki 

edilmiĢtir. Lübnanlı bir Ģairin ―Suyuklar çalkalandıkça kokuĢan atmosferden 

kaynaklanan (vebâ) ilkbaharda yayılır, yaz sıcakları ile artar/ KıĢın aĢırı soğuklar 

hastalığı ortadan kaldırır, daha yeni baĢlamıĢsa yayılmasını önler‖ beyti bu konuda 

manidar bir örnektir.
3
  

Fransız araĢtırmacı Panzac ise ―Sonuç olarak, çeĢitli çürümelerden kaynaklanıp 

rüzgârlarla getirilmiĢ olan "mikroplu hava" vebânın en büyük sebebi olarak kabul 

edilmiĢtir‖ diyerek, yeryüzü ve gökyüzündeki değiĢkenleri ve değiĢimleri mikrop gibi 

bir canlı ile ilintilendirerek vebâ hastalığının sebebinin mikroplu hava olduğu görüĢünü 
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öne sürmüĢtür.
1
 Böylece o, klasik miyazma teorisini mikrop teorisi ile birleĢtirerek, izah 

etmeye çalıĢmıĢtır. 

2.2. Cin Teorisi 

Vebâ hastalığının sebebine dair ileri sürülen iddialardan birisi de vebânın sebebinin 

cinler olduğu görüĢüdür. Bu konuda Ebu Musa el-EĢ‘arî‘nin rivayet ettiği bir hadise 

göre, Hz. Peygamber (s.a.s.)‘in ―Ümmetimin yok oluĢu ta‘n (öldürme) ve tâ‘ûndandır‖. 

buyurmuĢ. Ashab-ı Kiram ―Ya Rasulalllah ta‘n‘ın ne olduğunu biliyoruz. Ama bu tâ‘ûn 

nedir? diye sormuĢ. Allah Resulü (s.a.s.) ―Cin düĢmanlarınızın attığı küçük mızraklardır 

ve her birinde (ta‘n ve tâ‘ûn) de Ģehadet vardır‖
2
 diye cevap vermiĢtir. Ġbn Hacer bu 

hadisin sahih olduğunu belirtmiĢtir.
3
  Bu hadis-i Ģerif bazı âlimler tarafından ‗cin 

düĢmanlarınız‘ değil ‗cin kardeĢleriniz‘ olarak rivayet edilmiĢtir. Ġbn Hacer‘e göre, 

ZerkeĢî (ö. 794/1392), Ahmed b. Hanbel‘in bu hadisi Müsned‘de ―ihvanikum‖ lafzı ile 

rivayet ettiğini söylemiĢtir. Ancak kendisi bu hadisi Müsned‘de araĢtırmıĢ fakat 

Müsned‘de bulamamıĢtır. Aynı araĢtırmayı Ebu Hanife‘nin Müsned‘i, Taberanî‘nin el-

Mu‟cemü‟l-kebîr‘i gibi eserlerde de yapmıĢ fakat bu kitaplarda da bulamamıĢtır. Fakat 

ġiblî‘nin Âkamu‟l-mercan fi ahkâmi‟l-Kur‟ân adlı eserinde bu hadisi naklederken 

‗ihvanikum‘ ibaresinin bulunduğunu ancak onun da kaynak olarak Ahmed b. Hanbel‘in 

Müsned‘ini gösterdiğini söylemiĢtir ve ―Bunu Müsned‟i Ahmed‘de nerede buldu 

anlayamadım‖ demiĢtir.
4
   Hadisi „ihvânikum‟ ifadesi ile Hakim en-Nisâburî, Ebu Musa 

el-EĢ‘arî hadisi olarak rivayet etmiĢtir. Hâkim‘e göre Müslim‘in sıhhat Ģartlarını taĢıyan 

bir hadistir.
5
 

Araplar, cahiliye döneminde de bu hastalığın, cinlerden olduğuna inanıyorlardı. Ġbn  

Kuteybe (ö.276/890) ―Araplar, vebâ hastalığını, cinlerin mızraklaması olarak tarif 

etmiĢtir‖ demektedir.
6
 Ünlü dil âlimi ZemahĢerî de (ö.488/1095), Arapların, vebâ 

hastalığını cin müdahalesi Ģeklinde tanımladıklarını ifade eder.
7
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Bu durumda cahiliye döneminde halk arasında yaygın olan bu görüĢ hadisi Ģeriflerde  

―Vebâ, cin düĢmanlarınızın müdahalesidir‖ ve ―Vebâ, cin kardeĢlerinizin 

müdahalesidir‖ Ģeklinde dile getirilmiĢtir.  

Hadis-i Ģerifte ifade olunan cin müdahalesi âlimler tarafından çeĢitli Ģekillerde 

yorumlanmıĢtır. Ancak yapılan bu yorumlar da hadis-i Ģerifin mecaz veya gerçek 

manayı ifade ettiği noktasında tatmin edici bir cevap verememiĢ, sadece kıyas yapılarak 

sonuca ulaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. Son zamanlara kadar insanoğlu yaĢayan en küçük 

canlının mikrop olduğunu bilmekteydi. Ancak günümüzde mikroptan daha küçük olan 

virüs tanımlanmıĢtır. Virüsten daha küçük varlığı bilinen, ancak henüz mahiyeti 

tanımlanamamıĢ canlıların bulunduğu öne sürülmektedir. Vebânın sebebi olarak 

zikredilen varlıkların mahiyeti tam olarak bilinmediği için, bugün elimizdeki bilgilerle 

hastalığın cinlerle ilgisi üzerine kesin bir Ģey söylemek mümkün gözükmemektedir.  

Vebâ hastalığının sebebinin, cinlerin müdahalesi sonucu olması hakkında âlimler farklı 

görüĢler öne sürmüĢlerdir. Tacüddin Sübkî (ö.771/1370) ―Eğer rivayet edilen hadisler 

sabit ise ve vebâ hastalığı cinlerin müdahalesi sonucu oluyor ise bu hastalığın Ramazan 

ayında olmaması gerekir.‖ demektedir. Bunun sebebini de ―Çünkü Ģeytanlar bu ay 

içerisinde yakalanıp zincirlere bağlanıyorlar‖ diyerek Ramazan ayında vebâ hastalığının 

vuku bulmasının cinler sebebi ile olmayacağına dikkat çekilmiĢtir.‖
1
  

Ġbn Hacer bu itiraza ―ġeytanların bağlandığını bildiren hadisler, onların yapacakları 

bütün amellerden ziyade büyük amellerinden men edildiğini ifade ediyor‖ diyerek cevap 

vermiĢtir. Ayrıca Ġbn Hacer, Ramazan ayı ile ilgili itiraza ―Cinler Ramazan ayı girerken 

vebâ hastalığını bulaĢtırırlar ve bunun etkisi hemen gözükmez ancak Ramazan ayı 

girdikten sonra ortaya çıkar
2
 Ģeklinde bir yorum getirmiĢtir.  

Ġbn Huzeyme (ö.311/923) ise bu konuda ―Hadiste Ģeytanların hepsinden değil ancak bir 

kısmından bahsedilmektedir‖ diyerek, hadisi yorumlamıĢ ve bu yorumu kitabında bab 

baĢlığı olarak kullanmıĢtır.
3
 ―ġeytanlar ve cinlerin Ģerlileri bağlanır‖

4
 ve ―ġeytanlar 

bağlanır‖
5
 hadislerinin, Ģeytanların azgın olmayanlarının serbest kaldığına iĢaret ettiği 
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ifade edilmiĢtir. Buna göre Ramazan ayında vebâ hastalığının görülmesi de serbest 

kalan cinler tarafından gerçekleĢtirilmektedir.
1
  

Kâdî  Ġyad, Ģeytanların zincirlere bağlanmasının iki Ģekilde olabileceğini ifade etmiĢtir. 

Birincisine göre, Ģeytanlar mü‘minlere zarar vermekten men edilmiĢlerdir. Ġkincisine 

göre de Ģeytanların insanları aldatmalarının azalması ile sanki zincirlere vurulduğu 

böylece de müminlerin sevabının çoğaldığı ifade olunmuĢtur.
2
 

Ebu‘l-Abbas Kurtubî de hadisi zahirine hamlediyor ve ―Eğer Ģeytanlar bağlanıyor ise 

nasıl oluyor da Ramazan ayında Ģer ve kötülükler görülebiliyor?‘ sorusuna; ―Muhakkak 

oruç ibadetini, Ģartlarına ve adabına göre tutan kiĢiler için Ģeytanlar bağlanıyor veyahut 

Ģeytanların hepsi değil de azgınları bağlanıyor ya da burada kast edilen Ramazan ayında 

Ģerlerin azalmasıdır‖ cevabını vermektedir. Ġbn Hacer, Ģeytanların azgınlarının 

bağlandığını belirten yorumu itimat edilebilir yorum olarak kabul etmektedir.
3
 

Vebâ hastalığının sebebi olarak görülen cinlerin müdahalesi Ramazan dâhil senenin her 

günü görülebilir. Âlimlerin serdettiği görüĢler dikkate alındığı zaman Ġbn Hacer‘in de 

katıldığı görüĢ buna imkân tanımaktadır. 

Kelâbâzî, (ö.380/990) vebâ hastalığı iki Ģekilde olabilir demektedir. Buna göre birinci 

ihtimalde kan ve safra akıntısı gibi veya cinlerden olmayan bir sebep ile bu rahatsızlık 

vuku bulur. Ġkinci ihtimalde ise cinlerin müdahalesi ile vuku bulan rahatsızlıklar vardır. 

Bu ihtimale göre vücudun belli bölgelerinde genelde vücut akıntılarından oluĢan yaralar 

çıkar. Ancak orada her hangi bir darbe izi yoktur. ĠĢte bu cinlerden kaynaklanmaktadır.
4
 

Burada özellikle üzerinde durulması gereken husus vebâ hastalığının somut 

değiĢiklikler de olmadan canlılarda görülmesidir. ĠĢte bu durum Kelebâzî‘ye göre cin 

müdahalesinin var olduğunun ispatıdır. Ayrıca Kelebâzî vebâ hastalığının sebebini 

sadece cinlere indirgemeyerek diğer faktörleri de dikkate almak suretiyle geniĢ bir bakıĢ 

açısını yansıtmıĢtır.  

Ġbn Hacer, vebâ hastalığının sebebinin cin müdahalesi olduğu görüĢünü benimsemiĢtir. 

Ġbn Hacer, kendi görüĢünü desteklemek için, Ġbn Sina‘nın vebâ hastalığının sebebi 
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olarak gördüğü ‗havanın tabiatının bozulması‘ tezini eleĢtirerek kendi tezini ispatlamaya 

çalıĢır. Ġbn Hacer bu konuda Ģunları söylemektedir:  

―Muhakkak vebâ hastalığı cinlerin müdahalesi sonucu ortaya çıkar. Bu hastalık 

genelde mevsimlerin geçiĢ dönemlerinde havası ve suyu güzel olan yerlerde 

görülmektedir. Eğer havanın tabiatının bozulması sebebi ile vebâ hastalığı ortaya 

çıksaydı yeryüzünde bu hastalığın sürekli devam etmesi gerekirdi. Ancak bilindiği 

gibi hava bazen düzenli bir tabiata sahiptir bazen de bu düzenini kaybetmiĢtir. Yine 

vebâ hastalığı da tecrübe ve herhangi bir kıyasa bağlı kalmaksızın bazen görülür 

bazen de görülmez. Kimi zaman da senelerce bu hastalıktan bahsedilmez. Bundan 

dolayı havanın bozulması bu hastalığın sebebi olamaz. Eğer öyle olsa idi bu 

hastalığın, insanları ve tüm canlıları etkisi altına alması gerekirdi. Ancak görülüyor 

ki birçokları bu hastalığa yakalanıyor ama onlar ile aynı yapıya sahip olmasına 

rağmen komĢusu sağlam kalıyor. Eğer vebâ hastalığı havanın bozulması ile olsa idi 

tüm bedeni kaplardı fakat bu hastalık vücudun belli bölgesinde kalıyor ve orayı 

aĢmıyor. Havanın bozuk olması vücut salgılarının bozulmasını ve birçok hastalığın 

görülmesini gerektirir. Fakat biz hastalık olmaksızın ölüm olayını görüyoruz. Bu da 

gösteriyor ki vebâ hastalığının sebebi cinlerin müdahalesidir.‖
1
  

Allah Resulü (s.a.s.)‘in vebâyı tavsif ettiği ―Cin düĢmanlarınızın attığı küçük 

mızraklardır ve her birinde (ta‘n ve tâ‘ûn) de Ģehadet vardır‖ hadisi iki farklı Ģekilde 

anlaĢılmıĢtır. Ġbn Hacer, ―Öyle zannediyorum ki ‗Ümmetimin sonu düĢman darbeleri ve 

vebâdandır‖ sözü Hz. Peygamber (s.a.s.)‘in duasının sonucudur. Hz. Peygamber (s.a.s.), 

bir hadislerinde ―Ya Rabbi! Ümmetimin sonunu düĢman darbeleriyle senin yolunda 

ölümden ve vebâdan kıl‘
2
  buyurmuĢtur‖ demektedir. Hz. Peygamber (s.a.s.)‘den sadır 

olan bu hadis-i Ģeriflere yönelik ikinci yaklaĢım ise bunların dua olmadığı aksine 

bunların haber olduğudur. Ancak Ġbn Hacer bu yaklaĢımı isabetli bir yaklaĢım olarak 

kabul etmez.
3
 Ona göre bu hadis-i Ģerifler Hz. Peygamber (s.a.s.)‘in bir duasını, 

temennisini bize bildirmektedir.  

Ġbn Hacer, cinlerin insanlara vebâ ile musallat olmasında bir takım hikmetler olduğunu 

düĢünmektedir. Nitekim Bezu‟l-mâ‟ûn fi-fadli‟t-tâ‟ûn adlı kitabında ―Cinlerin insanlara 

                                                 
1
 Ġbn Hacer, Fethü-l- bâri, X, 191. 

2
 Ahmed b. Hanbel, IV, 238. 

3
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vebâ ile musallat olmasındaki hikmet‖ Ģeklinde bir baĢlık kullanmıĢtır.
1
 Ona göre 

cinlerden düĢmanlarımızın darbeleri ile vebâ hastalığının vukuunda birçok hikmetler 

vardır. Çünkü bizim düĢmanlarımız onların Ģeytanlarıdır. Fakat onların müminleri ise 

kardeĢlerimizdir ve Allah (c.c.) bize cinlerden ve insanlardan düĢmanlık yapanlara karĢı 

kendisinin rızasını kazanmamız için mücadele etmemizi emretmiĢtir. Ancak insanlardan 

iman edenler müstesna, birçoğu Allah‘ın (c.c.) emirlerine uymamıĢlardır. Allah (c.c.) da 

insanların kendisine itaat etmemesine ve günahlara dalıp yeryüzünde fesat 

çıkarmalarına bir karĢılık olarak cinlerle insanları cezalandırmıĢtır. Aynı durum cinler 

için de söz konusudur. Bu aziz ve hakim olan Allah‘ın (c.c.) sünneti değiĢmez 

kanundur. Vebânın bu Ģekilde musallat edilmesi cezayı hak eden için cezanın verilmesi, 

Ģehitlik ve rahmeti hak eden için de hak ettikleri mükâfatın verilmesi anlamına 

gelmektedir. Bu hastalık toplumda baĢ gösterdiği zaman kâfirler için bir ceza, müminler 

için de bir temizlenme vesilesidir. Allah (c.c.) müminin her halini hayırlı kılmıĢ ve her 

durumda onun hayrını istemiĢtir. Mümin de o kimsedir ki ona hayır isabet ettiği zaman 

Ģükreder, zarar verici bir durum ile karĢılaĢırsa da buna sabreder.
2
 

Ġbn Hacer‘e göre vebâ hastalığı tamamen cinlerin müdahalesinden kaynaklanmaktadır. 

Bu hastalığın sebebi olarak gösterilen havanın tabiatının bozulması gibi gerekçeleri o 

kesin bir dille reddeder. Ancak hastalıklar ile cinler arasındaki iliĢki bugün modern ilim 

tarafından üzerinde durulmuĢ ve araĢtırılmıĢ bir konu değildir. Bu yüzden konu ile ilgili 

hadisleri detaylı yorumlama imkânına sahip değiliz. Hz. Peygamber (s.a.s.)‘den geldiği 

sabit olan bir haberi de yalanlamamız mümkün değildir. Tıp ilmi bu konu ile ilgili daha 

detaylı araĢtırmalar yaptığında cinler ile hastalıklar arasında daha geniĢ malumata 

ulaĢmıĢ olacağız. 

2.3. Mikrop Teorisi 

Modern tıp, vebâ hastalığının mikrop/virüs yoluyla bulaĢtığı görüĢündedir.  Bu görüĢe 

göre vebâ etkeni ‗Yersina Pestis‘ denilen bir mikroorganizmadır ve pire ısırması ya da 

dıĢkısı ile bulaĢır.
3
 Vebâ hastalığının bulaĢması tanımlanırken genelde pirelerin 

ısırmasından bahsedilir lakin, yukarıda ‗kene ısırması ya da dıĢkısı‘ ibaresi 

kullanılmıĢtır. Ancak burada keneden kasıt, pireleri de içeren asalak yaĢam sürdüren 

                                                 
1
 Ġbn Hacer, Bezlu‟l-mâ‟ûn, s. 153. 

2
 Ġbn Hacer, Bezlu‟l-mâ‟ûn, s. 153–154. 

3
 Ana Britanica, ―Vebâ‖ mad, XXI, 558. 
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hayvanların geneli olmalıdır. Pirelerin bu teorideki yeri genelde mikrobu taĢıyan canlı 

olmasıdır. Herhangi bir kemirgenin ölmesi sonucu bunun üzerinde asalak tarzda yaĢam 

sürdüren pireler sağ kalırlar. Pirelerin hayatlarını idame ettirmeleri için yirmi dört saatte 

bir kan emmeleri yeterlidir. Ancak Yersina Pestis adlı mikrobu taĢıyan pire daha uzun 

süre yaĢayabilmektedir.
1
 

Mikrop ilk defa 1884‘te Hong Kong‘da tespit edilmiĢtir. Mikrop 1.5–2 mikron boyunda 

0.5–0.7 mikron eninde, gram negatif basildir. (Sağlık Bilgisi, 2008 )
2
 Yersina Pestis adlı 

bu organizma mikroskopta çengelli iğne Ģeklinde görülmektedir. Ortam sıcaklığı 28 

derece olan yerler bu canlı için en ideal yaĢam alanlarıdır. Suda, nemli toprakta ve 

hububat içerisinde haftalarca canlı kalabilen Yersina Pestis, donma noktasına yakın 

sıcaklarda, aylar hatta yıllarca canlılığını sürdürebilir. Ancak 55 derecelik bir ısıda on 

beĢ dakika kalması onun ölümüne yol açmaktadır. GüneĢ ıĢığına maruz kalması da bu 

mikrobun ölümüne yol açmaktadır. (Hacettepe Üniversitesi, 2008)
3
 

Bu mikrobun, donma noktası ile elli beĢ derece arasında yaĢamını sürdürebilmesi, 

haftalarca hatta aylarca etkisini gösteren ve belli yaĢam odakları edinen özelliğini 

açıklamaktadır. Tarihte Ġstanbul, Eflak-Boğdan, Mezopotamya, Doğu Anadolu ve 

havalisi, limanlar bu odaklara örnek olarak verilebilir.
4
 Bu yaĢam odak noktaları 

sayesinde vebâ hastalığı mevsimler gibi gelip-geçen bir hüviyete bürünmüĢtür. Vebâ 

hastalığı özellikle bu bölgelerde sıkça görülür. Örneğin geçmiĢte Ġstanbul‘da yüz elli 

yılın doksan dört yılında, bu hastalığın görülmesi
5
, Yersina Pestis‘in anlatılan vasıfları 

ile ne kadar da tehlikeli bir organizma olduğunu ortaya çıkarmaktadır. 

Yersina Pestis ağır Ģartlar altında yaĢamını idame ettirebilen bir mikroorganizmadır. 

Onun bu özelliği hastalığın bulaĢmasını ve yayılmasını kolaylaĢtırmaktadır. Üçüncü 

bölümde vebâ hastalığının bulaĢması ve yayılması irdelenecektir. 
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BÖLÜM 3: VEBÂ HASTALIĞININ BULAġMASI ve YAYILMASI 

3.1. BulaĢma 

Modern tıp bulaĢmayı, bulaĢıcı hastalık etkenlerinin, kaynaklarından bir takım 

vasıtalarla istidatlı canlılara taĢınması Ģeklinde tarif etmektedir.
1
 Cahiliye dönemindeki 

putperest insanlar olayları sebeplere bağlayarak Allah‘ın (c.c.) madde üzerindeki 

tasarrufunu yok sayan bazı inançlara sahiptiler. Hastalıkların bulaĢması hususunda da 

böyle bir inanç olsa gerek ki Hz. Peygamber (s.a.s.), ―Hastalığın (bizatihi) bulaĢması 

yoktur‖
2
 buyurarak bu inancı tashih etmiĢtir. Hz. Peygamber (s.a.s.) cahiliye döneminin 

bu batıl inancını,  tevhit akidesine uymadığından dolayı reddetmiĢtir. Bu hadisi duyarak 

bulaĢmanın olmadığına kani olan bir bedevi, Hz. Peygamber (s.a.s.)‘e gelerek: 

— Ya Rasulalllah (Hastalığın sirayeti yoktur! Buyurdunuz. Fakat) benim geyikler gibi 

(düzgün sağlam) ve (temiz) kumluk (arazi) da yaĢayan develerime ne dersiniz? Bu 

develerim arasına (hariçten) uyuz deve (gelip) sokulunca develerimi uyuz ediyor! 

demiĢtir. Bunun üzerine Resul-i Ekrem; 

— Ya ilk uyuz deveye bu hastalığı kim sirayet ettirdi? diye cevap vermiĢtir.
3
  

Cahiliye dönemindeki insanların olayları tamamen sebeplere bağlamasına karĢılık Hz. 

Peygamber (s.a.s.) gerçek sebebin Allah (c.c.) olduğunu, onun kudreti dıĢında her hangi 

bir Ģeyin gücünün olamayacağını söyleyerek onlara tevhidî bir cevap vermiĢtir. 

Yukarıda nakledilen hadiste ilk önce uyuz illetine tutulan devenin hastalığı, sirayetle 

olmayıp Allah‘ın (c.c.) takdiriyle vücuda geldiği ve o bedevinin de devesinin Allah‘ın 

(c.c.) takdiri ile o hastalığa yakalandığı ifade olunmuĢtur. 

Hz. Muhammed (s.a.s.) insanların bulaĢıcı hastalıklardan korunmasını sağlamak için 

ashabına karantina önlemini tavsiye etmiĢtir. Buna göre hastalığın olduğu bölgeye giriĢ 

ve çıkıĢlar yasaklanarak hastalık belirli bir coğrafyaya hapsedilecektir. Hz. Peygamber 

(s.a.s.) ―Bir yerde vebâ olduğunu iĢitince oraya girmeyin, bulunduğunuz yerde vebâ 

çıkacak olursa, hastalıktan kaçıp kurtulmak maksadıyla orayı terk etmeyin‖
4
 diyerek 
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karantina önlemine dikkat çekmiĢtir. Vebâ ile ilgili müstakil bir eser kaleme alan 

Süremerrî (ö.776/1375), hastalığın bulaĢacağına inanmanın doğru olmadığını söyler. 

Ona göre hastalık olan bölgeye girmenin yasaklanmasında kiĢinin kendisini vesveseden, 

sabırsızlıktan, kederden emin tutması amaçlanmaktadır.
1
 

Hastalıkların bulaĢmadığını ifade eden hadis ile karantinaya dikkat çeken hadisin ortak 

noktası sebepleri ve sonuçları yaratan Hâlik‘ın hastalıklar üzerindeki tasarrufu ve 

kiĢinin buna iman etmesidir. Ancak bulaĢmanın olmadığını ifade eden hadis doğru 

yorumlanmadığı için bir kısım insanlar hastalıkların bulaĢmasını imkânsız görmüĢler 

bazıları ise bulaĢmayı kabul etmiĢlerdir. Buna rağmen Endülüs‘te 14. yüzyılda 

bulaĢmanın olmadığı ulema tarafından düĢünülmüĢtür. ġehre giren vebâlı hastalardan 

sonraki salgın ise bulaĢmanın var olduğunu acı bir tecrübe ile kanıtlamıĢtır.
2
 

Daha önce de ifade edildiği üzere modern bilime göre vebâ hastalığının sebebi, henüz 

1884 yılından tanımlanmıĢ Yersina Pestis adındaki mikroorganizmadır. Bu 

mikroorganizma güneĢ görmeyen ve nem oranı yüksek izbe yerlerde kendisine hayat 

alanı bulmaktadır. (Sağlık Merkezi, 2008 )
3
 

Hastalığın bulaĢması için uygun ortam pirelerin yaĢamsal alanlarının var olmasıdır. 

Buna göre 24 derece ısıya ve %60–90 oranında nemli havaya sahip olan bir ortam bu 

canlı için en uygun yaĢamsal alandır.
4
 Kaldı ki pireler yirmi dört saatte bir kez olmak 

üzere hedefindeki canlıdan kan emme sonucu gıdasını alarak, hayatlarını idame 

ettirebilirler.
5
 Vebâ hastalığının bulaĢması farklı coğrafyalarda farklı mevsimlerde 

görülmektedir. Bu farklılığın temel sebebi sıcak havanın ve nem oranının tüm dünya‘da 

farklı zamanlarda bulunmasından kaynaklanmaktadır. 

Vebâ hastalığı, aslında kemirgen hayvanların hastalığıdır. Bu hastalığın insana 

bulaĢması ise hastalığı taĢıyan farelerin pireler tarafından ısırılması ve bu pirelerin de 

uygun ortamlarda insanı ısırması sonucunda olur. Hastalık, mikrop kapıldıktan sonra 

gelen 2–8 gün içerisinde kendisini gösterir ve hastada aniden baĢlayan baĢ ve sırt 

ağrıları, ateĢ, titreme, kusma, nefes darlığı, halsizlik, deri lekeleri, burun kanaması, kan 
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tükürme, kasık ağrıları ve devamlı dalgınlık görülür. Hastanın dili de kahverengi ve 

kurudur. (Sağlık Merkezi, 2008 )
1
  

YerleĢim bölgelerinde hastalığın evcil kemiriciler arasında yayılması insan vebâsının 

ortaya çıkması için elveriĢli ortam oluĢturur. Hayvanlar arasındaki salgın, kemirici 

hayvan sayısının azalmasına yol açınca, ölü hayvanların üzerindeki pireler konak canlı 

olarak insanı seçer. Önceleri nadiren görülen vakaların sayısı elveriĢli koĢullarda artar.
2
  

Ancak insanlar arasındaki salgının insandan insana doğrudan bulaĢma yolu, akciğer 

komplikasyonudur.  Akciğerden herhangi bir vesile ile hastalığı taĢıyan madde dıĢarı 

atılır bu madde de baĢka bir insan tarafından bünyesine alınırsa hastalık bulaĢmıĢ olur. 

Bu doğrudan bulaĢma anlamına gelmektedir. Bununla birlikte insandan insana pire, bit 

ve farklı taĢıyıcılar vasıtası ile yer değiĢtiren dıĢ asalaklarla da bu hastalık 

bulaĢmaktadır.
3
 BulaĢmada önemli olan nokta, vebâ hastalığına yakalanmıĢ kiĢi ile 

sağlığı yerinde olan kiĢilerin herhangi bir yakınlaĢmasıdır. 

Pirenin ısırması sonucu insan vücudunda vebâ hastalığı üç Ģekilde vuku bulur. Bunlar 

Lenf bezi (hıyarcık, bubonic vebâsıdır), deri vebâsı ve akciğer vebâsıdır.  Bu belirtiler 

mikrobu kaptıktan sonraki beĢ gün içerisinde ortaya çıkabilir.  

Lenf bezi vebâsı, hastalığı kapmıĢ bir pirenin ısırması sonucu baĢlar. IsırılmıĢ bölgede 

önce kararmalar görülür. Daha sonra koltukaltında, kasıklarda ve boyun bölgelerinde 

yumurta büyüklüğünde ĢiĢmeler olur. KiĢide ateĢin ve akıl noksanlığının görülmesi ile 

hasta kısa bir zamanda hayatını kaybeder. Hasta ölmeden önce hastanın teri, idrarı ve 

tükürüğü çok fena kokar.
4
 Bu tür vebâ, insandan insana doğrudan bulaĢmaz, 

mikroorganizma pire aracılığı ile taĢınır. Lenf bezi vebâsında kana karıĢan bakterilerin 

akciğerlere yerleĢmesi akciğer vebâsının görülmesine sebep olur.
5
  

Akciğer vebâsı ise mikropların akciğere yerleĢmesi sonucu görülür. Solunum yolları ile 

vücuttan kan atılmasına neden olan akciğer vebâsı vakasında görülen sonuç genelde 

ölümdür. BulaĢma yolu solunum yollarından; tükürük, öksürük ve kan Ģeklinde çıkan 
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mikroplu maddelerin baĢkası tarafından bünyesine alınması Ģeklindedir.
1
 BaĢ ağrısı, 

yüksek ateĢ, öksürük ve nefes zorluğu akciğer vebâsının belirtileridir. Hastanın kan 

basıncı düĢer, rengi morlaĢır, balgamı kanlıdır. BronĢit gibi baĢlar sonra zatürre Ģekline 

döner. Karaciğer bozukluğu da olaya eklenerek bu süreç 2–3 günde ölüm ile 

sonuçlanır.
2
 

Deri vebâsında ise ısırık yerinde noktacık Ģeklinde kanama, ülserler (yaralar) ve ölü 

dokuların bulunduğu görünümler olabilir.
3
  

Hastalığın bulaĢmasında kemirgenlerin ne kadar önemli bir faktör olduğunu, bazı 

seyyahlar/tarihçiler salgınlarda kayıt altına almıĢtır. 1836 yılında Ġngiliz bir seyyah 

Ģunları kaydetmiĢtir: 

―Ilgın‘da vebâ azmıĢtı ve her gün 8–10 vaka görülüyordu… Köy sanki bir çöldü, 

sakinlerinin hemen hepsi ölmüĢtü… Ovada (Ilgın) yaklaĢık sincap büyüklüğünde 

bir cins kemirgen kaynıyordu, Bunları Küçük Asya‘nın baĢka kısımlarında da 

görmüĢtüm; ama bir cins köstebek mi, aktavĢan mı, kır faresi mi, yoksa hamster mi 

belirleyemedim. Bazılarını vurmaya çalıĢtım, ama çok kurnazlar, deliklerinden 

çıkmaya yanaĢmıyorlar. Yaralandıklarında bile deliklerine kaçıyorlar. Renkleri 

sarımsı kahverengi ve Rusya‘nın güney bölgelerinde çok görülürler. Bu bölgede bu 

cinse ‗bozkır faresi‘ denir‖.
4
 

Günümüzde çok az rastlansa da vebâ ve sıkça görülen diğer bulaĢıcı hastalıklar, hayat 

Ģartlarının çok zor olduğu, bakteriyel organizmalar ile mücadelenin yetersiz kalındığı 

bölgelerde görülmektedir. 2005 yılında UĢak ilindeki vebâ salgını (Tgrt haber, 2008)
5
 

ile Irak-Ġran sınırındaki (Lpg haber, 2008)
6
  vebâ haberleri vebânın tamamen ortadan 

kalkmadığına iĢaret etmektedir. 

3.2. Yayılma 

Vebânın yayılması, hastalığı kapmıĢ kiĢilerin veya canlıların herhangi bir önlem 

alınmaksızın farklı bölgelere giderek mikrobu oraya taĢımaları veya mikrobun herhangi 
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http://saglik-merkezi.blogspot.com/2007/09/veba-hastalii.html,19.04.2008
http://saglik-merkezi.blogspot.com/2007/09/veba-hastalii.html,19.04.2008
http://www.tgrthaber.com.tr/search.aspx?query=%c4%b1rakta+veba,19.04.2008
http://haber.lpghaber.com/Irak-tan-Iran-a-gelen-veba-hastalari--haberi-1071.html,19.04.2008
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bir vesile ile yerleĢkesini değiĢtirmesi sonucu olmaktadır. Tarihe bakıldığında her hangi 

bir salgının kontrol altına alınmasının ne kadar güç olduğu anlaĢılmaktadır. Çünkü bir 

salgını kontrol altına almak için farklı önlemlerin alınması ve bunların dikkat ile 

izlenmesi gerekmektedir. Modern iletiĢim araçlarının var oluĢu ve sağlık alanındaki 

geliĢmeler ile buna yardımcı ekipmanların birlikteliği günümüzde acil müdahale 

gerektiren durumlara yeteri hızda cevap verme olanağını sunmaktadır. Bunun 

neticesinde, salgınlar daha fazla yayılma imkânı bulmaksızın karantina ve tedavi 

yöntemleri ile etki alanı en aza indirilerek orta çağ ve daha önceki devirlerdeki gibi 

korkutucu sayısal tabloların oluĢması engellenmiĢtir. Bu nedenle son zamanlarda vuku 

bulan vebâ salgınlarının ciddi zayiatlara sebep olmamasının sebebi buna karĢı alınan 

tedbirlere bağlı olabilir. (Hacettepe Üniversitesi, 2008)
1
 

BulaĢıcı hastalıkların önlenmesinde mikrobun yayılma yollarının tespit edilmesi önemli 

bir etkendir. Problemin sebebi ortadan kaldırıldığı vakit insanlığın karĢı karĢıya kaldığı 

bu salgın daha dar bir bölgeye hapsedilerek etkisi en aza indirilecektir. Ancak ortaçağ 

ve öncesinde görülen sebeplere günümüzde yenilerini eklememiz gerekmektedir.  

Orta çağ ve daha öncesinde vebâ hastalığının yayılması dinsel ve kültürel kutlamalar, 

panayırlar, kirli çamaĢır yıkayıcıları ve hamamlar, devlet elçileri, kısa mesafeli 

yolculuklarda bulunan satıcılar ve ülkeler arası ticarette söz sahibi olan kervanlar, hayat 

tarzı olarak göçebeliği benimsemiĢ toplumlar ile yazlık ve kıĢlık, farklı kentleri 

kendilerine yerleĢke olarak kabul eden siyasi yönetimler, aylarca hatta yıllarca seyir 

halinde bulunan askerler, limanlar ve uluslararası seferlerde bulunan gemiler ile 

herhangi bir gerekçeden dolayı yaĢadığı bölgeleri terk eden insanlar vesilesi ile 

olmaktadır.
2
 

Günümüzde ise bu hastalığın yayılmasında yukarıda sayılan etkenlerin bazılarının 

yanında bu hastalığın biyolojik silah olarak kullanılmak maksadıyla geliĢtirilmesi 

(Hacettepe, 2008 Üniversitesi)
3
, Dünya nüfusunun artıĢı ile orantılı olarak bazı 

bölgelerin sağlık hizmetlerinden daha az yararlanması ve Dünya genelindeki 

                                                 
1
 http://www.pediatri.hacettepe.edu.tr/katki/2002-1/vebâ.html,19.04.2008  

2
 Panzac, Osmanlı İmparatorluğu‟nda Vebâ,  s. 94–100. 

3
 http://www.pediatri.hacettepe.edu.tr/katki/2002-1/vebâ.html,19.04.2008  

 

http://www.pediatri.hacettepe.edu.tr/katki/2002-1/veba.html,19.04.2008
http://www.pediatri.hacettepe.edu.tr/katki/2002-1/veba.html,19.04.2008
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çatıĢmaların fakir bölgedeki mikroorganizmalar için elveriĢli ortamların oluĢmasına 

sebep olması sayılabilmektedir. 

Amerika BirleĢik Devletleri 1950 ve 1960‘lı yıllarda vebâ mikrobu Yersina Pestis ile 

saldırı amaçlı biyolojik silah olarak ilgilenmiĢ ve laboratuar ortamında üretimini 

gerçekleĢtirmiĢtir. Ancak, ABD‘de biyolojik saldırı silah programının 1970‘lerin 

baĢında sonlandırılması ile bu yöndeki çalıĢmalarının durduğu bilinmektedir. Bununla 

birlikte, Sovyetler Birliği‘nde ondan fazla enstitüde,  binlerce bilim adamı tarafından 

biyolojik silah amaçlı olarak vebâ üzerinde çalıĢıldığı, ayrıca biyolojik silah programı 

olan diğer ülkelerde de vebânın bu amaçla kullanıldığı bilinmektedir. Ġlk kez, Ġkinci 

Dünya SavaĢı sırasında Japon Ordusu‘nun 731. kısmı olarak bilinen grubu tarafından 

vebâ ile enfekte pirelerin Çin Ģehirlerinin üzerine ardarda defalarca atıldığı 

bilinmektedir. Ancak vebâ mikrobunu biyolojik silah olarak kullanmanın ne kadar etkili 

olduğu hakkında net bir sonuç bulunmamaktadır. Yalnız daha kesin ve etkili olan; 

mikroorganizmanın, aerosol formuna dönüĢtürülmesinin ABD ve Sovyetler Birliği 

tarafından gerçekleĢtirildiği de bilinmektedir. Vebânın siviller açısından ciddi tehlike 

olarak algılanması ise 1995 yılında Ohio‘da Yersina Pestis‘i posta yolu ile yaymak 

üzere iken yakalanan Larry Wayne Harris‘ten sonra olmuĢtur. 

Ortaçağlarda batı dünyasında hastalığın ilahi bir lanet olduğu düĢünülerek, tedbir 

alınması cihetine gidilmemiĢtir. 

Ġnsanoğlu tarih boyunca baĢ edemediği bir hastalıkla karĢılaĢtığında, hastalığı doğaüstü 

güçlerle izah etmeye kalkıĢmıĢtır. Hastalıkları, görünmeyen ruhani varlıklarla veya 

tabiatta var olan nesneler ya da tabiat kanunları ile arasında bir bağ kurarak açıklamaya 

çalıĢmıĢtır. Bu bağ genelde birbirine yakın gibi olan ya da birbirine benzemeyen 

nesneler arasında kurulmuĢtur. Ancak tüm bu faaliyetler hastalığın önlenmesi 

noktasında alınması gereken önlemleri kısıtlamaktadır. Çünkü insan için müdahale 

edeceği bir alan kalmamıĢ olmaktadır. 

Ġslam anlayıĢına göre her Ģeyi yaratan Allah (c.c.)‘dur. Hastalığı yarattığı gibi onun 

Ģifasını da yaratmıĢtır.
1
 Hastalık insan için bir imtihan olarak var edilmiĢtir. Burada 

önemli olan nokta sebep-sonuç bağlamında olayı değerlendirerek hastalığın 

                                                 
1
 Buhârî, Tıbb 1; Ġbn Mace, Tıbb 1. 
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görülmesine sebep olan amilleri tespit etmektir. Hz. Muhammed (s.a.s.)‘in sağlık 

noktasında yapmıĢ olduğu birçok uygulama ve tavsiyeleri bizlere müdahale 

edebileceğimiz bir alanın bırakıldığını göstermektedir. Yani hastalığın fizik ve metafizik 

boyutu vardır. Hastalığın fiziki boyutunda hastalığa çare arayarak tedavi metotları 

geliĢtirilmelidir. Metafizik boyutunda da sabır, Ģehadet, cennet gibi kavramlar 

çerçevesinde düĢünülerek ‗kaza ve kadere‘ iman edilmelidir. 

Günümüz modern dünyasında ise bilimsel geliĢmeler öncülüğündeki çalıĢmalar varlığın 

metafizik boyutundan uzaklaĢmıĢ durumdadır. Metafizik boyuttan uzaklaĢarak sadece 

fiziki sebepleri dikkate almak birçok noktada insanlığın aleyhine olmaktadır. Çünkü 

insanoğlu ruh ve bedenden mürekkeptir. Beden, fizikî dünyayı temsil ederken ruh ise 

metafizik bir âlemin habercisidir. Bilim adamları karĢılaĢtığı hastalıkların bir kısmına 

tam manası ile bir çözüm üretememektedirler. Bunun yanında metafizik bir âlemin 

öğesi olan ruhla ve nefisle alakalı, psikolojik rahatsızlıklar günümüz toplumlarının en 

önemli problemlerindendir. Dünyanın en geliĢmiĢ ülkelerinden biri olan Ġsveç‘te 

hastanelerdeki hastaların çoğu ruhsal rahatsızlığı olan insanlardır. Bu hastaların yarısını 

ise 20–25 yaĢlarında olan gençler oluĢturmaktadır.
1
 Özellikle Batı dünyasında insanların 

bir kısmı hastalıklara tahammül edemeyerek hayatlarını bir Ģekilde 

sonlandırmaktadırlar. Eğer ruh ve bedenden mürekkep insanın sorunlarına çözüm 

sadece fizik âleminde aranırsa çalıĢmalar sonuçsuz kalacaktır. Ġnsanlık bu noktada 

dengeyi sağlamalıdır. Bu meyanda tamamen mistizizim veya sekülerizm, insanlığın 

sorunlarına çözüm üretmeyip sorunları daha da karmaĢık hale getirecektir. Öngörülen 

yol ise fizik ve metafizik hayatı birbiri ile iç içe gören ve bu iki hayat için öneriler 

getiren anlayıĢtır.  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Doğan, Toplumun Temelini Sarsan Belli Başlı Problemler, s. 100. 
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BÖLÜM 4: VEBÂ HASTALIĞINA KARġI ALINACAK 

TEDBĠRLER  

Vebâ hastalığı bulaĢıcı bir hastalıktır. Bu sebeple hastalığın görüldüğü yerlerde birçok 

sosyo-ekonomik sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorunların önüne geçebilmek için bir 

takım tedbirler almak gerekmektedir. Alınacak tedbirlerin en önemlisi hastalığın 

yayılmasını önlemektir. Bu tedbirden sonra hastalığa maruz kalmıĢ kiĢiler acilen tedavi 

edilmelidir. Ġnanan insanların hastalığın toplum psikolojisine olumsuz etkilerini 

azaltmak için dua etmeleri de önemlidir. 

Hastalığın yayılmasını engellemek için alınacak tedbirlerin baĢında karantina 

uygulaması gelmektedir. Karantina uygulaması ile hastalık taĢıyan canlıların salgın 

alanından çıkmamasını temin ederek hastalığın yayılma olasılığını en aza indirmek 

hedeflenmektedir. 

Vebâ hastalığına karĢı alınacak tedbirlerden bir diğeri de hastalığın tedavi edilmesidir. 

Vebânın nasıl tedavi edileceği hususunda modern tıp ve modern tıp öncesi dönemdeki 

ortaçağ teknikleri farklılık göstermektedir. Ancak vebâ mikrobunun tanımlanması, 

modern tıbbın bir baĢarısıdır ve bunun sonucunda ise günümüzde pozitif ve etkili ilaçlar 

ile önlem alınabilmektedir. 

Vebâ hastalığına karĢı alınacak tedbirlerden bir diğeri ise psikolojik tedbirlerdir. 

Bunların baĢında ise dua gelmektedir. Dua kul ile Rab arasındaki en canlı bağlantıdır. 

Her inanıĢın farklı Ģekillerde bu bağlantıyı gerçekleĢtirdiği görülmektedir. Ġslama göre 

ise samimi bir kalple ve Hz. Peygamber (s.a.s.)‘in bize gösterdiği Ģekilde dua 

yapmamız, Kur‘an okumamız yapılabilecek baĢlıca faaliyetlerdir.   

Ancak unutulmamalıdır ki sebeplerin var olması sonucun da var olacağı anlamına 

gelmez.
1
 Sonucun var olması için insanın sebepleri Yaratan‘a karĢı yakarıĢta bulunması 

kiĢinin psikolojik olarak daha fazla morale sahip olmasını sağlamaktadır. Bu ise kiĢinin 

hem Rabb‘ini razı ederek ondan talep ettiği Ģifayı almasına hem de hastalığa karĢı daha 

güçlü bir hale gelerek hastalığı yenmesine yardımcı olacaktır. 

                                                 
1
 Öztürk, Kur‟an Işığında Sebeplerin Sorgulanması, 199. 
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ÇeĢitli dönemlerde alınan bu tedbirlere baktığımız zaman, bunların birbirlerinin 

alternatifi olmadığı, aksine birbirlerini desteklediğini görmekteyiz. Bu tedbirlerin 

birlikteliği, fizik ve metafizik âlemin parçası olan insanın, madden ve ruhen daha 

dirençli olmasına sebep olur.  

4.1. Karantina 

BulaĢıcı hastalıkların bulaĢmasına karĢı alınacak tedbirlerin baĢında karantina gelir. 

Karantina, bulaĢıcı bir hastalığın bulaĢmasına maruz kalmıĢ veya kalmıĢ olmasından 

Ģüphe edilen insan veya evcil hayvanların, hastalığı en uzun kuluçka dönemi boyunca, 

böyle olmayanlarla temasını önlemek için hareket serbestliğinin sınırlandırılmasıdır.
1
 

Karantina, bulaĢıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için alınabilecek öncelikli 

tedbirler arasındadır. Enfeksiyona sebep olmuĢ unsurlar, bu Ģekilde kontrol altına 

alınmıĢ olur ve her hangi bir yayılma ihtimali en aza indirilir. 

Hz. Peygamber (s.a.s.), bulaĢıcı hastalıktan bahsettiği bir hadis-i Ģerifte karantinaya 

dikkat çekmiĢtir. Bu rivayette ―Bu vebâ, Ġsrailoğullarına veya sizden öncekilere 

gönderilmiĢ bir azaptır. Bir yerde vebâ olduğunu iĢitince oraya girmeyin, bulunduğunuz 

yerde vebâ çıkacak olursa, kaçıp kurtulmak için orayı terk etmeyin‖
2
 buyurmuĢtur; bir 

diğer rivayette de ―Bir yerde vebâ (bulunduğun)u iĢitirseniz oraya girmeyiniz. Bu-

lunduğunuz yerde zuhur edecek olursa vebâdan kaçıp kurtulmak maksadıyla 

(bulunduğunuz yerden dıĢarı) çıkmayınız‖
3
 buyurulmuĢtur.  

Yukarıda sevk ettiğimiz hadis-i Ģeriflerde Hz. Peygamber (s.a.s.) açıkça isimlendirmese 

de karantina uygulamasını tarif etmiĢtir. Buna göre hastalığın olduğu yere girmek 

yasaklandığı gibi çıkmak da yasaklanmıĢtır.  Karantina kelimesini biraz daha geniĢ bir 

perspektif ile değerlendirirsek kiĢilerin gündelik yaĢantılarını daha da kısıtlayabiliriz. 

Çünkü aslolan hastalıktan korunmaktır. Bundan dolayı Sürremerrî‘nin bulaĢıcı 

hastalıklar ve vebâ ile ilgili yazdığı kitabındaki tavsiyeleri önem kazanmaktadır. Ona 

göre vebâ hastalığı görüldüğü zaman kiĢinin Ģu tedbirleri alması gerekir: Hasta süt 

içmekten, et yemekten, olgunlaĢmamıĢ meyve ve Ģekerli gıdalar almaktan imtina 

etmelidir. Vebâdan helaka en fazla sebep olan iki Ģeyden birisi; cima ve Ģaraptır. 

                                                 
1
 Unat,  Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş ve İslam Dini, s. 28. 

2
 Buhârî, Enbiya 54; Müslim, Selam 92. 

3
 Buhârî, Tıbb 30; Ebu Davud, Cenaiz 6. 
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Hamamlardan, masajdan ve kanı aĢırı harekete geçiren maddelerden uzak durulmalıdır. 

Hastalıklı kiĢilerin nefesleri ve kokuları, sıcak yerler ve yorucu uğraĢlar da kiĢinin uzak 

durması gereken hususlardır.
1
 Bu tedbirlerin genelde hastalık bulaĢtırıcı unsurlardan 

uzak olunmak maksadıyla yazıldığı görülmektedir. 

Hz. Peygamber (s.a.s.)‘in karantina konusundaki tavsiyeleri vefatından sonra sahabe 

tarafından uygulanmıĢtır. Hz. Ömer (r.a.), Suriye bölgesindeki orduyu teftiĢ için yola 

çıkmıĢken kendisine Serğ isimli kasabada vebâ hastalığının var olduğu haber 

verilmiĢtir. ArkadaĢları ile istiĢareden sonra seferden dönme kararı alan Hz. Ömer 

(r.a.)‘a Hz. Peygamber (s.a.s.)‘in bu hadisleri hatırlatılmıĢ ve bunun üzerine o da Allah 

(c.c.)‘na hamdederek kararını uygulamıĢtır. Ġbn Abbas (r.a.) anlatıyor: Ömer Ġbn el-

Hattab Suriye‘ye doğru yola çıktı. Serğ ismindeki kasabaya gelince Suriye bölgesindeki 

askerlerin komutanı Ebu Ubeyde b. el-Cerrah ve maiyeti ile karĢılaĢtı. Hz. Ömer (r.a.)‘a 

Suriye‘de vebâ salgını çıktığını haber verdiler. Bunun üzerine Hz. Ömer (r.a.), 

— Bana ilk muhacirleri çağırın, diye emretti.  

Onlar geldiler. Hepsiyle istiĢare etti, onlara Suriye‘de vebâ salgını çıktığını bildirdi. 

Nasıl davranılacağı hususunda görüĢ birliğine varamadılar. Bazıları: 

— Biz bir maksatla çıktık, buradan geri dönülmesini uygun görmüyoruz, dedi. 

Bazıları da: 

— Ġnsanların geri kalan kısmı ve Resulullah (s.a.s.)‘in ashabı seninle beraberdir. 

Bunları, vebânın üzerine sürmenizi münasip görmüyoruz, dediler. Hz. Ömer (r.a.) 

onlara, 

— Beni (bir müddet) yalnız bırakın dedi. Sonra, 

— Bana Ensar‘ı çağırın diye emretti. Ġbn Abbas der ki, ben de onları çağırdım. Hz. 

Ömer (r.a.) onlarla da istiĢare etti. Ensar da muhacirler gibi fikir birliğine 

varamadılar, öbürleri gibi (bir kısmı gidelim, bir kısmı dönelim diyerek) ihtilaf 

ettiler. Hz. Ömer onlara da  

— Beni (bir müddet) yalnız bırakın buyurdu.  Sonra bana,  

                                                 
1
 Sürremerrî, Kitabün fihi zikrü‟l-vebâ ve‟t-tâ‟ûn, s. 107–108. 
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— Burada fetih muhacirlerinden olan KureyĢli yaĢlılardan kim varsa, bana onları 

çağır, dedi. Onları da çağırdım. Bunlardan hiç ihtilafa düĢen olmadı. Hepsi aynı 

görüĢte idi:  

— Biz buradan, toptan dönmeyi, hiç kimseyi vebânın üzerine göndermemenizi 

uygun görüyoruz, dediler. Bunun üzerine Hz. Ömer (r.a.), halka ilan etti:  

—Ben sabahleyin geri dönüyorum, peĢimden siz de gelin. Ebu Ubeyde b. el-Cerrah 

(r.a.) bu emri muvafık bulmayarak,  

—Yani Allah‘ın (c.c.) kaderinden mi kaçıyorsun?  diye seslendi. Hz. Ömer (r.a.),  

— Ey Ebu Ubeyde! Bu sözü keĢke baĢkası söyleseydi (de senden iĢitmeseydim).  

Evet, biz Allah‘ın (c.c.) kaderinden kaçıyor, Allah‘ın (c.c.) kaderine iltica ediyoruz! 

ġimdi sen devenle seyahat ederken iki yakalı bir vadiye uğrasan, bunun bir yakası 

münbit ve otlu, ötekisi, kıraç ve otsuz; burada deveni münbit tarafta otlatman 

Allah‘ın (c.c.) kaderinden (değil de), kıraç tarafta otlatman mı Allah‘ın (c.c.) 

kaderindendir? dedi. Bu sırada, bir ihtiyacı sebebiyle orada bulunmayan 

Abdurrahman b. Avf (r.a.) geldi, (meseleye muttali olunca); 

— ―Bu hususta ben kesin bir ilim sahibiyim, zira Resulullah (s.a.s.)‘in, ―Bir yerde 

vebâ olduğunu iĢitince oraya girmeyin, bulunduğunuz yerde vebâ çıkacak 

olursa, ondan kaçıp kurtulmak için orayı terk etmeyin dediğini iĢittim‖ dedi.  

Bunun üzerine Hz. Ömer (r.a.) (kararındaki isabet sebebiyle) Allah (c.c.)‘a hamdetti ve 

geri döndüler.
1
   

Sahih-i Buharî Ģarihi Bedrüddin el-Aynî (ö.762/1361) bu olayı Ģöyle anlatır: Hz. Ömer 

(r.a.) hicretin on sekizinci yılının, Rebiulâhir ayında Suriye bölgesindeki orduları teftiĢe 

çıkar. Suriye‘nin güneyinde; hicaz tarafında Tebük vadisine yakın bir yerleĢim yeri olan 

Serğ beldesine geldiğinde kendisine Suriye‘de vebâ salgını çıktığı haber verilir. Bunu 

haber alan halife Hz. Ömer (r.a.) orada mü‘minler ile istiĢare yapar ve en nihayetinde 

gitmemenin gitmekten daha doğru bir karar olduğuna kani olur.
2
 Aynî, yukarıda 

nakletmiĢ olduğumuz hadisin HiĢam b. Sa‘d rivayetinde Hz. Ömer (r.a.)‘ın ―Oraya 

                                                 
1
 Buhârî, Tıbb 30;  Müslim, Selam 98. 

2
 Aynî, Umdetü‟l-kârî, XV, 395. 
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girersek de bu Allah‘ın (c.c.) kaderindendir, girmeyip geri kalırsak da onun 

kaderindendir‖ dediğini ifade etmektedir.
1
 Yine Aynî bahsi geçen hadisten alınması 

gereken derslerden birisinin de insanı helaka götürecek sebeplerden kaçınmak olduğunu 

söylemiĢtir.
2
 

Ġbn Hacer ise bu rivayetten Ģu sonucu çıkarmıĢtır: KiĢi‘nin vebâ salgını olan bölgeden 

sırf vebâdan kaçarak kurtulurum ümidi ile çıkması yasaklanmıĢtır. Ancak o bölgeye 

dıĢarıdan gelip havasına alıĢamadığından dolayı hastalananların oradan çıkmasında beis 

yoktur. Bunun delili ise Hz. Ömer (r.a.)‘ın Ebu Ubeyde (r.a.)‘a, insanları kokusu ağır, 

havası bozuk vebâlı bölgeden ölümden kaçıp kurtulmak düĢüncesiyle olmamak 

kaydıyla tedavi amacıyla baĢka bir yere gitmeye izin vermesini bildiren bir mektup 

yazmasıdır. Bu ifadelerden Hz. Ömer (r.a.)‘ın vebâ salgını olan bölgeden kaçma 

yasağının yalnızca ölümden kurtulma düĢüncesi ile hareket edenlerle ilgili olduğunu 

düĢündüğü anlaĢılmaktadır.
3
  

Her ne kadar yukarıdaki ifadelerden tedavi amacıyla, salgın bulunan bölgeden çıkmak 

meĢrudur sonucunu çıkarmak mümkünse de bu sonuç var olan kesin yasaklar ile 

çeliĢmektedir. Böyle bir salgın karĢısında kesin olan emir, girmemek veya çıkmamaktır. 

Muhakkak ki beldelerin havası farklılık gösterebilir. Ancak herhangi bir salgın 

olmaksızın kiĢilerin karakteri ile bulundukları bölgenin havası uyuĢmadığında o bölgeyi 

terk etmelerinde kendileri için maslahatlar vardır. Aksi halde salgının yayılma olasılığı 

insanların bölgeye girmesi ve oradan ayrılması ile artacaktır. Üranîler kıssası bize bu 

hususta örnektir. Medine‘de vebâ olmadığı halde onlar bu Ģehrin havasına alıĢamayıp 

Hz. Peygamber (s.a.s.)‘den, Ģehri terk etmek için izin istemiĢler ve Efendimiz (s.a.s.) de 

onlara izin vermiĢtir.
4
 Bazen hastalığın vaki olduğu yeri değil hastayı karantina altına 

almak gerekir. Bu konuda tabiplerin yaklaĢımı, bilgisi ve önerisi önemlidir. Sonuç 

olarak Ġslam âlimlerinin bir kısmının hastalığın görüldüğü bölgeden tedavi amaçlı 

çıkmayı caiz gördükleri söylenebilir. 

Hz. Ömer (r.a.)‘ın, Amvas vebâsında Serğ mıntıkasından geri dönme kararından dolayı 

nedamet duyduğu ve ―Allah‘ım Serğ‘den dönmemden dolayı beni bağıĢla‖ diye dua 
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2
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ettiği nakledilmektedir. Fakat bu rivayet, ―Hz. Peygamber (s.a.v)‘den bir emir 

bulunduğu halde nasıl olur da Hz. Ömer (r.a.) bundan nedamet duyar‖ sözü ile kabul 

edilmemiĢtir.
1
 Ġbn Hacer ise bu rivayeti sahih kabul eder ve ―Onun nedameti kaderden 

kaçma korkusundan dolayı olmuĢtur‖ diyerek iki rivayet arasını cem eder.
2
 

Ġbn Abdilber (ö.463/1071), ―Vebâ hastalığı toplumun tamamını kapsayan bir hastalıktır; 

vebâlı bölgede yaĢayan bir kiĢinin, salgının vuku bulduğu yerden kaçması, vebâlı 

bölgenin dıĢındaysa da bu bölgeye girmesi caiz değildir‖
3
 demektedir.  

Tacuddin es-Sübkî, vebâ salgını olan bölgeden çıkmanın ġafiî mezhebine göre haram 

olduğunu ifade etmiĢtir. Ona göre Allah‘ın (c.c.) kazasından kaçmak düĢüncesi ile 

vebâlı bölgeyi terk etmenin haramlılığı kesindir. Kesin olmayan durum tedavi amacıyla 

vebâlı bölgeyi terk etmektir. Ġbn Hacer‘e göre, tedavi amacıyla hastalıklı bölgeden 

çıkmak ġafiî mezhebine göre haram değildir.
4
  Sübkî bu hastalıktan kaçmayı Allah 

(c.c.)‘nun, kulun ömrünün kısalmasına sebep kılabileceğini ifade etmektedir. Buna delil 

olarak da ―De ki: Eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak asla size 

fayda vermez. Faraza baĢarsanız bile hayatta kalacağınız süre, nihayet çok sınırlıdır"
5
 

ayeti kerimesini delil göstermiĢtir.
6
 

Hanefi âlimlerden Bedrüddin Aynî (ö.855/1451) de ―Bir kiĢi eğer eceli gelmeden 

ölmeyecekse ve ölüm vakti ileri veya geriye alınmayacaksa vebâ görülen bölgeye 

girmenin haram veya helal olması ne anlama gelir?‖ sorusunun sorulduğundan 

bahsediyor. Ona göre bu sorunun cevabı, kiĢinin ―Ölümünün oraya girmesi ile 

yaĢamasının ise oradan çıkması ile olacağı‖ zannına kapılmasını önlemek içindir.
7
 

Çünkü vebâ bir sebeptir. Sebepler kendi baĢlarına bir etkiye sahip değillerdir. Ancak 

onu yaratan Allah‘ın (c.c.) emir vermesi ile harekete geçebilirler. Ayet-i kerimede 

―Bilmez misiniz ki, Allah bulutları sürer, sonra onları bir araya getirir; üst üste yığar, 

sen de onların arasından yağmur yağdığını görürsün. Gökten, içinde dolu bulunan 

dağlar gibi bulutlar indirir, dilediğini ona uğratır, dilediğinden de uzak tutar. Bu 

                                                 
1
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bulutların ĢimĢeğinin parıltısı nerdeyse gözleri alır!‖
1
 buyrulmakta ve sebepleri ve 

onların sonuçlarını yaratanın Allah (c.c.) olduğu açıkça bildirilmektedir. Aynî ve birçok 

âlimin dikkat çektiği bu husus, insanların sebeplere tevessül etmeyip her Ģeyin Allah 

(c.c.) tarafından gerçekleĢtirildiğini unutmamaları ile ilgilidir. 

Ġbn Hüzeyme ise bu konuda ―Vebâdan kaçmak büyük günahlardandır. Böyle bir 

konumda olan kiĢiyi Allah (c.c.) affetmez ve bundan dolayı cezalandırır‖ demektedir.
2
 

Vebâ hastalığının vuku bulduğu bölgeyi terk etmenin haram olduğu görüĢüne sahip 

âlimler Ģu hadisleri delil olarak zikretmiĢlerdir: 

Hz. Peygamber (s.a.s.), ―Bu vebâ, Ġsrailoğullarına veya sizden öncekilere gönderilmiĢ 

bir azaptır. Bir yerde vebâ olduğunu iĢitince oraya girmeyin, bulunduğunuz yerde vebâ 

çıkacak olursa, ondan kaçmak için orayı terk etmeyin.‖
3
 buyurmuĢtur. Yine bir baĢka 

hadislerinde Hz. Peygamber (s.a.s.), ―Vebâ Ģüphesiz bir azâbtır; Allah (c.c.), onu 

dilediği kuluna gönderir. Yine muhakkak ki, Allah (c.c.), vebâyı müminler hakkında 

Ģehâdet vesilesi kılmıĢtır. Bir yerde vebâ zuhûr eder de orada bulunan bir mümin sabır 

ederek, sevab umarak, bu vebâ yalnız Allah (c.c.)`ün takdîr ettiği kimseye isâbet eder, 

(düĢüncesi ile) bulunduğu yerden çıkmaz ise, muhakkak Allah (c.c.) ona Ģehid ecri 

mükâfatı, verir‖
4
 buyurmuĢtur. 

Âlimlerden bir kısmı bu hadislerden vebâ salgını olan yerlerden çıkmanın haram olduğu 

hükmüne varmıĢlar, ancak bu hükmü hadislerde de ifade edildiği üzere hastalıktan 

kaçma amacı taĢımasıyla sınırlandırmıĢlardır. Öte yandan bazı âlimler, vebâ salgınının 

olduğu bölgeden kaçmaya cevaz vermiĢlerdir. Cevaz verenlerin kullanmıĢ olduğu 

delillerden birincisi ―Hasta sağlıklı kiĢinin yanına girmesin‖
5
 hadisidir.   

Tahâvî (ö. 321/933) bu hadisi naklettikten sonra ―Bazıları bu görüĢü benimsemiĢ ve 

bulaĢma sebebinden dolayı hastalık sahibinden uzaklaĢmanın emredildiğini‖ 
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söylediklerini nakletmiĢtir. Bu görüĢü benimseyenler Hz. Ömer (r.a.)‘ın ġam 

yolculuğundan dönüĢünü de delil olarak ileri sürmüĢlerdir.
1
 

Hastalardan uzaklaĢmanın bulaĢmayı önlemek için emredildiğini ileri sürmek isabetli 

değildir. Eğer bu düĢünce doğru olsa idi vebâ hastalığı vuku bulan herhangi bir yerdeki 

sağlıklı insanların da çıkmalarına cevaz verilirdi. Çünkü vebâ hastalığı, görüldüğü yerde 

bir kısım insanlara bulaĢırken bir kısmına da bulaĢmamıĢtır. 

Vebâ bulunan bölgeden çıkmanın caiz olduğunu ileri sürenlerin ikinci delili ise kiĢinin 

karĢı koyamayacağı düĢman (yol kesen haydutlar) ve yırtıcı hayvandan kaçmasına izin 

verilmesidir. Eğer bu gibi belalarla karĢılaĢılmıĢ ise onların ellerinden kurtulmak için 

kaçmak caizdir, demiĢlerdir. Ancak bu kıyas zayıf bir kıyas olarak değerlendirilmiĢtir. 

Çünkü yırtıcı hayvanlardan ve düĢmandan kaçanların kurtulması çok nadir görülen bir 

durumdur. Aksine kaçanların zarar gördüğü daha fazla ihtimal dairesindedir. Ayrıca 

vebâ salgınının görüldüğü yerde kalmak daha doğrudur; çünkü hastalık, bölgede 

yaĢayanların hepsini kapsamayabilir. Ġbn Hacer, bu kıyası bir birine eĢit olmayan iki 

Ģeyin kıyası olarak tanımlayarak böyle bir kıyasın doğru olmadığını söylemektedir. 

―Yırtıcı hayvandan kaçmayarak orada beklemek insanın kendisini tehlikeye atması 

demektir. Fakat hastalıktan kaçma hususunda kesin bir yasak vardır. Bu iki kıyas doğru 

bir kıyas değildir‖
2
 demiĢtir. 

Üçüncü delil ise havası farklı, hastalığa elveriĢli bölgeden çıkmaya yapılan kıyastır. 

Burada Üranîler kıssası da anlatılmaktadır. Medine‘ye gelen Üranîler oranın havasına 

alıĢamayarak hasta oluyorlardı. Hz. Peygamber (s.a.s.)‘den Medine‘den çıkmak için izin 

istemiĢler, Efendimiz (s.a.s.)‘de onlara izin vermiĢti. Ancak Üranîlerin bu bölgeden 

çıkmaları mizaçlarına uygun olmayan bu Ģehrin havasından daha uygun olan yerlere 

gitme amacı taĢımaktadır. Çünkü Medine‘nin havası o topluluğun alıĢık olmadığı bir 

karaktere sahipti.
3
 

Kullanılan bu delil de vebâ hastalığı bulunan bir bölgeden çıkmayı meĢru kılmaz. Vebâ 

hastalığı, görüldüğü yerdeki toplumun tamamını ilgilendirirken Üranîlerin yaĢadığı hal 

                                                 
1
 Tahâvî, Şerhu meâni‟l-âsâr, VII, 303. 

2
 Ġbn Hacer, Bezlu‟l-mâ‟ûn, 289. 

3
 Ġbn Hacer, Bezlu‟l-mâ‟ûn, 290. 



 49 

ise sadece kendileri ile alakalı olan bir durumdur. Bu özel durumu genellemek ise 

sağlıklı bir sonuca ulaĢılmasını engelleyebilir. 

Dördüncü delil ise Hz. Peygamber (s.a.v)‘den nakledilen ―Aslandan kaçar gibi Cüzzam 

hastasından kaçın‖
1
, Uzaktan, elini değdirmeden biat aldığı, Sakif kabilesinden hasta bir 

adama ―Biz seninle biatleĢtik dönebilirsin‖
2
 buyurması ve, ―Cüzzam hastalarına uzun 

süre bakmayınız‖
3
 hadislerine yapılan kıyaslardır. Burada hastalardan uzaklaĢılması 

emredilmektedir. Bu delillere dayanılarak vebâ hastalığının vuku bulduğu bölgeden 

çıkılabileceğine hükmedilmiĢtir.  

Ancak sahabe Hz. Peygamber (s.a.s.)‘i cüzzamlı biriyle yemek yerken görüyor ve 

―Meczumdan kaçın‖ hadisinin nesh edildiğini düĢünüyorlar. Muaraza halinde gözüken 

―Cüzzamdan kaçma emri‖ ile ―Hz. Peygamber (s.a.s.)‘in cüzzamlı bir kiĢi ile yemek 

yemesi‖ arasındaki ihtilaf Ġbn Hacer tarafından ―Ondan kaçmak, gerektiği zaman ve 

ihtiyaten emredilmiĢtir. Hz. Peygamber (s.a.s.)‘in onunla yemek yemesi ise günlük 

hayatta uygun olan davranıĢtır‖ denilerek cem edilmiĢtir.
4
 Umdedü‟l-Kârî‘de de 

cüzzamlı hastaların tecrit edilmediğini anlatan bir rivayet vardır. Bu rivayete göre bir 

kadın sahabî Hz. AiĢe (r.anha) validemize gelerek Hz. Peygamber (s.a.s.)‘in ―Aslandan 

kaçar gibi Cüzzamdan kaçın demedi mi?‖ diye soruyor. Validemiz de ―Vallahi öyle 

dedi fakat bu hastalığı ilk defa bulaĢtıran kim?‖ diyerek hastalığın her halükarda 

bulaĢmadığına iĢaret eder ve ―Bizim bu hastalığa yakalanmıĢ bir kölemiz vardı ve 

bizimle yer, bizim yataklarımızda yatar ve bizim içtiğimiz bardaklardan içerdi‖
5
 

buyurmak sureti ile bütün cüzzam hastalarının toplumdan tecrit edilmediğine dikkat 

çekmiĢtir.  

Ġleri sürülen dördüncü delil de geçerliliğini ancak Hz. Peygamber (s.a.s.)‘in 

uygulamaları dikkate alındığı zaman ―Ġhtiyat ve gerekli durumlarda‖ koruyabilmektedir. 

Bununla birlikte cüzzamlı hastalar karantina önlemi olmaksızın Hz. Peygamber 

(s.a.s.)‘in yanına kadar geldiklerine göre onların durumu vebâ hastalarının durumu ile 

benzeĢmemektedir. Aksi halde cüzzamlı hastaların iyileĢene kadar toplumdan tamamen 

soyutlanmaları gerekirdi. Bilindiği üzere cüzzam hastalığının iki türü vardır. Bunlardan 
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biri yaĢ cüzzam diğeri de kuru cüzamdır. Kuru cüzzamda bulaĢma riski diğerine göre 

daha azdır. Yukarıda da ifade edildiği üzere Hz. Peygamber (s.a.s.)‘in cüzzam 

hastalarından kaçmayı emretmesi daha sonra onunla beraber yemek yemesi cüzzamın 

iki türü bulunduğunun kendisine bildirilmesinden dolayı olabilir.  

Ġbn Hacer, bu yasağın hikmetinin olduğunu düĢünmekte ve kitabında âlimlerden buna 

dair görüĢler nakletmektedir. Buna göre bu yasaklama emri teabbudîdir ve belirli bir 

sebebe bağlamak doğru değildir. Bu, akılla bilinemeyecek bir durumdur. Ġnsanlar 

sadece helak edici Ģeylerden kaçmak ile emrolunmuĢlardır ancak vebâ olan bölgeden 

çıkmaları da yasaklanmıĢtır. Ġnsanın yerine getirmesi gereken davranıĢ Allah‘ın (c.c.) 

emrine teslimiyettir.
1
 

Ancak âlimlerin çoğu bu durumu açıklamaya çalıĢmıĢlardır. Âlimlerden bazılarına göre 

vebâ hastalığının görüldüğü bölgede bulunan herkes bu hastalıktan etkilenmektedir. Bu 

sebeple herhangi bir kiĢinin vebâ hastalığının görüldüğü yerden kaçması ona fayda 

sağlamaz. Belki de onun eceli orada gelecektir. Bu sebeple ondan kaçması ile 

kaçmaması eĢittir. Aynı Ģekilde bunun aksi de düĢünülebilir
2
 demiĢlerdir. 

Ġbn Hacer‘e göre kiĢi bu bölgede kalmalıdır. Eğer insanlar bu bölgeden kaçarlar ise 

geride oradan kaçamayacak insanlar kalır ve bunun hüznünü yaĢarlar. Bu hastalıktan 

dolayı öldükleri zaman da onları kefenleyip, kabre koyacak kimseler olmayacaktır.
3
 

Zehebî de et-Tıbbu‟n-Nebevî adlı eserinde vebâ olan bölgeye girmenin yasaklanmasının 

önemli faydaları olduğunu söylemektedir. Bunlardan birincisi; insanların, kötü kokulu 

havayı soluyarak hasta olmalarını önlemek; ikincisi ise ―Hastalığın olduğu yerde ölüm 

vardır‖
4
 ve ―Vebâdan kaçmak için onun bulunduğu bölgeden çıkmayın‖

5
 hadisi Ģerifler 

mucibince hastalar ile birlikte olarak, bulaĢmadan dolayı hastalığın kapılmasının önüne 

geçmektir.
6
 

Bazı âlimler de bu yasağın hikmetlerinden birinin, kiĢilerin ―ġayet vebâ olan bölgeden 

çıkmasaydım ölecektim veya ben de o kiĢi gibi çıksa idim ölmeyecektim‖ gibi Ģirk 
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içerecek sözler söylemesini önlemek olduğunu iĢaret etmiĢlerdir.
1
 Sürremerrî bu konuda 

Ġbn Mes‘ud‘un ―Vebâ, ondan kaçan ve kaçmayan için imtihan vesilesidir. Ondan kaçan 

‗kaçtım ve kurtuldum‘ ondan kaçmayan da ‗kaldım ve helak‘ oldum der. Hâlbuki kaçan, 

eceli gelmediği için sağ kaldı, ondan kaçmayan da eceli geldiği için vefat etti‖ dediğini 

söylemiĢtir.
2
 Ġbn Abdilberr ―Vebâlı bölgeden çıkmanın yasaklanması kadere iman 

içindir, vebâlı bölgeye girmenin yasaklanması da nefsi korumak içindir‖ demektedir.
3
 

Âlimler, karantina önlemini daha çok bunu emreden hadisler etrafında düĢünmüĢtür. 

Onlara göre hadis, kiĢi için haramı ve helali belirtmektedir. Yani vebâ olan bölgeye 

girmek ve çıkmak yasaklanmıĢtır. Hatta hadiste karĢılığını Allah (c.c.)‘dan bekleyerek 

hastalığın var olduğu bölgeyi terk etmeyip, sabır içerisinde bekleyen kiĢiye bunun 

karĢılığında Ģehit ecri verileceği bildirilmiĢtir
4
 Bununla birlikte özellikle günümüzde 

mikroorganizmaların tanımlanması ile hastalıkların bulaĢma yolları daha detaylı bir 

Ģekilde bilinir olmuĢtur. Hz. Peygamber (s.a.s.)‘in bu hastalığa karĢı uyarısı gereken 

titizliğin gösterilmesi için yeterli olmuĢtur. Çünkü vebâ hastalığı olan bölge ile ilgili 

hadis vebâdan kaçınmamızı emrederken, Hz. Peygamber (s.a.s.)‘in cüzzam hastası ile 

yemek yemesi de aslında hastalardan uzaklaĢılmasının, onları yalnız bırakmanın doğru 

olmadığını bizlere hatırlatmaktadır. Bu nebevî yaklaĢım bize her hastalığın ayrı bir 

özelliği olduğunu ve hastalara insanca davranmamız gerektiğini göstermektedir.  

4.2. Dua 

Dua kelimesi, ―Çağırmak, seslenmek, istemek; yardım talep etmek‖ manasındaki da‘vet 

ve da‘va kelimeleri gibi mastar olup, ―Küçükten büyüğe, aĢağıdan yukarıya vaki olan 

talep ve niyaz‖ anlamında isim olarak kullanılır. Ġslam literatüründe ise Allah‘ın (c.c.) 

yüceliği karĢısında kulun aczini itiraf etmesini, sevgi ve tazim duyguları içinde lütuf ve 

yardımını dilemesini ifade eder.
5
 

Dua, insanda fıtridir ve özellikle sıkıntılı anlarda Allah (c.c.)‘na dua etmek, sadece iman 

etmiĢ insanları kapsamamaktadır. Üstesinden gelemeyeceği herhangi bir durum ile 

karĢılaĢan veya kendisini boĢlukta hisseden bireyler, üstün bir varlığa dua etme ihtiyacı 

                                                 
1
 Ġbn Hacer, Bezlu‟l-mâ‟ûn, 304. 

2
 Sürremerrî, Kitab‟ün fihi zikrü‟l-vebâ ve‟t-tâ‟ûn, s. 83. 

3
 Ġbn Hacer, Bezlu‟l-mâ‟ûn, 303. 

4
 Buhârî, Tıbb 31; bkz. Ahmed b. Hanbel VI, 154. 

5
 DİA,  Osman CĠLACI, ―Dua‖ mad., XI, 529. 
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duymaktadır. Bu inanç ve istem, kiĢinin rahatlamasına ve karĢılaĢtığı problemlere karĢı 

daha olumlu tavır takınmasına neden olmaktadır. Âyet-i kerimelerin ifadesi ile 

insanoğlu her hangi bir sıkıntı ile karĢılaĢtığı vakit, tüm samimiyeti ile hangi Ģartlarda 

olursa olsun yüce yaratıcıya el açıp yalvararak ondan yardım dilemektedir.
1
 

Dua, baĢlı baĢına bir ibadet olarak da kabul edilmektedir. Ayeti kerimede ―De ki: 

Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin ki?‖
2
  buyrulmak sureti ile kulluk ve 

dua arasındaki bağlantı ortaya konulmaktadır. Kulun yaratılıĢının hikmeti ibadet ve 

ubudiyyetdir. Sırf dua etmemesinden dolayı kulun Allah (c.c.) katında bir kadri, kıymeti 

bulunmaz. Bununla birlikte Rabbini yalanlamıĢ olur.
3
 KiĢinin yaratanını her türlü üstün 

vasıfları ile anarak, onu överek yalvarması ve bunun neticesinde ondan bir Ģeyler talep 

etmesi, kulun aciz olduğu, aksine dua edilen varlığın ise kudretli ve benzersiz olduğu 

anlamına gelmektedir.  

Dua aynı zamanda Ģifa olarak da kabul edilmektedir. Ġnsanoğlunun ruhi ve cismani 

yönü vardır. Bu sadece Ġslam anlayıĢına özgü olmayıp bütün inançların ortak noktasıdır. 

Ġnsanın bu çift yönlü yapısı birbirinden bağımsız değil, aksine birbiri ile bağıĢık 

durumda ve etkileĢim halindedir. Bu sebepten ötürü fiziksel rahatsızlıklar belli bir 

zaman sonra insan psikolojisine etki ederek, bünyesinde stresin yoğunlaĢmasına ve 

neticede ruh ve bedenin hasta olmasına sebep olmaktadır. ĠĢte bu noktada dua devreye 

girerek insan ruhunun aĢkın bir varlığın emniyetinde olduğunu hissetmesini temin 

ederek ona bir rahatlık verir ve iyileĢme sürecini hızlandırır.  Amerikalı yazar Patrick 

Glynn Kanıt Post-Seküler Bir Dünyada İnanç ve Bilimin Uzlaşması adlı eserinde dua ve 

tıp arasında pozitif iliĢkinin var olduğunu iddia etmiĢtir. Dindarlık ile fiziksel sağlık 

arasında pozitif bir iliĢkinin var olduğunu, böyle bir iliĢkinin varlığının ise stres ve 

hastalıklar arasındaki iliĢkinin varlığının ortaya konulmasından sonra anlaĢıldığını 

söylemiĢtir. Ona göre dindarlık stresi azaltmaktadır. Bu ise dindar insanların daha az 

hastalanmasına sebep olmaktadır.
4
  

                                                 
1
 Bkz. Yûnus sûresi 10/12; Rûm sûresi 30/31; Fussilet sûresi 41/49. 

2
 Furkan sûresi, 25/77. 

3
 Yazır, Hak Dînî Kur‟an Dili, Furkan sûresi 25/77. 

4
 GLYNN, Kanıt Post-Seküler Bir Dünyada İnanç ve Bilimin Uzlaşması, s. 89. 
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Kur‘an-ı Kerim‘de ―Biz Kur‘ân‘ı müminlere Ģifa ve rahmet olarak indiririz. Ama o, 

zâlimlerin ise sadece ziyanını artırır‖
1
 buyrulmaktadır. Osmanlı son devir 

müfessirlerinden Elmalılı Hamdi Yazır, bu ayetin tefsirinde Kuran‘ın hem hırsa, 

cehalete, nifaka, atalete, riyaya, taassuba, su-i niyete ve benzeri toplumsal ve bireysel 

hastalıklara ve hem de tabiplerin deva bulamadığı cismani hastalıklara Ģifa olduğunu 

söylemektedir.
2
 

Hz. Peygamber (s.a.s.); hastalık, tabii afet, isyan ettiren fakirlik, azgınlaĢtıran zenginlik, 

nefsin ve Ģeytanın Ģerri, sıkıntı ve üzüntü gibi birçok sıkıntılardan kurtulmak için dualar 

yapmıĢtır.
3
 Bununla birlikte günlük hayatın bir parçası olan yeme-içme ve uyuma gibi 

hal ve hareketlerde de Hz. Peygamber (s.a.s.)‘in dua ettiği bilinmektedir.
4
 Allah Resulü, 

mü‘minlere her halükarda; yani ister bela isabet etmiĢ olsun ister etmemiĢ olsun her 

türlü halde dua etmelerini emretmiĢtir. Nitekim bir hadiste ―Kendisine dua (edebilme) 

kapısı açılmıĢ olan kiĢiye rahmet kapısı açılmıĢtır. Allah Teâlâ‘dan talep edilenler 

arasında O‘nun en sevdiği Ģey afiyettir. Dua, vuku bulmuĢ ve bulmamıĢ her türlü belayı 

engeller. GerçekleĢmesine hükmedilmiĢ bir belayı yalnızca dua engeller. Öyleyse size 

dua etmenizi emrediyorum‖
5
 buyrulmuĢtur. Bu meyanda Hz. Peygamber (s.a.s.)‘den 

birçok dua rivayet edilmiĢtir. Hz. Peygamber (s.a.s.), sadece kendisi için değil 

kendisinden dua isteyen insanlar için de dua etmiĢtir. Kendisinden hastalığının 

iyileĢmesi için dua isteyenlere Allah Rasülü (s.a.s.) ―Allahım, ey insanların Rabbi, 

hastalık ve sıkıntıların gidericisi şifa ver sen şifa verensin senden başka 

şifa veren yoktur, öyle bir şifa ki geride hiçbir hastalık bırakmasın‖
6
 diye 

dua ettiği rivayet edilmiĢtir.  

Hastalığın tedavisinde duadan yararlanma modern tıbbın henüz tamamıyla benimsediği 

bir yöntem değildir. Ancak Ģurası unutulmamalıdır ki modern tıbbın, 

mikroorganizmaları ve bunların etkilerini tanıması insanlık tarihi dikkate alındığında 

çok yeni bir geliĢmedir. Tıp ilminin tekâmülünü henüz tamamlamamıĢtır. Bütün 

                                                 
1
 Ġsra sûresi, 17/82. 

2
 Yazır, Hak Dînî Kur‟an Dili, Ġsra sûresi 17/82. 

3
 Ġbn Mace, Edeb 17; Tirmizi, De‘avât 67.  

4
 Tirmizi, De‘avat 18; Ġbn Mace, Et‘ıme 16. 

5
 Tirmizi, De‘âvât 102.  

6
 Buhârî, Tıbb 38; Tirmizî, Cenaiz 4. 
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inanıĢlarda ritüeller farklılık gösterebilir. Ġnsanlar farklı Ģekillerde dua eder ve bunun 

neticesinde tapındıkları aĢkın varlıktan istemde bulunurlar. Ġslam toplumunda da 

hastalıkların tedavi yollarını aramak, okuma ve araĢtırmayı emreden Ġslam dininin 

müntesiplerine verilmiĢ bir görevdir. Ancak unutulmamalıdır ki hastalıkların 

tedavisinde ilaçlar sebeptir. Sebepler canlı ve Ģuurlu varlıklar olmadığı için kendi 

kendilerine karar verip sonuca ulaĢamazlar.
1
 Sebepler, yaratıcısı olan Allah‘ın (c.c.) 

takdiri ile hareket edebilir. Kaldı ki Allah (c.c.) tarafından indirilen her hastalığın bir 

Ģifası da bulunmaktadır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.) ―Tedavi olunuz. Çünkü Allah, 

Ģifasını yaratmadığı bir hastalık yaratmamıĢtır. Ancak bir hastalık müstesna o da 

ölümdür.‖
2
 buyurmaktadır. Rahatsızlığından dolayı Hz. Peygamber (s.a.s.)‘e gelen 

insanlara onun tıbbi nitelikte tavsiyelerde bulunması
3
 da bunun bir kanıtıdır. Ancak, Hz. 

Peygamber (s.a.s.) tıbbi tavsiyeler ile birlikte hastalıklardan korunmak ve Ģifa için duayı 

da emretmiĢtir.
4
 

Tıp ilmindeki geliĢmelerin ve hastalıklar için ilaçların üretilmesinin, insanın duadan geri 

kalması için gerekçe olacağı düĢünülemez. Çünkü sebepleri harekete geçiren Ģey ilahi 

kuvvetin sebepler üzerindeki etkisidir. Nitekim bazı ilaçlar bir kiĢide hastalığın tedavi 

edilmesine vesile olurken aynı hastalığa sahip diğer bir kiĢinin bünyesi aynı ilaçlara 

müspet cevap vermemektedir. Bu sebeple tıpta, hastalık yoktur hasta vardır, sözü 

meĢhur olmuĢtur.
5
 1969 yılında Amerika‘da duanın hasta ve hastalık üzerinde etkisini 

ölçmek için bir araĢtırma yapılmıĢtır. Buna göre on tane lösemili çocuğa hastalıklarının 

iyileĢmesi için dua edilmiĢ sekiz tanesi için ise herhangi bir iĢlem yapılmamıĢtır. On beĢ 

ay sonra ise dua edilen hastaların yedisi hayatta kalırken diğer hastaların sadece ikisinin 

hayatta kaldığı gözlemlenmiĢtir.
6
 Ġlginç olan bir ayrıntı ise duaya çocukların katılmayıp 

üçüncü Ģahıslar tarafından duanın yapılmasıdır. Yapılan bu araĢtırma bizlere üçüncü 

Ģahıslar tarafından yapılsa bile duanın hasta ve hastalık üzerinde etkisinin var olduğunu 

tecrübeyle ispatlamıĢtır. Tedavi ve dua arasındaki pozitif iliĢkiye ġafi olan Allah‘ın 

(c.c.) mülkünde tasarrufu açısından bakıldığında da dua ve tedavinin birlikte hareket 

etmesinin bir mahzurunun olmadığı görülür.  

                                                 
1
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Ġbn Hacer, vebâ hastalığının sebebi olarak Hz. Peygamber (s.a.s.)‘den sadır olan bir 

hadise istinaden cinlerin insanlara musallat olmasını kabul etmiĢtir. Bu yüzden olsa 

gerek cinlerin, Ģeytanların ve baĢka varlıkların Ģerrinden Allah‘a (c.c.) sığınmayı ifade 

eden hadisleri Bezlu‟l- mâ‟ûn fi fadli‟t-tâ‟ûn adlı eserinde konu edinmiĢtir. Ġbn Hacer, 

vebâ hastalığının sebebinin cinlerin müdahalesi olduğunu kabul ettiğinden dolayı 

vebanın önlenmesi için  O her hangi tıbbi bir tavsiyede bulunmamıĢtır. Ġbn Sina‘nın 

ortaya koyduğu gerekçeleri de kabul etmemekle bu hastalığın tedavisinde, o dönemde 

bilinen tedavi yollarını yetersiz gördüğü anlaĢılmaktadır. Ona göre bu hastalık Allah 

(c.c.) tarafından müminler için rahmet vesilesi olarak gönderilmiĢtir. Ancak bu 

hastalığın ortadan kalkması müminlerin samimi duaları sonucu olabilecektir. Bundan 

dolayı olsa gerek Hz. Peygamber (s.a.s.)‘den nakledilen Ģifa dualarının bir kısmını 

kitabında kaydetmiĢtir.  

Ġbn Hacer‘in ilgili bölümde yer verdiği hadislerde ‗tâ‘ûn‘ kelimesinin geçmemesi dikkat 

çekicidir. Bu hadisler arasında genel olarak cinlerin musallat olmasından, Ģeytanın 

Ģerrinden ve her türlü sıkıntılardan dolayı Allah (c.c.)‘na sığınılmasından bahseden 

hadisler yer almaktadır. Ġbn Hacer‘in bu yaklaĢımı muhtemelen vebâ hastalığının sebebi 

olarak cinlerin müdahalesini kabul etmesinin bir sonucudur. Ġbn Hacer‘in zikrettiği 

hadislere örnek olarak Ģu rivayetleri verebiliriz: 

―Evlerinizi kabirlere çevirmeyin, içerisinde Bakara suresi okunan evden Ģeytan kaçar‖
1
; 

―Bakara suresinin sonundan iki ayeti geceleyin okuyan kimseye bunlar yeter‖
2
; ―Allah 

Teala, yeri ve semavatı yaratmadan iki bin yıl önce bir kitap yazdı ve Bakara sûresinin 

son iki âyetini inzal etti, bu ayetler üç gece bir evde okunmaz ise Ģeytan o eve 

yaklaĢır.‖
3
 

Vebâ hastalığı için yukarıda geçen genel Ģifa ayetleri okunabileceği gibi özel dualar da 

okunabilir. Ancak vebâ hastalığının kaldırılması için yapılacak dualar âlimler arasında 

tartıĢılmıĢtır. TartıĢılan konular arasında Ģunlar bulunmaktadır: Bu hastalığın 

kaldırılması için dua etmek meĢru mudur? KiĢi kendi haline uygun bir Ģekilde ferden mi 

yoksa topluca mı dua etmelidir? Dua sadece kunut ile sınırlı mıdır? Yoksa bazı 

                                                 
1
 Müslim,  Salâtü‘l-müsâfirin 212;  Tirmizî, Sevabu'l-Kur'ân 2.   

2
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mezheplerde olduğu gibi yağmur duasına benzer, oruçlu olarak topluca sahraya çıkıp mı 

dua etmelidir?
1
 ―Vebâ her bir mü‘min için Ģehadettir‖

2
 hadisi olduğu halde nasıl olur da 

Ģehadet değeri taĢıyan bir durumun kaldırılması için dua edilir?  

Ġbn Hacer‘in de mensubu bulunduğu ġafii mezhebinin imamı Ġmam ġafiî hazretleri 

topluca veya tek tek kiĢilerin tüm sıkıntılarda olduğu gibi vebâ hastalığının kaldırılması 

hususunda da kunut duası okumalarının caiz olduğu görüĢündedir.
3
  

Ġmam ġafiî‘ye göre bir musibetten dolayı kunut okurken belirli bir talepte bulunmak 

meĢrudur. Ancak herhangi bir musibet olmaksızın kiĢinin kunut okurken dünyalık bir 

Ģeyler arzulamasını doğru bulmamaktadır.
4
 Vebâ hastalığını tedavi edecek en iyi Ģey 

Allah (c.c.)‘nu zikretmektir, çünkü zikir, helaki ve cezayı kaldırır. Buna örnek olarak da 

Yunus (a.s.)‘ın affedilmesi ile alakalı olan ―ġayet Allah‘ı çok zikreden, ibadetli 

kimselerden olmasaydı, tâ mahĢere kadar onun karnında kalırdı‖
5
 âyetini zikreder. 

Ancak daha sonra ġafi âlimlerinden biri bu cevaz karĢısında tevakkuf etmiĢ ve ―Vebâ, 

bulaĢıcı hastalıklardan bir hastalıktır. Seçkin sahabilerin yaĢadığı vakitte, ondan sonraki 

seçkin nesil arasında vebâ hastalığı görülmüĢ, ancak bunların her hangi birinden bu 

hastalığın kalkması için dua edildiği nakledilmemiĢtir‖ diyerek ġafii mezhebinin de bu 

görüĢte olduğunu iddia etmiĢtir. Fakat Ġbn Hacer ismini vermeksizin yukarıda mevzu 

bahis olan kiĢiye itiraz eder ve kendi mezhebini terk ederek baĢka bir mezhebin 

görüĢlerini dile getirdiğini iddia eder. Çünkü Ġmam ġafiî herhangi bir musibet anında 

kiĢilerin kunut okunurken herhangi bir talepte bulunabileceklerini açıklamıĢtır. Ġbn 

Hacer ismini vermeksizin eleĢtirdiği bu kiĢinin ―Bu söylediğim benim kendi 

düĢüncemdir‖ dememesi halinde kendi düĢüncesini ġafi mezhebinin genel kabulü 

olarak yansıtmıĢ olacağını belirtir. Kaldı ki Ġbn Hacer‘e göre bu kiĢinin görüĢü Hanbelî 

mezhebinden ġemsüddin Ebu Abdullah‘a aittir.  Bu konuda ġemsüddin Ebi Abdullah 

―Vebâ hastalığının kaldırılması için dua edilmez, çünkü bu Amvas vakasında ve baĢka 

vakalarda vebanın kaldırılması için dua edilmemiĢtir.
6
  demektedir. 
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Ġbn Hacer‘e göre ġafi mezhebi dıĢındaki mezhepler, kunut duasında vebânın 

kaldırılması için dua edilmesini meĢru görmemiĢlerdir. Fakat bu mutlak manada 

vebânın kaldırılması için duayı hoĢ görmedikleri anlamına gelmemektedir. Kaldı ki ona 

göre vebâ olmayan bölgedeki insanların hastalığın var olduğu bölgedeki insanlar için 

dua etmeleri müstehap görülmüĢtür.
1
 

Bu hastalığın kaldırılması için dua edilmez diyenlerin iddialarını Ģöyle hülasa edebiliriz: 

―Muhakkak vebâ hastalığı rahmettir, o halde nasıl olur da rahmet olarak gönderilen bu 

hastalığın kaldırılması için dua edilir? Vebâ hastalığına tutulan sabır ile tahammül 

ederek bir kiĢi için Ģehit ecri vardır. Bu hastalığın kaldırılmasını talep etmek verilecek 

olan karĢılığı kabullenmemek olmaz mı? Kadere iman hiç kimseye kaderinde olmayan 

bir Ģeyin uğramayacağını, ona ancak kaderinde yazılı olanın isabet edeceğini ifade eder. 

O halde hastalık eğer kaldırılacak ise dua etmek olacak olanın istenmesidir; hastalık 

takdir edilmiĢ ise de dua muhaldir. Zira olacak olanın kaldırılmasını istemektir. Bu 

hastalığın kaldırılması için dua etmek bir nevi vebâdan firar etmek manasına gelmez 

mi? Hz. Peygamber (s.a.v)  ümmeti için bir rahmet olarak bu konuda duada 

bulunmuĢtur. Bununla birlikte bu hastalığın kaldırılması için dua etmek, Hz. Peygamber 

(s.a.s.)‘in yaptığı dua ile çeliĢmez mi?‖
2
 Nitekim Amvas vakasında Müslümanların 

imamı olan Muaz b. Cebel (r.a.)‘den, vebânın kaldırılması için Allah (c.c.)‘na dua 

etmesi istenince ―Bu bir ceza değil, aksine Hz. Peygamber (s.a.s.)‘in müjdesidir ve 

sizden önceki salih insanların ölüm sebebidir. Allah (c.c.) sizden dilediğine bu 

hastalıkla Ģehitlik nasip edecektir‖ diyerek bu talebi geri çevirmiĢtir.
3
 

Ġleri sürülen bu iddiaları kabul etmeyen Ġbn Hacer, vebâ hastalığının kaldırılması için 

dua edilmesi gerektiğini belirtir. Zira herhangi bir hastalığın kalkması için dua 

yapılması Ģeran caizdir. Hz. Peygamber (s.a.s)‘in, ağrısından Ģikâyet eden birine ―Sağ 

elini ağrıyan yerine koy ve yedi sefer: ‗Bendeki duyduğum sancının Ģerrinden Allah‘ın 

(c.c.) gücüne ve kuvvetine sığınırım‘de‖
4
 diyerek tavsiyede bulunduğu rivayet 

edilmiĢtir. Vebâ hastalığı rahmet ve Ģahadettir. Onun kaldırılması için dua etmek 

rahmeti ve Ģehadeti istememek anlamına gelmez. Vebâ hastalığı düĢmana benzetilirse 
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düĢman ile karĢılaĢmak istenmez. Hastalık için de Allah (c.c.)‘na afiyet için dua edilir, 

ancak hastalık vuku bulursa da sabredilir.
1
  

Hastalığın kaderde yazılı olması dua yapılmamasını gerektirmez. Zira dua etmeyi 

Cenabı Hak emretmiĢtir. Kaldı ki duayı terk etmek salih ameli terk etmek anlamına 

gelir. Nitekim âyet-i kerimede ―Sabah akĢam yalvaranlarla beraber, sıkıntılara karĢı 

candan sabret…‖
2
 buyrulmuĢtur. Müslüman‘ın vebâ karĢısındaki tavrı hastalığın vuku 

bulduğu bölgeyi terk etmeden, bunun Allah (c.c.) tarafından gönderilen bir imtihan 

vesilesi olduğunu bilmesi, sabır gösterip dua etmesidir. Hastalığın var olması kader ile, 

dua ile hastalıktan kurtuluĢ da kader iledir. Ayrıca hastalığa karĢı alınacak tedbirler 

kaderde belirlenmiĢtir. Hz. Ömer (r.a.), Ebu Ubeyde‘yi ikna etmek için ―ġimdi sen 

devenle seyahat ederken iki yakalı bir vadiye uğrasan, bunun bir yakası münbit ve otlu, 

ötekisi, kıraç ve otsuz; burada deveni münbit tarafta otlatman Allah‘ın (c.c.) kaderinden 

(değil de), kıraç tarafta otlatman mı Allah‘ın (c.c.) kaderinden?‖
3
 diyerek her türlü 

bilginin, davranıĢın kaderle gerçekleĢtiğini ifade etmiĢtir. 

Hastalığın kaldırılması için dua yapmanın hastalıktan kaçma anlamına geldiği itirazına 

da Ġbn Hacer, ―De ki: Eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak asla size 

fayda vermez. Faraza baĢarsanız bile hayatta kalacağınız süre, nihayet çok sınırlıdır‖
4
 

ayeti kerimesini zikrederek kaderde var olandan kaçmak kesinlikle mümkün değildir
5
 

Ģeklinde cevap vermiĢtir. Ġnsan için mukadder olan muhakkak ona isabet edecektir. 

Ömrün sonu, muayyen olan vade ve hayatın sonu gibi anlamlara gelen ecel, 

mukadderdir ve hiçbir Ģekilde öne alınmaz veya sonraya bırakılmaz. Nitekim bir ayet-i 

kerimede Allah Teâlâ hazretleri, ―Ölüm gelip çatınca: ―Ya Rabbî, az mühlet ver bana, 

bak nasıl hayırlar yapacağım, tam takvâ ehlinden olacağım!‖ diyecek olsa da Allah, 

vâdesi gelen hiçbir kimsenin ecelini ertelemez. Allah yaptığınız her Ģeyden 

haberdardır‖
6
 buyurmaktadır. Hal böyle iken ölümden kaçmak için vebâ hastalığının 

vaki olduğu bölgeden firar eden bir kiĢi orada bulunduğu zaman zarfı içerisinde o 

hastalığı bünyesine almıĢ olabilir. Yani o bölgeden kaçmıĢ olması vebâ hastalığından da 

                                                 
1
 Ġbn Hacer, Bezlu‟l-mâ‟ûn, 265. 

2
 Kehf sûresi, 18/28. 

3
 Ġbn Hacer, Bezlu‟l-mâ‟ûn, 243. 

4
 Ahzab sûresi, 33/16. 

5
 Ġbn Hacer, Bezlu‟l-mâ‟ûn, 322. 

6
 Münafikûn sûresi, 63/11. 
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kaçabileceği anlamına gelmez. Çünkü zaten hastalık bünyesine girmiĢtir. ġöyle ki bir 

teze göre vebânın sebebi olarak ileri sürülen tabiatı bozulmuĢ havayı soluyan insan 

bunun etkisini hemen değil de daha sonra görebilir ve bundan dolayı hayatını 

kaybedebilir. Sürremerrî ecel hakkında ―Vuku bulan ölüm zaten ecel demektir. KiĢi her 

ne sebeple ölürse ölsün eceli ile ölmüĢ olacaktır.‖
1
 demektedir. 

Hz. Peygamber (s.a.s.)‘in ümmetine yaptığı duadaki amacıysa, vebâdan ölümü isteme 

olmayıp kâfirlerin müminler üzerine tahakküm kurmamasını taleptir. Müminlerin 

izzetleri devam edecek onların ölümleri semavî afetlerle olacaktır. Ancak Ġbn Hacer, bu 

son yorumu kabul etmemiĢtir.
2
 

Takiyyuddin es-Sübkî, bu konuda Ģöyle bir hikâye anlatmıĢtır: ―Salih bir adam Ümeyye 

camisinde, rüyasında Hz. Peygamber (s.a.s.)‘i görür ve etrafındaki insanlar, Hz. 

Peygamber (s.a.s.)‘den bulaĢıcı hastalığın kaldırılmasını isterler. Bunun üzerine Hz. 

Peygamber (s.a.s.) Ģu duayı okuyun der: ―Ya Vedûd, ya Vedûd, ya zel ArĢi‘l-Mecîd, ya 

Mubdiu ya Mu‘îd ya fe‘aalun lima yürîd; eselüke bi nûri vechike ellezî melee erkâne 

arĢike ve bi kudretike elletî kadderte bihâ alâ halkıke ve bi rahmetike elletî vesiat külle 

Ģeyin, irfa‘ anna hâze‘l-vebâe.‖ ―Ey merhametli Allahım, ey yüce arĢın sahibi, ey 

yoktan var eden, ey tekrardan yaratan, ey dilediğini yerine getiren, senden arĢı kaplayan 

Zatının nuru hürmetine, mahlûkatı yaratan kudretin hürmetine ve her Ģeyi kaplayan 

rahmetin hürmetine bizden bu bulaĢıcı hastalığı kaldırmanı istiyorum.‖
3
   

Ġbn Hacer, bu hastalık için yapılacak dualarda ―Ġnsanın kederden emin, tövbesinde 

samimi ve iĢlediği günahlardan piĢmanlık duyan bir halde olması gerekir‖ demektedir.
4
 

Fransız yazar Daniel Panzac‘a göre Ġbn Hacer‘in vebâ hastalığının kalkması için dua 

yapılması görüĢünün mesnedi tıbbın çaresiz kalmasıdır ve vebâ,  Kuran ve Sünnet 

merkezli bir ibadet ile kabul edilip katlanılması mümkün olan bir hastalık haline 

gelmektedir.
5
 

Mahiyeti açısından bakıldığı zaman dua, kiĢiye güven duygusu veren, kendisini yed-i 

eminde tutan bir davranıĢ biçimidir. Günümüze kadar insanoğlunun salt tıbbi metotlar 

                                                 
1
 Sürremerrî, Kitab‟ün fihi zikrü‟l-vebâ ve‟t-tâ‟ûn, s. 79. 

2
 Ġbn Hacer, Bezlu‟l-mâ‟ûn, 323. 

3
 Ġbn Hacer, Bezlu‟l-mâ‟ûn, 332. 

4
 Ġbn Hacer, Bezlu‟l-mâ‟ûn, 171. 

5
 Panzac, Osmanlı İmparatorluğu‟nda Vebâ, 159. 
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ile tedavi olmadığı da aĢikârdır. O halde dua ile tedavi mümkündür ve müminlerin 

rehberi Hz. Muhammed (s.a.s.) de bunu fiilî, takrirî ve kavlî sünnetinde uygulamıĢtır. 

Ancak önemli olan nokta öncelik sırasıdır. Allah (c.c.)‘na tevekkülü emreden
1
  bir din 

olan Ġslam aynı zamanda araĢtırmayı
2
, öğrenmeyi

3
 ve öğretmeyi

4
 de emrederek önce 

bireyin kendisinin çabalamasını sonra da Allah (c.c.)‘a samimi bir kalp ile güvenip 

dayanması gerektiğini bizlere öğretmiĢtir. 

4.3. Tıbbi Tedavi 

Vebâ hastalığına karĢı alınacak tedbirlerden biri de tıbbi tedavidir. Tedavide amaç 

hastalığı kapmıĢ kiĢinin bazı madde veya yöntemler ile bu hastalıktan kurtulmasıdır. 

Vebâya sebep olan mikroorganizma ilk kez 1884 yılında tesbit edilmiĢtir. Bu sebeple 

vebâ hastalığını tedavi edici yöntemler araĢtırılmıĢ ve bunun akabinde ilaçlar insanlığın 

kullanımına sunulmuĢtur. Günümüzde Modern tıbbın kullanmıĢ olduğu tedavi 

yöntemleri arasında aĢılanma ve antibiyotik tedavisi vardır. Tedavide öncelikle 

streptomisin, kloramfonikol, tetrasiklin gibi antibiyotikler ve sülfomanitler kullanılır. 

Ağır vakalarda gamma globülin, antitoksik vebâ serumu ve yatıĢtırıcılar da önerilir.
5
 

AĢılanma yöntemi ise belli zamanlarda kullanılmıĢ ancak bu yöntem çok fayda 

sağlamamıĢtır. Salgın durumunda koruma amaçlı acil aĢı uygulaması tavsiye 

edilmemektedir. AĢı yalnızca yüksek risk grupları için profilaktik amaçla 

önerilmektedir. (Sağlık Merkezi, 2008 )
6
 

Vebâ hastalığının tedavisi için Ġslâm âlemindeki eski hekimler de bazı tavsiyelerde 

bulunmuĢtur. Ancak herhangi bir mikroorganizma tanımlanmadığı için tedavide 

kullanılan maddeler de farklılık arz etmektedir. Bu yüzden vebâ hastalığının sebeplerini 

ortaya koymaya çalıĢan âlimler bu tezleri doğrultusunda tıbbi niteliği olan bir takım 

önlemleri tavsiye etmiĢlerdir. 

Abdülmelik b. Habib el-Endelüsî (ö.238/844 )‘nin kaleme aldığı et-Tıbbu‟n-Nebevî adlı 

eserde bulaĢıcı hastalıklardan bahsedilmektedir. Buna göre Hz. Ömer (r.a.)‘a bir kısım 

insanlar memleketlerinde bulaĢıcı bir hastalığın görüldüğünü haber veriyorlar. Bunun 

                                                 
1
 Ra‘d sûresi, 13/30;  Enfal sûresi, 8/61. 
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 HaĢr sûresi, 59/21. 
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 Zümer sûresi, 39/9. 

4
 Bakara sûresi, 2/129. 
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üzerine Hz. Ömer (r.a.) cahiliye döneminde de Arapların itibar ettiği tabiplerden Haris 

b. Kelede es-Sekafîî‘ye bu durumda ne yapılabileceğini soruyor. Haris b. Kelede de Hz. 

Ömer (r.a.)‘a bulaĢıcı hastalıkların Arap topraklarında sık görüldüğünü söyleyerek, 

Süreyya yıldızının doğduğu vakte kadar yaĢadıkları yeri terk ederek daha havadar 

yerlere çıkmalarını ve özellikle bu süre içerisinde soğan, sarımsak ve pırasa gibi 

sebzelerle beslenerek çıplak ayakla yerlere basmamalarını, gündüz uyumamalarını ve 

Semen-i Arabî adlı yağ sürünmelerini tavsiye etmiĢtir.
1
  Endelüsî‘nin kitabını tahkik 

eden Dr. Muhammed Ali Bâr da Sekafîî‘nin ‗Süreyya yıldızının doğduğu vakte kadar 

göç‘ tavsiyesinin bölgedeki tabii durumla alakalı olduğunu söylüyor. Buna göre 

Süreyya yıldızının doğması ile yaz mevsimi geliyor. Yaz aylarında sıcağın Ģiddeti ile 

bölgedeki bataklıklarla birlikte topraktaki gübreleĢmiĢ maddeler kuruyarak, bu bölgede 

yaĢayan zararlı böcekler yok oluyor. Bu değiĢim ise bulaĢıcı hastalıkların ortadan 

kalkması ile sonuçlanıyor. Dr. Muhammed Ali Bar; soğan, sarımsak, pırasa vb. 

sebzelerin mikropları ve bakterileri yok etme özelliğine sahip olduğunu belirterek Hâris 

b. Kelede‘nin tavsiyelerinin ne kadar önemli olduğuna dikkat çekiyor.
2
 Bu sebeple vebâ 

hastalığının tedavisinde, vücudun direncini artırıcı gıdalarla beslenmek faydalıdır. 

Batıda yüzyıllarca referans olarak kabul edilen Ġbn Sina da bu hastalığın tedavisi için 

bazı önerilerde bulunmuĢtur. Ġbn Sina‘ya göre hastalığın sebebi, atmosferdeki 

değiĢiklikler ile bunu tetikleyen suni ve tabi olaylardır. Hastalığın sebebini bu Ģekilde 

betimleyen Ġbn Sina‘ya göre bu hastalığın tedavisi de kan akıtmak, içerisinde demir 

oksit bulunan ermeni kili adlı maddeden yakılar kullanmak, hastalıktan dolayı ĢiĢme 

gösteren bölgeyi çizerek yarmak, merhem sürmek ve muhtevasında sirke, gül suyu, 

sakız ve menekĢe gibi bitkiler olan süngerleri yara üzerine koymaktır.
3
 Kan 

akıtılmasının sebebi, hava ile kanın direk teması sonucu kanın kirlenmesi ve bundan 

dolayı pis kanın akıtılarak vücutta temiz kanın deveranını sağlamaktır.  

Ayrıca geçmiĢ dönemlerde vebâ otu, haĢiĢe-i mübareke otu, abdestbozan otu, almaç otu 

ve bal ile yapılacak farklı karıĢımların da alternatif bir ilaç olarak kullanıldığı 

söylenmiĢtir.
4
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BÖLÜM 5: VEBÂ HASTALIĞINDAN DOLAYI ÖLÜMLERĠN 

ANLAMI 

5.1. Ceza  

Vebâ hastalığından dolayı vuku bulan ölümlerin geçmiĢ peygamberlerin ümmetleri için 

bir ceza olduğuna dair rivayetler, hadis kitaplarında yer almaktadır. Ġnsanlar, hak yoldan 

saparak kendilerine gönderilen peygamberlere itaat etmemelerine bir karĢılık olarak 

vebâ ile cezalandırılmıĢlardır. Ġbn Hacer de bu görüĢe iĢtirak eden âlimlerdendir. 

Nitekim konuyu iĢlediği bölümün baĢlığını ―Vebânın geçmiĢ ümmetler için bir ceza 

(ricz) olmasının beyanı‖ olarak isimlendirmiĢtir.  

Hadiste ve konunun baĢlığında ‗ricz‘ kelimesinin kullanılmıĢ olması muhtemelen bu 

kelimenin Kur‘an‘da geçmiĢ olmasından dolayıdır. Ġsrailoğullarına ve diğer milletlere 

azap gönderildiğini haber veren ayette de ‗ricz‟ kelimesi geçmiĢtir. Nitekim ayet-i 

kerimede ―Azap üzerlerine çökünce dediler ki: ―Mûsâ! Rabbin ile arandaki ahit 

uyarınca, bizim için O‘na yalvar. Eğer bu azabı üstümüzden kaldırırsan, mutlaka sana 

inanacak ve Ġsrailoğullarını da seninle göndereceğiz‖
1
 buyrulmuĢtur. Buradaki ricz 

kelimesini Ġbn Hacer, vebâ olarak açıklamıĢ ve bu vebâ neticesinde firavun kavminden 

yetmiĢ bin kiĢinin öldüğünü söylemiĢtir.
2
  Bakara sûresi 59. ayeti kerimesinde ―ricz‖ 

kelimesi de azap olarak yorumlanmıĢtır. ―Ne var ki o zâlimler sözü değiĢtirip baĢka 

Ģekle koydular. Biz de o zâlimlere, itaat dıĢına çıktıkları için, gökten acı bir ricz (azap) 

indirdik.‖
3
  Taberî (ö.310/922) bu ayetin tefsirinde ayetin muhataplarının Allah‘ın (c.c.) 

emrini tebdil ederek baĢka bir Ģekle sokmalarına karĢılık olarak onlara gökten vebâ ve 

farklı hastalıkların indirildiğini söylemektedir.
4
 Araf sûresi 162. ayeti kerimesinde de 

―ricz‖ ifadesi kâfirlerin kendilerine gönderilen ilahi emri tebdil etmelerinden dolayı bir 

azap olarak cezalandırılmaları anlamındadır. ―Ama aralarındaki zâlimler, sözü kasten 

değiĢtirdiler, baĢka bir Ģekle soktular. Biz de zulmü âdet haline getirdikleri için 

üzerlerine gökten ricz (azap) salıverdik.‖
5
 Taberî‘ye göre burada değiĢtirilen söz ‗bizi 

affet‘ sözüdür. Bu sözün yerine getirilen söz ise anlamı müphem olan ‗hinta fiĢa‘rah‘ 
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 Ġbn Hacer, Bezlu‟l-mâ‟ûn, 84. 

3
 Bakara Sûresi, 2/59. 

4
 Taberî, Camiu‟l-beyan, I, 436. 

5
 Araf sûresi, 7/162. 



 63 

sözüdür. Yine burada Allah (c.c.)‘den af dilemeleri gerekirken bu Ģekilde itaatsizce 

davranıĢları neticesinde Allah (c.c.) onları cezalandırmak üzere gökten bir azap (ricz) 

olarak vebâ hastalığını göndermiĢ ve bu hastalıktan dolayı yetmiĢ bin kiĢinin hayatını 

kaybettiği nakledilmiĢtir.
1
 

Ayeti kerimelerde geçen ―ricz‖ kelimesinin vebâ anlamına geldiği Hz. Peygamber 

(sav)‘den sadır olan hadis-i Ģeriflerde ifade olunmuĢtur. Buna göre ―ricz‖  kelimesi; 

vebânın azap olduğunu anlatan bir kelimedir. 

Nitekim Ġbn Hacer‘in naklettiği bir hadiste Hz. Peygamber (s.a.s.) bu hastalıktan 

bahsettiği bir hadis-i Ģerifte karantinaya dikkat çekmiĢtir. Bu rivayette ―Bu vebâ, 

Ġsrailoğullarına veya sizden öncekilere gönderilmiĢ bir azaptır (ricz). Bir yerde vebâ 

olduğunu iĢitince oraya girmeyin, bulunduğunuz yerde vebâ çıkacak olursa, ondan 

kaçıp kurtulmak maksadıyla orayı terk etmeyin.‖
2
, bir diğer rivayette de ―Bir yerde vebâ 

(bulunduğun)u iĢitirseniz oraya girmeyin. Bulunduğunuz yerde zuhur edecek olursa 

ondan yani, vebâdan kaçıp kurtulmak maksadıyla (bulunduğunuz yerden dıĢarı) 

çıkmayın.
3
 buyrulmuĢtur 

Naklettiğimiz bu hadislerde Hz. Peygamber (sav) vebâyı tavsif ederken ―Bu vebâ, bir 

azap (ricz)‘tır‖
4
 demiĢtir. Ancak bazı rivayetlerde ―rics‖

5
 ve ―azap‖

6
 kelimesinin de 

kullanıldığı görülmektedir. Bu iki kelime de emirlere itaatsizlik ve azgınlık karĢılığında, 

verilen ceza anlamına gelerek vebâyı tavsif için kullanılmıĢtır.  

Kâfirler için vebâ hastalığı ahiretten önce onların inkârına karĢılık dünyada görecekleri 

bir azaptır. Bu Ģekilde onlar küfürlerinin bir karĢılığı olarak daha ahirete ulaĢmadan 

dünyada bu azap ile cezalandırılmaktadırlar. Mü‘min olup da büyük günah iĢlemiĢ 

insanlar için de bu hastalık yaptıklarına bir karĢılık olarak dünyadaki cezalarıdır. Vebâ, 

insanların hakikatten sapmaları üzerine Allah Teala tarafından ceza olarak gönderilmiĢ 

bir musibettir. 
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Vebâ hastalığının vukuuna sebep olarak gösterilen fiiller Ģu hadislerde de 

görülmektedir: ―Bir kavimde zina artarsa ölüm de artar‖
1
 ―Ġçlerinde veledi zina 

çoğalmadığı sürece ümmetim hayırlı bir ümmettir, eğer ümmetimin arasında veledi zina 

çoğalırsa Allah onların hepsini cezalandırır‖
2
. Hz. Ömer (r.a.)‘dan gelen merfu bir 

rivayet, vebâ hastalığının insanların isyanları sebebi ile bir ceza olarak zuhur ettiğini 

ifade etmektedir. ġöyle ki ―Bir kavimde haramlar zuhur eder ve alenen iĢlenirse, 

aralarında vebâ ve daha önce gelip geçmiĢ olan atalarında görülmeyen hastalıklar 

görülür‖
3
 buyrulmuĢtur. Günümüzde bazı hastalıkları ve yayılma sebeplerini göz önüne 

aldığımızda hadisin ne kadar da doğru bir durumu ortaya koyduğunu görebiliriz. Çünkü 

bulaĢıcı mahiyete sahip olan aids ve zührevî hastalıklar insanların birbirleri ile 

alıĢılmıĢın dıĢında ve Ġslam‘ın öğütlediği hakikatlere uymaksızın iliĢki kurmalarından 

kaynaklanmaktadır. Bu tarz hastalıkların daha yüz yıl önce bilinmiyor olması insanların 

bu gibi günahları daha az sıklıkla yapmasına ve bunların gizli kalmasına bağlıdır. 

Bunların toplum içerisinde ifĢa olmasıyla yani haramların alenen ve yaygın olarak 

yapılmasıyla, hadislerin de ifadesi ile bulaĢıcı ve daha önce bilinmeyen hastalıklar zuhur 

etmiĢtir. Ġslam toplumunun da bugün bu hastalıkları yaĢaması, bu kiĢilerin tamamen 

iman edip-etmemeleri ile alakalı olmadığını aksine kiĢilerin iĢlediği günahlar ile ilgili 

bir durum olduğunu gösterir. 

Hz Ali (r.a.)‘ın rivayetinde Allah Resulü (s.a.s.) ―Bir kavim kendisine gönderilen 

peygambere isyan ettiği zaman o peygambere denir ki,  

— Bunların hepsini açlık ile telef edelim mi? 

— ‗O hayır‘ der. Yine denir ki, 

—Onlar üzerine düĢman musallat edelim mi? O yine ‗Hayır, fakat onlara ani bir ölüm 

ver‘ der. Böylece Allah Teala onlar üzerine vebâ hastalığını gönderir, bu Ģekilde onların 

sayıları azalır bağırları yanar‖
4
 buyurmuĢtur. 

Davud (a.s.)  tapınağı inĢa ederken Allah Teala (c.c.), Ġsrailoğullarının azgınlıkları 

artınca Davud (a.s.)‘a bu kavmin Ģu üç Ģeyden birini seçmesini vahyetti: Ġki sene 
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kuraklık ile sınanmak, iki ay boyunca üzerlerine düĢmanın musallat olması ve üç gün 

boyunca üzerlerine vebâ hastalığının gönderilmesi. Ġsrailoğulları bunun üzerine 

peygamberlerine; sen bizim peygamberimizsin bizim için seç, diye yalvardılar. Bunun 

üzerine Davud (a.s.) onlara ―Açlık gerçekten büyük bir beladır ve siz ona 

sabredemezsiniz, düĢman musallat olunca da geriye herhangi bir Ģey bırakmaz‖ dedi ve 

onlar için vebâ hastalığını seçti. GüneĢ batıncaya kadar bu kavimden yetmiĢ bin 

civarında -bazılarına göre-  yüz bin civarında insan, vebâdan dolayı vefat etti. Daha 

sonra Davud (a.s.) hastalığın kalkması için Allah‘a yakarmıĢ ve Allah da hastalığı 

onların üzerinden kaldırmıĢtır.
1
 

Yukarıda nakletmiĢ olduğumuz hadiste de görülmektedir ki vebâ hastalığının insanlar 

üzerine gönderilmesinin sebebi kendilerine gönderilen peygamberlere itaat etmeyerek 

azgınlaĢmaları ve azgınlıklarının çoğalmasıdır. Ġslam ümmetinden önceki ümmetler 

topluca helak edilmiĢtir. Salih (a.s.)‘ın
2
, Nuh (a.s.)‘ın

3
, Lût (a.s.)‘ın

4
 kavimleri ve bunun 

yanında bizlere vahiy ile bildirilmiĢ ve bildirilmemiĢ nice kavimler Allah‘ın (c.c.) 

göndermiĢ olduğu bir azap ile anında helak edilmiĢlerdir. Ġslam ümmetinin ise topluca 

helak edilmeyeceği Hz. Peygamber (sav) tarafından bildirilmiĢtir.
5
 

GeçmiĢ zamanda insanların nüfusları göz önüne alındığı zaman vebâ azabından ölen ve 

onbinler ile ifade edilen ölümlerin ne kadar da büyük bir nüfus olduğu ortaya 

çıkmaktadır.  

Ayet-i kerimeler ve hadis-i Ģerifler bizlere vebâ hastalığının kendilerine gönderilen 

peygamberlere sırt çevirmelerinden dolayı kâfirler için azap olduğunu bildirmektedir. 

Bu hastalıklar Yahudi ve Hıristiyan toplumları arasında da Allah‘ın (c.c.) göndermiĢ 

olduğu lanet ve azap olarak telakki edilmiĢlerdir. Bunun en iyi örneklerini Osmanlı 

imparatorluğunda beraberce yaĢayan Müslüman, Yahudi ve Hıristiyan toplumlarının 

vuku bulan vebâ hastalığına karĢı davranıĢlarında görebiliriz. Osmanlı 

imparatorluğundaki vebâ hastalığı hakkında yaptığı çalıĢma da D. Panzac bu hususu 

Ģöyle değerlendirir: 
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―Allah (c.c.) vebâyı göndererek insanları cezalandırmaktadır. Bu durumda 

tamamen tıbbi nitelikteki bir açıklamanın ne kadar boĢ olduğu ortaya çıkar. 

O zaman düĢüncenin bütün evrimi faydasızdır ve izlenen tutum, kendisini, 

değiĢmez bir kural olarak ortaya koyar. Ama bu cemaatlerin her birinin 

içinde her iki durumda da Allah‘ın (c.c.) iradesine bağlanan olayın yorumu 

derinden farklılaĢır ve bu da o dönemde yaĢayan herkesin dikkatini çeken 

zıt davranıĢlara neden olur. Hıristiyanlar için vebâ ilahi hoĢnutsuzluğun bir 

ifadesi, insanların günahlarının cezası, kaçınmaya çalıĢılan bir lanettir. Bu 

kaçıĢ sosyal eĢitsizliğin bir belirtisi olası gerilimlerin hatta diğer cemaatlere 

özellikle Yahudilere duyulan hıncın kaynağı olur.‖
1
  

16. yüzyılda yaĢayan Dr. Johannes Raicus ―Vebâ cildi yaralamadan vücuda giren bir 

mermidir. Allah‘ın öfkesi geçtiğinden, ölüm meleği onu orada tecrit etmiĢ, hareketten 

alıkoymuĢtur. Vebânın hakiki bir mermi olduğunu Ġncil de belirtir‖ diyerek vebânın 

ilahi menĢeli bir ceza olduğunu ileri sürer.
2
 Görülmektedir ki semavi dinlerde vebâ 

hastalığı bir azap olarak telakki edilmektedir.  Ġslam dini, bu azabın sadece Allah‘ın 

(c.c.) emirlerine kayıtsız kalan insanlar üzerine gönderildiğinden bahseder. 

5.2.  ġehadet 

ġehit kelimesi - -  kökünden türemiĢ olup Ġslami terminolojide Allah‘ın (c.c.) emri 

gereği ve onun rızasını talep ederek cihada çıkan ve bu esnada hayatını kaybeden kiĢiye 

verilen isimdir. Bununla birlikte bu kelimenin anlamı üzerine farklı mülahazalar 

yapılmıĢtır. Bazıları bu isim o kiĢinin Allah (c.c.) ve melekler tarafından cennette 

görülmesinden dolayı kullanılmıĢtır, o ölmemiĢtir, onun ruhu Ģahadette bulunur 

demiĢtir.
3

Nitekim Allah (c.c.) kendi yolunda öldürülenleri ―Allah yolunda öldürülenler 

hakkında ―ölü‖ demeyin. Bilakis, onlar diridirler, fakat siz bunun farkında değilsiniz.‖
4
  

diyerek tavsif etmektedir. Çağımızın büyük müfessirlerinden Elmalılı Hamdi Yazır bu 

ayetin tefsirinde ―O hayat, bu dünyadaki zâhirî duyularla hissedilecek bir hayat değildir. 

O, ruhanî bir hayat, daha doğrusu gerçek bir hayattır ki, akılla bile tam olarak idrak 
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edilemez. Ancak kesin bilgiye dayanan bir hisle idrak edilir ve hisle bilinir‖
1
 demiĢtir. 

Bununla birlikte Ģehit kelimesi için ―Ruhun kendi bedeninden çıkarken kendisi için 

hazırlanan ikramları görmesi, ölüm sırasında sadece rahmet meleklerini görmesi, 

meleklerin onu hüsnü hatime üzerine görmesi, peygamberlerin o kiĢiyi kendilerine 

hüsnü ittibada bulunmasına Ģahitlik etmesi, Allah‘ın (c.c.) o kiĢinin ihlâslı ve iyi niyet 

üzerine olduğuna Ģahitlik etmesi, bu ümmetin o kiĢiyi cennette görmesi, o kiĢinin iki 

dünyayı;  ahireti ve dünyayı görmesi, ateĢten emin olması ve üzerinde kurtuluĢa erme 

alameti bulunması gibi farklı tanımlar da yapılmıĢtır. Ancak bu tavsiflerden bazıları 

savaĢ ile bazıları da savaĢ dıĢındaki Ģeylerle alakalıdır.
2
 

Sürremerrî de Ģehadeti; Ģehadeti kübra ve Ģehadeti suğra olmak üzere iki farklı Ģekilde 

tanımlanmaktadır. ġehadeti kübra Allah (c.c.) yolunda cihada çıkıp gösterdiği sabırla, 

samimiyetle Allah‘ın (c.c.) ‗Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü zannetme! Bilakis 

onlar hayatta olup, Rab‘lerinin katında yaĢarlar, rızıklanırlar.
3
 Ģeklinde tavsif ettiği 

Ģehitlerdir. ġehadeti suğra ise bir hastalık veya birçok olumsuz durum karĢısında Allah 

(c.c.)‘na karĢı bağlılığı, samimiyeti ile hareket eden ve neticede ruhunu iman ile teslim 

eden kiĢilere verilen bir makamdır.
4
 Vebâdan, karın ağrısından,  anne karnında veya 

bina altında kalarak ölen hatta yatakta Ģehadeti arzulayarak ölen dahi bu tanımlamaya 

girmektedir.
5
 

Bazı Ģehitler fazilet açısından bazılarından daha üstündür. Hz. Peygamber (sav) Ģöyle 

buyurmaktadır: SavaĢta ölüm üç Ģekildedir. Adam vardır, malı ve canı ile Allah (c.c.)  

yolunda savaĢır, düĢmanla karĢılaĢır, onlarla savaĢır ve öldürülür. ĠĢte bu Allah (c.c.) 

himayesinde ve arĢı altında olandır. Peygamberler ancak nübüvvetten dolayı onlardan 

üstündür. Mümin adam da var ki günahlara ve hatalara sahiptir. Allah (c.c.) yolunda 

malı ve canı ile savaĢır, düĢmanla karĢılaĢır, onlarla savaĢır ve öldürülür. Onun hatası 

silinir çünkü kılıç hataları siler.  Onlar için sekiz kapı vardır ve hangisinden girmek 

isterse girer, bazısı bazısından üstündür. Adam da vardır ve münafıktır, malı ve canı ile 
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cihat eder, düĢmanla karĢılaĢır, savaĢır ve öldürülür. ĠĢte o ateĢe atılır. Çünkü kılıç 

nifakı yok etmez.
1
 

Vebâ hastalığından dolayı ölümün Ģahadet/rahmet ve ceza olması kiĢinin imani 

durumuna göre farklılık göstermektedir. Ceza bölümünde gördüğümüz üzere bu 

hastalıktan dolayı ölenlerin kendilerine gönderilen peygambere ve Allah‘ın emirlerine 

itaat etmedikleri için öldürüldüklerine dair rivayetler vardır.
2
 Ancak bu hastalıktan 

dolayı ölen bir müslüman için durum farklıdır. Muhammed ümmeti rahmete erdirilmiĢ 

bir toplumdur. Hz. Peygamber (sav) ―Muhakkak benim ümmetim affedilmiĢ bir 

ümmettir. Onlara ahirette azap yoktur. Onların azabı dünyada savaĢlar, belalar ve 

zelzeleler iledir‖
3
 ve ―Allah bir kavme azap indirdi mi, o azab, kavmin içinde bulunan 

herkese isabet eder. Sonra, (kıyamet gününde) herkes niyetlerine göre diriltilirler."
4
 

buyurmuĢtur. Bu hadislerden anlaĢıldığı üzere vebâ hastalığı mümin için rahmet ve 

Ģahadettir. Aynı Ģekilde bu hastalık inkâr eden ve azgınlıklarını artıran ümmetler için de 

bir azap olarak Allah (c.c.) tarafından gönderilmiĢtir.  

ġahadet sadece Allah (c.c.) yolunda savaĢarak öldürülenlere hasredilmiĢ bir mükâfat 

değildir. Bunun yanında anne karnında ölen, boğularak ölen insanlar da Ģehit kabul 

edilmiĢtir. Hz. Peygamber (s.a.s.) ―ġehitler beĢ sınıftır. Vebâdan ölenler, anne karnında 

ölenler, bina altında kalıp ölenler, boğularak ölenler ve Allah (c.c.)  yolunda Ģehit 

olanlar‖
5
 buyurmaktadır. Yine Hz. Peygamber (s.a.s.) sahabeye ―Siz Ģehit olarak kimleri 

kimleri kabul ediyorsunuz‖ diye sormuĢ onlar da ―Allah (c.c.) yolunda savaĢan ve 

öldürülen kimseler Ģehittir‖ cevabını vermiĢtir. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.s.) 

―O halde ümmetimin Ģehitleri çok azdır buyurmuĢlardır.‖ Sahabe, Hz. Peygamber 

(s.a.s.)‘e ―Ya Rasulalllah o halde kimdir Ģehit?‖ diye sormuĢlar Hz. Peygamber (s.a.s.) 

de ―Allah (c.c.) yolunda öldürülenler, Allah (c.c.) yolunda ölen, vebâ hastalığından ölen 

ve karın hastalığından ölen, boğularak ölen Ģehittir‖ buyurmuĢlardır.
6
 

Vebâ hastalığı sonucu vefat eden bir müslüman için Ģehadet vardır. Bu konuda Hz. 

Peygamber (s.a.s.)‘den rivayet edilmiĢ olan hadisler mevcuttur. Bu konudaki diğer 

                                                 
1
 Ahmed b. Hanbel IV, 185 

2
 Buhârî, Enbiya 54; Müslim, Selam 94. 

3
 Ahmed b. Hanbel IV, 410;  Ebu Dâvûd, Fiten 7.  

4
 Buhârî, Fiten 19; Müslim, Cennet 84. 

5
 Buhârî, Cihad ve es-Siyer 30; Müslim, Ġmare 174. 

6
 Müslim, Ġmare 165. 



 69 

hadiste de Ģöyle buyrulmaktadır.Enes b. Malik (r.a.)‘ın rivayet ettiği bir hadiste Hz. 

Peygamber (s.a.s.) ―Vebâ hastalığı her bir Müslüman için Ģehadettir‖
 1

  buyurmuĢtur.  

Abdullah b. Rafi‘nin (r.a.) rivayet ettiğine göre Amvas vakasında Ebu Ubeyde b. el-

Cerrah (r.a.) hastalandığı vakit idareyi Muaz b. Cebel (r.a.) almıĢtır. Ebu ubeyde (r.a.)‘ın 

acısı artınca insanlar ―Ey Ubeyde Allah‘a dua et de bu azabı senin üzerinden kaldırsın‖ 

demiĢlerlerdi. Bunun üzerine Ebu Ubeyde (r.a.) ―Bu bir azap değildir, aksine bu 

peygamberinizin vaat ettiği ve sizden önceki salih kiĢilerin ölüm halidir ve bu Allah‘ın 

sizden dilediğine verdiği bir Ģehadettir‖ demiĢtir.
2
 

Vebâ hastalığından dolayı vefat eden müminler Ģehit sayılır ve bu müminler savaĢta 

ölerek Ģehit olan müminler gurubuna dâhil edilir. Hz. Peygamber (s.a.s.) ―ġehitler ve 

vebâdan dolayı ölen insanlar gelirler ve vebâdan dolayı ölenler bizler de Ģehidiz derler. 

Bunun üzerine denir ki bakınız yaraları Ģehitlerin yaraları gibi mi? Kanları akıyor mu? 

Ve kokuları misk kokusu gibi mi? Eğer onlar öyle ise Ģehittirler. Neticede onlar 

söylenildiği gibi bulunur.‖
3
 

Vebâ hastalığından dolayı ölen müminlerin Ģehit olacağı hadis-i Ģeriflerde haber 

verilmiĢtir. KiĢi hastalık vuku bulduğu anda bulunduğu bölgeden kaçmayıp ona sabır 

göstermelidir. Ancak bu hastalık, bu ümmetten olup da büyük günah iĢleyen ve bu 

günahlarda ısrar eden fasık kimseleri de etkisi altına alır ve bu sebepten dolayı onların 

ölümüne sebep olur ise onlar da Ģahadet mertebesine ulaĢır mı? Yoksa, bu Ģahadet 

mertebesi sadece yaĢantısında isyan ve fısk bulunmayan müminlere mi hasredilmiĢtir? 

Böyle bir sorunun cevabı olarak iki farklı görüĢ ortaya atılmıĢtır. Büyük günah iĢleyen 

bir kiĢi eğer bunda ısrar eder halde vebâ hastalığına yakalanır ve bu hastalık sonucu 

hayatını kaybeder ise o kiĢiye Ģahadet mertebesi verilmez. Çünkü hakkında ―ĠĢlemekte 

olduğu isyanın uğursuzluğu sebebiyle Ģehitlik derecesinin ikram edilmesine müstahak 

olmaz‖
4
 hükmünü vermemizi gerektiren Ģu ayet vardır: ―Yoksa o kötülükleri iĢleyip 

duranlar, iman edip güzel ve makbul iĢler gerçekleĢtirenlere yaptığımız muameleyi, 
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kendilerine de göstereceğimizi, hayatlarında ve ölümlerinde onları bir tutacağımızı mı 

sanıyorlar? Ne kötü, ne yanlıĢ bir muhakeme!‖
1
 

Ancak Hz. Enes (r.a.)‘ın rivayet ettiği ―Vebâ hastalığı her bir Müslüman için Ģehadettir‖ 

hadisi, asi olan müslüman da Ģehadet mükâfatı alacaktır görüĢünü kesin bir dille 

reddetmez. Fakat günahlara batan müminin de Ģehitlik mükâfatı alması, kâmil müminin 

alacağı Ģehitlik mükâfatı ile eĢit derecede olmasını gerektirmez. Zira Ģehitliğin 

dereceleri çoktur. Nitekim asilerin derecesi de çok farklıdır. Asi vardır, Allah yolunda 

onun rızasına ulaĢmak için cihat sırasında, kaçarken değil, ileri atılırken mücahit olarak 

ölür. Allah‘ın (c.c.) bu ümmet-i Muhammed‘e olan rahmetlerinden biri de cezasını tacil 

ederek, dünyada iken vermesidir. Bu durum vebâya uğrayan kimseye Ģehit ecrinin 

gelmesine mani değildir, hele çoğu bu günaha bulaĢmamıĢ iken musibet gelmiĢse. Allah 

(c.c.) musibeti ayrım yapmadan herkese birden gönderir, çünkü bir günahın 

engellenmesi o günahı iĢlemeyenlerin de görevidir.
2
 

Vebâ hastalığından dolayı Ģahadetin hâsıl olması için belli baĢlı Ģartlar bulunmaktadır. 

Bu Ģartlar aynı zamanda Allah (c.c.)‘na iman etmiĢ bir insanın yaĢantısını ve bu hastalık 

karĢısında olması gereken tavrını da betimlemektedir. KiĢi hayatını Allah (c.c)‘nun 

emrine uygun halde yaĢamalı. Ġmandan sonra salih amel ile ahiret hayatı için hazırlık 

yapmalıdır. Özellikle Allah‘ın (c.c.) affetmeyeceğini bildirdiği günahlardan 

sakınmalıdır. Hz. Peygamberden nakledilen hadisi Ģeriflerde Ģehidin kul hakkı hariç 

bütün günahlarının silineceği ifade edilmiĢtir.
3
   

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi kiĢinin günahlarının bulunması ona Ģehitlik 

mertebesinin verilmesine mani değildir. ġehidin salih amelleri bulunduğu, Ģehitliğinin 

de kul hakları dıĢındaki günahlarına kefaret olduğu göz önüne alınırsa, onun salih 

amellerinin, kul haklarını ödemede ona yardımcı olacağı, yine de kendisine Ģehitlik 

mertebesinin eksiksiz baki kalacağı söylenebilir. Ancak, salih amelleri yoksa durumu, 

Allah‘ın (c.c.) dilemesine kalmıĢtır.
4
   

Bundan sonra da hastalık vuku bulduğu an o bölgeden çıkmamalı, eğer o bölgenin 

dıĢında ise oraya girmemeli, bu hastalığa karĢı sabırlı olmalı, Allah (c.c.)‘na yalvarıp, 
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hastalığın ancak Allah (c.c.) tarafından indirilmiĢ bir musibet olduğunu, hastalığa 

sabretmenin kazandıracağı mükâfatları düĢünmelidir. Hz. Peygamber (s.a.s.) ―Vebâ 

Ģüphesiz bir azâbtır; Allah (c.c.) dilediği kuluna gönderir. Yine muhakkak ki, Allah 

(c.c.), vebâyı müminler hakkında Ģehâdet vesilesi kılmıĢtır. Bir yerde vebâ zuhûr eder 

de orada bulunan bir mümin -sabır ederek, sevab umarak, bu vebâ yalnız Allah 

(c.c.)`nün takdîr ettiği kimseye isâbet eder, (düĢüncesi ile) bulunduğu yerden çıkmaz 

ise, muhakkak Allah ona Ģehid ecri mükâfatı, verir‖
1
 buyurmaktadır. Burada 

sabretmekten kasıt kendisini üzüntü ve gama vermeden, ancak ve ancak Allah‘ın kader 

ve kazasına razı olarak ona teslim olması ve hastalığa yakalandığı yeri terk 

etmemesidir.
2
 Bu rivayet ölüm tehlikesi altındaki bir kiĢinin ilahi bir emir ile bu durum 

karĢısında kendisini, mukadder olana razı bir hale getirmesi ve ―karantina‖ gibi bir 

önlem alması gerektiğini, uhrevî ve dünyevî önlemlerin birlikte yerine getirilmesini 

ifade etmektedir. 
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SONUÇ 

Tıp tarihi açısından birçok önemli verileri ihtiva eden Ġbn Hacer‘in Bezlu‟l-mâ‟ûn fi 

fadli‟t-tâ‟ûn adlı eseri çerçevesinde ortaya çıkmıĢtır ki hastalıkların tarihi üzerine 

yapılacak çalıĢmalarda bu tarz eserler dikkate alınmalıdır. Ġbn Hacer bu eserinde,  Ġslam 

tarihçilerinin, fakihlerin, hekimlerin ve diğer ilim dallarında isim yapmıĢ ilim 

adamlarının görüĢlerini hülasa etmiĢtir. Bu vesile ile bu konudaki malumatları bize 

nakletmiĢtir. Bu yönü ile anılan Bezlu‟l-mâ‟ûn fi fadli‟t-tâ‟ûn adlı kitap kültür tarihi ve 

tıp tarihi için vazgeçilmez bir eserdir. 

Vebâ kelimesi salgın, bulaĢıcı hastalık anlamlarına gelmektedir. Tâ‘ûn ise vebâdan daha 

hususi olan ve günümüzde vebâ olarak bilinen hastalığın ismidir. Arap dilinde vebâ ve 

tâ‘ûn kelimelerinin anlamlarındaki farklılığa çeĢitli kaynaklarda iĢaret edilmiĢtir. Vebâ 

hastalığı tarih boyunca toplumları tehdit ede gelmiĢtir. Özellikle bu hastalık 20. yy.‘a 

gelinceye kadar Avrupa kentlerinde görüldüğü Ģehirlerde nüfusun büyük bir kısmını 

yok etmiĢtir. Bu sebeple ticaret, savaĢlar ve diplomatik iliĢkiler dâhil toplumlar arası 

iletiĢime büyük bir darbe vurulmuĢtur. Ġslam dünyasında da vebâ hastalığı defalarca 

görülmüĢtür. En önemli salgın Amvas vebâsıdır. Bu salgında sahabenin önde gelen 

simalarından bir kısmı dâhil yirmi beĢ bin civarında insan ölmüĢtür. Özellikle Akdeniz 

kıyısında bulunan yerleĢim yerleri gibi nem oranı yüksek yerlerde salgınlar daha fazla 

görülmüĢtür. Ancak 20. yüzyıl baĢlarında birkaç büyük salgın dıĢında ciddi bir tehlike 

kayıt altında alınmamıĢtır. Bunun sebebi ise bu salgına karĢı alınan bir kısım tıbbi ve 

sosyal önlemlerdir. 

Âlimler arasında vebâ hastalığının sebebine dair farklı teoriler dile getirilmiĢtir. Buna 

göre havanın tabiatının bozulmasının, cinlerin müdahalesinin ve mikropların bu hastalık 

için sebep teĢkil ettiği öne sürülmüĢtür. Modern tıbba göre vebâ hastalığının sebebi 

Yersina Pestis adlı mikroorganizmadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) veba hastalığı ile cinler 

arasındaki iliĢkiye dikkat çekmiĢtir. Bu iliĢkinin mahiyeti bizce bugün meçhuldür. 

Hadisteki haber mecazen olduğu kabul edildiği takdirde, hadisi farklı Ģekillerde tevil 

etmek mümkündür.  

Ġslam dinine göre hastalıkların bulaĢması mümkündür. Hastalıkların var olması, 

bulaĢması ve yayılması her iĢte olduğu gibi ilahi gücün tasarrufu altındadır. Fakat 



 73 

cahiliye döneminde hastalıkların bulaĢması Allah‘ın (c.c.) dıĢında baĢka varlıklara 

atfedilmiĢtir. Bu yüzden Hz. Peygamber (s.a.s.) sirayetin bizatihi olmadığına ve her 

Ģeyin Allah‘ın (c.c.) izniyle gerçekleĢtiğine iĢaret ederek bu cahiliye anlayıĢını tashih 

etmiĢitir.Vebâ hastalığı çabuk bulaĢan tehlikeli ve öldürücü bir hastalıktır. BulaĢmanın 

önlenmesi için temizliğe dikkat edilmeli, hastalık olan yerler karantina altına alınmalı ve 

hasta kiĢiler de dua ile morallerini yüksek tutmalıdırlar. Hastalığın yayılması da çeĢitli 

faktörler vasıtasıyla gerçekleĢmiĢtir. Tarih boyunca savaĢlar, tüccarlar, ulaklar, vahĢi 

hayvanlar gibi birçok faktör bu hastalığın yayılmasına sebep olmuĢtur.  

Vebâ hastalığına karĢı karantina, tedavi ve dua gibi önlemler alınmaktadır. Karantina 

uygulaması Hz. Peygamber (s.a.s.)‘in tıp literatürüne kazandırmıĢ olduğu bir 

uygulamadır. Burada asıl amaç hasta ve hastalığın görüldüğü bölgenin tecrit edilerek 

yayılmanın önüne geçmektir. Tarih boyunca bu hastalığa karĢı birçok tıbbî önlemler 

alınmıĢtır. Temiz havaya çıkarak kanı temizlemek, çeĢitli bitkilerden mürekkep 

karıĢımları kullanmak, aĢı yaptırmak ve antibiyotik ve antibiyotik özelliği olan gıdalar 

ile beslenmek tıbbî önlemler olarak sayılabilir. Bu hastalığa karĢı dua etmek de bir 

önlem olarak kabul edilmiĢtir. Yaratana yalvararak ondan afiyet dilemeyi kapsayan dua, 

insanlar üzerine pozitif bir etki bırakan, psikolojik olarak kiĢiyi güçlü kılan bir davranıĢ 

biçimidir. Bu gün özellikle kanser vb. ölümcül hastalıklara tutulan insanlara stresten 

uzak bir yaĢam sürmeleri tavsiye edilmektedir. Modern tıbbın kabul ettiği bu durumun 

dua vasıtasıyla gerçekleĢmesi daha kolaydır. Bu sebeple hastalığa karĢı alınacak 

tedbirler olarak ileri sürülen karantina, tedavi ve dua birbirini tamamlayan unsurlardır.  

Bu üç tedbir hastalıklara karĢı alınabilecek en güçlü önlemlerdir. 

Özellikle semavî dinler vebâ hastalığını ilahi bir ceza olarak kabul etmektedirler. Ġslam 

dini de bütün bulaĢıcı hastalıkların ve toplumsal musibetlerin bir ceza olduğunu kabul 

eder. Ancak bu cezanın, masum insanları etkilemesi durumunda onlar için ahirette bir 

nevi Ģehitlik anlamına geldiğini vurgular. Yani onlar dünyada çektikleri sıkıntıların 

karĢılığı olarak ahirette büyük mükâfatlara mazhar olacaklardır. Ġlahi cezanın vuku 

bulmasına sebep olan kiĢiler için bu ilahi cezalar bir felaket olmakla birlikte masum 

insanlar için onların ahirette kurtuluĢuna vesiledir. 

Bu tez çalıĢmamızda hadislerde geçen tıbbî konuların tıp tarihi ve modern tıbbın verileri 

ile karĢılıklı olarak çalıĢılmasının yararlı olacağı görülmüĢtür. Bu çerçevede bundan 
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sonraki çalıĢmalarda bu konu üzerinde mesai harcamak insanlığın maslahatına olacaktır. 

ġu gerçektir ki bugün hastalıklar tarihi üzerine yapılan birçok çalıĢmada tarih boyunca 

müslümanların yazdığı eserlerden faydalanılmıĢtır.   
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