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Özet 

Kur'an güzel ahlak ve değerlere kılavuzluk etmek suretiyle insanın içsel dünyasını 
arındırmaktadır. Özellikle Kur'an, şüphe, kuruntu, batı! inanç ve ahlaki hastalıklar gibi 
manevi zaaftarım ız için bir şifadır. Bu zaaflar da bütün ruhsal hastalıklarımızın temelidir. 
Kuran bu zaajlara şifa olunca doğal olarak ruhsal hastalıkların hepsi için bir şifadır. 
Kur'an, ruhsal sapmaya neden olan bu gibi durumları, içerdiği hükümler ve yerleştirdiği 
iman olgusuyla izale ederek insanin içsel dünyasını dinginleştirmekte, mümini sıhhate ve 
dinginliğe kavuşturmaktadır. 
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The Holy Quran asa Source of Healing 

Abstract 

The Quran through guide to good morals and virtues cleans the inner world of man. 
Especially Quran isa treatmentfactor for spiritual illness (weakness) as doubt, grudge, 
denial, faction, hypocrisy, jealousy and ethical iline ss ete. Those weaknesses also are the 
foundation of all mental iline ss. Naturally, if the Quran cure for those moral weaknesses 
it will be a healing for all of o ur sp iritual illness. The Quran remove s the causes of sp iri
tual aberratian through with give to its own supporters faith and rules. This makes the 
believer a healthy person. 
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Giriş 

Konu, "Kur'an şifa kaynağı olabiliri mi?" sorusuna cevap vermeye yönelik olarak 
Kur'an'ın şifası ve ilgili ayetlerde dile getirilen şifanın ne anlam ifade ettiği hakkında 
olacaktır. Bu arada kısmi de olsa, Allah Resulü'nün (s.a.) hastaları Kur'an'la tedavi edip 
etmediği, muska ve üfürükçülüğün İslam'daki yerinin ne olduğu konularına da temas 
edilecektir. 

Kur'an Bir Şifa Kaynağı Olabilir mi? 

Ş-F-Ykökünden gelen Şifa kelimesi ikisi fiil, dördü isim formu olarak toplam 6 sefer 
Kur'an'da kullanılmaktadır. Bu kullanımların birinde balda şifa olduğu ifade edilmekte
dir. 

Genellikle tesınİye-i bilmasdar (mastar-isim formu) şeklinde kullanılan şifa, sözlük
lerde deva bulma, hastalıktan kurtulma, iyileşme ve düzensizliğin itidale dönmesi an
lamlarını ifade etmektedir (İbn Manzur, 1997: VII, 157; el-Curcanl, t.y.: 128; el-Ezherl, 
1964: XI, 143 ). Ancak az da olsa isim olarak şifa, hastalık ve sıkıntıda başvurulacak 
ilaç anlamında da kullanılmaktadır (El-Ahterl, t.y., I, 142; Alusl, t.y.: VI, 139). Nitekim 
Kamusu'l-Muhit mütercimi Asım Efendi de şifayı, hastayı iyileştirmek anlamıyla birlikte 
ilaç, deva anlamında da tercüme etmektedir (1305: IV, 1029). 

Bunun Tefe'ul vezni olan teşef'fi ise şifa bulmak anlamına geldiği gibi psikolojik 
bağlamda rahatlama ve yatışma meydana getirdiği için birisinin kin beslediği kimseden 
intikam almakla yürek soğutması anlamını da ifade etmektedir (Asım Efendi, 1305: IV, 
1030; el-Cevherl, 1990: VI, 2394). Yine yatışma veya itminan meydana getirdiğinden 
dolayı bir şeye hakim olma, ona galip olma anlamında da kullanılmaktadır(İbn Faris, 
2001: 509). 

O halde Kur'an'da Şifa deva bulma, hastalıktan iyileşme, ilaç anlamını ifade etmekle 
beraber, yürek serinlemesi ve itminan duygusunu da ifade etmektedir. Nitekim Kur'an'da 
Tevbe, 9114. ayetinde kullanılan şifanın fiil formu bu anlama delalet etmektedir: 

" Onlarla savaşın ki Allah, sizin ellerinizle onlara azap etsin, onları rezil etsin, sizi 
onlara üstün getirsin ve inananlar toplumunun göğüslerine şifa versin" (Tevbe, 9/ 14) 

Kur'an'ın pratik bir tedavi içermediği malumdur. O halde sözün, özellikle de Allah 
kelamının insan üzerinde etkisi olabilir mi? Bu aslında Müslüman tabipierin üzerinde 
araştırma yapması lazım gelen konulardan birisidir. Ancak maalesef bu konuda Müslü
man tabipler bu güne kadar herhangi bir araştırma yapmamışlardır. Quazi Shamuddin 
Md. Ilyas dini pratiği insan varlığının kişilik ve sosyal davranışları üzerinde güçlü et
kisinin olmasına rağmen bu sahadaki araştırmalar hayli az olduğunu ancak son birkaç 
sene içerisinde Din Psikolojisi sahasında çeşitli konularda kayda değer bazı çalışmalar 
yapıldığını ancak Hıristiyan ve Yahudilik dindarlığı üzerinde dindarlığı ölçen skalaların 
Müslüman dindarlığını ölçmeye uygun olmadığını çünkü İslam'ın hem Hıristiyanlıktan 
hem de Yahudilikten anlam, kapsam ve tapınma gibi dini boyutlar yönüyle ayrıştığını 
ifade etmektedir (Il yas, I 992: 99- 100). 
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Sözün insan üzerinde tesirinin olduğu muhakkaktır. Tarihte sözün etkisi ile ilgili bir
çok şey söylenmiştir. Bu gün psikolojik hastalıkların tedavisinde psikoterapinin uygulan
ması bir nevi sözün etkisinin ilmi disiplin tarafından da kabul edildiğini kanıtlamaktadır. 
Çünkü psikoterapi tamamen söz, telkin ve güdülenim ile hastayı iyileştirrnek amacına 
yönelik olarak yapılan bir tedavi usulüdür. Ayrıca bedensel hastalıklara yakalanmamak 
için kişinin iyi bir ruh hali içinde olması ve iyileşmesinde de hekimiu hastasına telkinle
rinin etkili olduğu tespit edilmiştir. 

Şöyle bir hikaye anlatılmaktadır: Lokman hekim kendisine gelen hastaya ilaç değil 
de su vererek kırk gün düzenli olarak her gün bir kaşık sudan içmesini, bunu yaparsa iyi
leşeceğini, hiçbir hastalığının kalmayacağını söylemiş. Hasta elindekinin su olduğundan 
habersiz denilenleri harfiyen yerine getirmiş. Kırk gün sonunda hiçbir şeyi kalmamış. 
Hasta, Lokman hekime ne ilacıydı o bana verdiğin? dediğinde Lokman hekim onun su 
olduğunu söylemiş hasta buna çok şaşırrnıştır. 

Allah Resulü'nün (s.a.) "Şüphesiz ki, beyanda sihir vardır"(Buharl, 51 Tıb, 1981; Da
rimi, 199 Salat, 198 I; Malik b. Enes, 7 Kelam, 1981 ;Ahmed b. Hanbel, 1981: I, 269, II, 16, 
III, 470, IV, 263) hadisi sözün insan üzerindeki tesirini göstermektedir. Allah Resulü'nün 
(s.a.) bu sözü bir teşbihi beliğdir. Bununla da beyanın nerdeyse bizzat sihir gibi bir eylem 
olduğuna vurgu yapılmıştır. Çünkü bu gibi teşbihler genellikle müşebbeh'in müşebbehun 
bih'e benzediği konusunda mübalağa için kullanılır. 

İbn Mace'nin naklettiği bir hadiste Allah Resulü (s.a.) "İlaçların en hayır/ısı 
Kur'an'dır" diyerek (3501 Tıb, 1981) Kur'an'ın tedavi edici etkisine vurgu yapmıştır. 
Nitekim Allah, Kur'an'da, mürnin olan kişilere şifa ve rahmetindirdiğini söylemektedir: 

"Biz Kur' an' dan mü' miniere şifa ve rahmet olan şeyler indiriyoruz. Ama bu, zalimte
rin ziyamm. artırmaktan başka bir katkıda bulunmaz." (İsra, 17 1 82) 

Bu, Kur'an'da şifa ile ilgili olan üç temel ayetten birisidir. Bazı İslam alimlerinin bu 

ayete getirdiği yoruma göre Kur'an'ın hepsi şifadır. Çünkü bunlar "~:;,ll ~:.ı:, 

.. ~ :,i t.:. ,,):)ll ~ 0~I'adesindeki "min"i beyan'a (cinse) hamletmektedirler. 

Ancak bazıları bunu teb'ize hamletınişlerdir (Nisaburi, t.y.: IV, 379; Alusi, t.y.: 145). 
Böyle olduğu takdirde ayetin anlamı "Biz Kur'an'dan bir takım şifayı indiriyoruz" 
olur. Fakat bu pek makbul görülmemiştir. Çünkü bu şekilde anlamlandırıldığı tak
dirde Kur'an'ın diğer bir kısmı şifa değildir anlamı çıkmaktadır. Bazılan da "min "i 
ibtiadiiü'l-gayeye (gayenin başlangıcına) hamletınişlerdir (Ebu Hayyan, 1983: VI, 
74). Böyle olduğu takdirde ise "Biz Kur'an'dan şifa ayetlerini indirmeye başlıyo

ruz" demek olur ki bu da birinci anlamı destekleyen bir yorum olmaktadır. 

O halde bu ayette ifade edilen Kur'an'ın mürninler için şifa olması ne anlam ifade 
eder? 
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Kur'an, Seyyid Kutub'un deyimiyle teorik veya deneysel bir bilgi kitabı değildir. 
Bundan dolay da her okuyan ondan aynı şekilde yaradanamaz ve içinde olanı kucak
layamaz. Şüphesiz Kur'an kalplere hitap eden bir kitaptır. Başta Kur'an, iman ve yakin 
(kesin bilgi) ile ona yönelen açık kalpli kişilere hitap eder, nurunu ve kokusunu bu gibi 
kişilerin kalplerine akıtır. Her ne vakit bir insan kalbi Kuran ile ıslansa (yıkansa) Kur'an 
tatlılığını almadaki hazzı o derece büyük olur ve katı, kurumuş bir kalbin alacağından 
daha fazla Kur'an anlamlarını ve rehberliğini algılar, Kur'an'ı inkar eden, tesadüf eseri 
olarak onu okuyandan daha fazla nuru ile hidayet bulur, kalbi sönmüş okuyucudan daha 
fazla sohbetinden istifade eder. 

Kur'an'ın içerdiği bütün nizam, şeriat ve terbiyeler her şeyden önce iman üzerine 
kurulur. Kalbi Allah'a, Kur'an'ın Allah katından gelen bir vahyi olduğuna, onda olan her 
şeyin Allah'ın irade ettiği bir program olduğuna inanmayan bir kimse layık olduğu şekil
de Kur'an ile hidayet (doğru yolu) bulamaz. onda yer alan müjdelerle müjdelenemez. 

Şüphesiz Kur'an'da hidayet, bilgi, hareket ve kılavuzluğa dair büyük hazineler var
dır. Ancak iman bu hazinelerin anahtarıdır. Kur'an'ın hazineleri ancak iman anahtarı ile 
açılırlar. İşte gerçek bir imanla Kur'an'a iman eden kimseler bu Kur'an'la harikaları ger
çekleştirirler (Kutu b, 1981: V, 2626). 

Seyyid Kutub'un vurguladığı bu duruma diğer müfessirler ve İslam alimleri de dik
katleri çekmekte ve Kur'an'dan şifa bağlamında istifade etmenin temel şartının iman 
olduğunu vurgu yapmaktadırlar (bkz. Kurtubl, 1988: XIV, 40; El-Han, 2006: 171- 172). 

Kur'an bir Müslüman için her şeyi ifade eder. Hayatının kuralını ondan aldığı gibi 
hastalıklarının da şifasını ondan umar. Şatibl şunları ifade etmektedir: "Milletin inan
cından anlaşıldığı kadarıyla hukukun (Şeriatın) hepsi, milletin temeli, hikmetin kaynağı, 
peygamberliğin kanıtı, görme ve basiretin nuru, kendisinden başka Allah' a ulaşılamayan, 
kendisinden başkası ile kurtuluşa kavuşulamayan, kendisine muhalif olan şeye bağlanı
lamayan kitabın Kur' an olduğuna dair ümmet arasında olan ittifak, araştırmaya ihtiyaç 
bırakmayacak bir boyuttadır. Durum böyle olunca maksatlarına ulaşmayı ve Kur' an e h/i
ne katılmayı dileyen kişi için Kur' an 'ı ilim ve amel bakımından sohbet ve samimi yaranı, 
gece ve gündüzün deveranında mesai arkadaşı etmesi zorunludur. Böyle yaptığı takdirde 
çok geçmeden bu kişi amacına ulaşacak ve isteğini elde edecektir"(Şatıbl, 2004: III, 309-
3 10). Kur'an'ın Müslümanlar arasında genel intibaı bu olunca her konuda olduğu gibi 
maddi ve manevi hastalıklarında da şifa için ona müracaat edilmiş ve edilmeye de devam 
edilmektedir. 

Ancak müfessirlerin ekseriyetine göre Kur'an sadece bozuk inanç ve kötü ahlak gibi 
hastalıklara bir şifadır (Nisaburl, t.y.: IV, 379; Razi, 1998, VI, 390; Alusi, t.y.: VIII, 146). 
İbn Mesud, İbn Abbas, Mücahid, Katade ve diğer bir takım selef de 

"u:aY ~~ ~ "Onların kalplerinde hastalık vardır" şeklindeki ayetlerde ifade 

edilen hastalığı müfessirler gibi mecaza hamlederek (Al us!, t.y.: I, 149) bunu bozuk inanç, 
kötü ahlak gibi manevi hastalıklara yorumlamışlardır (Razi, 1998: I, 304; Alusi, t.y.: I, 
149). O halde, 
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1 .Kur'an Manevi Hastalıklara Şifa Olabilir Mi? 

Müfessirlere göre Kur'an'daki her bir ayetin gerek müstakil bir şekilde veya gerek 
kısmi olarak mürnin için şifaya katkısı mutlaka vardır. Beydav! Kur' an' da in dirilen her 
bir ay etin, müminlerin dinlerini işlevsel bir hale getirmede ve netisierini güzelleştirmede 
(veya netisierine güzel bir boyut kazandırmada) hastalıklara şifa veren ilaçlar mesabesin
de olduğunu ifade etmektedir(Beydavi, 1991: III, 238). 

Özellikle Razi'ye göre insan ruhu batı! inançlar ve bozuk ahlaklar yüzünden hastadır. 
Çünkü bunlar bir hastalık gibidirler. Ruhsal hastalıklar da iki türdür: 1. Batıl inanç 2. 
Kötü ahlak. Batıl inançların en kötüsü ilahiyat (İlahi varlığa ait olan) nübüvvet, mi'ad, 
kaza, kader ile ilgili olanlardır. Kur' an ise bu konularda hak yolun delillerini ve batı! mez
heplerin (disiplinlerin) iptalini içermektedir. Ruhsal hastalıkların en güçlüsü bu konularda 
olanitiyatlar olunca Kur'an'ın bu gibi mezhep ve yolların üzerindeki örtüyü kaldıracak 
delilleri içermekte olması doğal olarak onun bu türden olan ruhsal hastalıklar için şifa 
olduğunu ortaya koymaktadır. Kötü ahlaka gelince, Kur'an bunu tafsilatlı açıklayan bilgi
leri içermekte, ahlaktaki bozukluklan tanıtmakta, kamil, yüce ahlaka ve övülen arnellere 
kılavuzluk etmektedir. O halde Kur'an bu türden hastalıklar için şifa kaynağı olunca, 
onun bütün ruhsal hastalıklar için bir şifa kaynağı olduğu ortaya çıkmaktadır (Razı, 1998: 
VI, 390). 

Bize göre bu isabetli bir yonımdur. Hakikatte küfr, nifak, şüphe, şirk, kalp katılığı, 
riya, kibr, su-i zan, kin, haset, dünya sevgisi, hırs gibi manevi hastalıklar pratik tıbbın 
iyileştirmede aciz olduğu hastalıklar olup Kur'an tedavisi haricinde tedavi edilemezler. 
Hangi tabip şirk, kalp katılığı, hased, kin, hırs vb. olumsuzluklara bu güne kadar bir ilaç 
önerebilmiştir. O halde Kur'an'da asıl olarak hastalık insanı maneviyatında körleştiren, 
onu kemal yolundan alıkoyan, onu ebedi saadetinden mahrum eden şeydir. İnsandaki her 
bir ahlaki zaaf Kur'an nazarında birer hastalıktır. Asıl olarak beşerin ruhsal hastalıkların 
altında yatan bu manevi hastalıkların olduğunu bilmek lazımdır. Hiç kimse insanda sevgi
yi, acıma duygusunu korutan katı bir cimriliğin, insanı tertipiere sevk eden bir bencilliğin, 
komşusunun bir nimete kavuşması esnasında günlerce uyku tutamayan, kininden dolayı 
beden fonksiyonları ve sosyal iletişimi sekteye uğramış birisinin normal bir ruh haline 
sahip olduğunu söyleyemez. Elbette her bir zaafın davranışlara yansıyan olumsuz bir 
etkisi olacaktır. 

Abdul Hayy Alawi İslam'ın ruh sağlığını sırf patolojik bir vaka olarak mütalaa et
mediğini fakat ruhsal sağlığı sürdürebilecek ve geliştirebilecek şekilde onun pozitif gö
rüntüleri üzerine vurgu yaptığını ifade etmektedir. "The Qur'an'ic Concept of Mental 
Health" adlı çalışmasında şöyle demektedir: İslam Rıza, Tevekkül gibi belli ruhsal değer
lere teşvik etmektedir. Ruhsal sağlığın teşvik edilmesinde bu değerlerin önemi asla göz 
ardı edilemez. Şüphesiz hiddet gibi bazı duygular belirli bazı ruhsal hastalıkların nede
nidir. Müslümanlar kendi duygularını kontrol altına almaya yönlendirilirler. Kur'an, "O 
(koruna)nlar ... öjke(lerin)i yutkunurlar, insanları affederler. Allah da güzel davrananları 
sever." (Ali İmran, 31134) demektedir. 
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Yine din bağlamında diğer insanlarla iyi ilişkiler kurmak her insanın bir görevidir. 
Özellikle kan bağı ve komşuluk gibi b1ğlarla kendisine yakın olanlarla. Ruhsal sağlığın 
da sırlanndan birisi bazı haklar ve sorumluluklan dikkat etmenin altında yatmaktadır. 
Sağlıklı bir fert, kendi kabiliyeti nispetinde sosyal ödevlerini en iyi şekilde yerine ge
tirdiği gibi şahsına karşı da görevlerini yerine getiren kişidir. Şu barikulade ayet onun 
davranış kuralıdır: 

"Allah adaleti, ihsanı, akrabaya vermeyi emredir, jahşa (edepsizlikten)dan, mün
ker (jenalzk)den ve bağy( azgınlık)den me ne der. öğüt almanız için size böyle öğüt verir." 
(Nahl, 16/90) 

Tekrar tekrar bu gibi ayetleri okuyup kendi davranışlarının bu hedefter tarafından 
motive edildiğini gören birisi bunlar (rıza, tevekkül) vasıtasıyla bazı pozitif davranışlan 
geliştirdiği ve belirli ihtiyaçlardan sakındığını, endişe ve gerginliklerden kurtulduğunu 
görecektir. Psikologlar uyumlu bir kişinin sosyal yaşamını iyi düzenleyen biri olduğu 
hususunda hemfikirdirler. Modern psikolojinin içsel huzurun sağlanmasının kurallarını 
tespit etmede başarılı olmadığı ateşli kargaşaların asn olan zamanımızda İslam'ın görüşü 
Tanrının bir hediyesi olabilir. Ben gerek Müslüman gerek Gayr-ı Müslim psikologlann 
diğer herhangi birinden daha ziyade İslam'a ait modeli çok daha etkili ve çekici olarak 
bulacaklarına inancım büyüktür (Alawi, 1992: 94- 97). 

Tamamen katıldığımız bu yorumlar, Kur'an'ın fert ve toplumun hıfzıssıhhasında vaz
geçilmez bir fonksiyon i cra ettiğinin yavaş yavaş anlaşıldığını ortaya koymaktadır. Elbette 
olumsuzluklarda sabretmeyi büyük bir erdem gören ve gayesinde azmi gaye edinen, ken
di duygularını Kur'an ışığında kontrol altına alan, zaaftarının etkilerini asgariye indiren 
ve toplum ile barışık yaşayan, onunla kuvvetli tesanüt ilişkileri içinde olan ruhsal sağlık 
bakımından en ideal seviyeyi yakalar. Müminlerin ne kadar ideal, kafir ve münafıkların 
da ne kadar kötü bir ruh haletine sahip olduklarını Kur'an'ın kullandığı teknik kavram, 
ifade ve temsillerinden de anlamak mümkündür1

• Bundan dolayı ferdi ve toplumu ıslah 
ettiği için Kuran'ın bir şifa kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim İbn Mes'ud'dan 

1) Örneğin, Kur'an'da gönül darlığı anlamında kullanılan Dayk 1 D-Y-K kavramına bakalım. Bu kav
ramın Kur'an'da iki versiyonu vardır. Birisi Allah Resulü (s.a) ile diğeri de inançsıziada ilgili kulla
nımıdır. Allah Resulü (s.a.) hakkında kullanımı şöyledir: "Herhalde sen: "Ona bir hazine indirmeli 
veya beraberinde bir melek gelmeli değil miydi?" demelerinden ötürü, sana vahyolunanuı bir kıs
mını (duyurmayı) terk edeceksin ve bununla göğsün daralacak(daik); ama sen sadece bir uyarıcısm 
(böyle sözlere aldırma), her şeye ve kil olan Allah 'tır." (Hud, 11112) 

Görüldüğü gibi Kur'fm, Allah Resulü'nün (s.a.) kalbinin darlığını dile getirirken "göğsün 
daralacak(daik)" şeklinde ism-i fiiil kipiyle "daik" şeklinde bu darlığı ifade etmektedir. Bu şekil
de İsm-i fiiil kipinin kullanımı Arap dili belagatinde kalıcı sıfatiara delalet etmez. Bundan Allah 
Resnlü'nün (s.a.) göğüs daralmasının geçici olarak bazı olayların onda bıraktığı süreli duygusal bir 
etkinin sonucu olduğunu anlamaktayız. Halbuki bu ifadenin inançsızlar hakkında kullanımı şu şekil
dedir: "Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun göğsünü İslam'a açar, kimi de saptırmak isterse 
onun göğsünü, (o kimse) göğe çıkıyormuş gibi göğsünü dar ve ttkanık ( dayytk) yapar. Allah inanma
yanların üstüne işte böyle pislik (sıkıntı) çökertir" (En'am, 6/125) 

Görüldüğü gibi Allah'ın saptırdığı kişinin yürek daralması hakkında ise "(O kimse) göğe çıkıyormuş 
gibi göğsünü dar ve tıkamk (dayyık) yapar" denilmektedir. ifadede kullanılan "dayy1k" kelimesi bir 
sıfatı müşebbehe kipidir. Bu kipi n özelliği ise sübut ve devama, yani ruhtaki kalıcı sıfatiara delalet et-
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nakledilen bir hadiste Allah Resulü (s.a.) şöyle demiştir: "Bu Kur'an Allah'm bir ziya
fetidir; kudretinizin yettiği kadar bu ziyafetten bir şeyler öğrenin. Bu Kur' an Allah 'ın bir 
ipi ve açık bir nurudur, fayda veren bir şifası, ona tutunan için bir korumasıdır; ona tabi 
olan için bir kurtuluş vesilesidir; yoldan saptırtmaz, doğru yola götürür, sürçtürtmez, 
memnun bırakır. Gariplikleri tükenmez. Çok tekrardan çürümez. Onu okuyunuz. Şüphesiz 
ki Allah her bir harfi için okuyuşunuza on hayır verir. Ben "elif' "'lam" ve "mim" in 
bir harf olduğunu söylemiyorum; "elif' "lanı" ve "nıinı"in her biri bir harftir. Birinizi 
ayaklanndan birini eve atarken Bakara süresini okunıazlık yaptığım görmeyeyim; çünku 
Şeytan Bakara suresinin içinde okunduğu evden kaçar. Evlerin en boş olam içinde Allah 
kirabmdan bir şeyin olmadığı bir göğüstür (Darimi, 23 Fedailu'l-Kur'an, 1981 ). 

İsrô, 17182. de şifası ile birlikte Kur'an'ın rahmet olduğu da ifade edilmiştir; Acaba 
rahmetİn şifa ile bir ilişkisi vardır? Aslında Rahmet bir sıfat olup insandaki yansıması 
olumsuzluklarda söz konusu olmaktadır. Bir olumsuzluk söz konusu olduğunda bu sıfa
tın tecellisi olan merhamet duygusu ortaya çıkarak başkalarına karşı şefkat, dostluk ve 
yakınlık duygusunu izhar etmeye, yardımı esirgememeye kişiyi sevk etmektedir. Ancak 
bu sıfatın her türlü noksanlıklardan uzak olan Allah' a nisbet edilmesinde başka bir anlam 
aramak lazımdır. Çünkü Tefsir geleneğinde Allah isimleri insan gibi reaksiyon kaynak
lı olarak tefsir edilmezler. Lügatte Rahmet kalp inceliği, acımak olup ikram ve iyilikte 
bulunmayı gerektirmektedir; Kendisinde olan cenin sarıp koruduğu için annenin rahmi 
de bu kökten türeyerek Ra/un adını almıştır. İnsan olumsuz bir durum ile karşılaştığında 
etkilenerek kişilere şefkat ve merhamette bulunur. Ancak Allah için ise rahmet, kullarına 
karşılıksız lütufta bulunmayı ifade eder. Çünkü Tefsir geleneğinde 

w)lt....iil · .<~ ~il ..ıL.JI · .ı JWI . ~ ~il ~Wl \.iiclı hli Wl 'W ..lılt........l u_,_..., !..,?' . U.J <.,?- !..,?' - .J . . 1..5" 

"Allah 'zn isimleri fiil olan gayeleri yönüyle yoksa tepkisel kök olma yönleriyle anlam
landırzlmazlar" (Beydavi, 1991: I, 27) ifadesi bir genel kural olmuştur. 

O halde mademki rahmet ancak olumsuz durumlar için kuruma şeklinde ortaya çık
tığına göre Kur'an olumsuzlukları olumluya çeviren sırf Allahın kullarına katıksız bir 
lütfüdür. Bundan dolayı da Kur'an'da insanın olumlu yönlerinden daha çok onun olum
suzlukları üzerinde durulmakta ve insanın ıslah yolları gösterilmektedir. 

mektedir. Çünkü ismi fiiil anlamında olup, ismi failierin kipinde gelmeyen vezinler sıfatı müşebbehe 
vezinleridir. Bunlar da genellikle levne (renge), ayba (kusura) ve hi/ye (süse) delalet ederler; ahmer 
(km!), a'rec (topa!), ekhal (kara gözlü) gibi. Ya huluv (boş) a ve imtila (doluluğa) delalet ederler; 
a'tşan (susuz) ve reyyan (doymuş) gibi, Ya da içsel olan da' (hastalığa, sıkıntıya) delalet ederler; 
Dacr (karın sanclSI), Şaras (huysuz) gibi. İşte dayyık 1 göğsü dar ifadesi de bu guruba girmektedir, 
yani da', hastalığa, içsel sıkıntıya delalet etmektedir. O halde Kur'an'ın "dayyık" ifadesinden, göğüs 
daralmasının bu gibi kimselerde kalıcı bir sıfat, bir hastalık olduğunu anlamaktayız. 

Şu ayet de müm'in birisinin ruhsal güzelliği ile inançsız-münafığın içinde bulunduğu bunalımı tasvir 
etmektedir: 

"Ölü iken kendisini dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz 
kimse, karanlıklar içinde kaltp ondan hiç çıkamayan kimse gibi olur mu? İşte kafirlere, yaptıkları 
(işler), öyle süslü gösterilmiştir." (En' am, 61122) 
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Yüz on dört sürenin Rahm kökünden Rahman ve Rahfm sıfat-İsimleri ile başlaması 
bütün Kur'an'ın Allah'ın Rahmet sıfatından tecelli ettiğini ve bütün varlığın onun lütfu 
olduğunu ortaya koymaktadır. Rahman suresinde dahili ilişki üzerinde bir araştırma olan 
"Context and internal relatıonslıipes: keys to quranic exegises" başlıklı makalesinde 
M.A.S. Abd Haleem de bu noktaya dikkatleri çekmektedir. O, Ralıman suresinde er-Rah
nıfın isminin tek başına bir ayet olup ve bunun bütün bu sureyi özetlemekte, bütün ayetler 
bu isimle bağlantılı bir yapı oluşturmakta ve hem işaretleriyle hem de fonetiğiyle bu aye
tin kendisini takip eden materyaliere yön verdiğini ifade etmektedir. Bu da bize Allah'ı, 
onun merhamet ve lütfuyla ilgili bütün bilgileri bize sağlayan Kur'an'ın er-Rahman'ın 
direkt hitabı olduğunu, en büyük lütuf olan Kur'an 'ın er-Rahman tarafından öğretilcliğin i 
ifade etmektedir(Abdel Halem, 1993: 75- 76). 

Kur'an'ın şifa olduğuna dair diğer bir ayet ise Yunus, 57. ayetidir: 

"Ey insanlar, size Rabbinizden bir öğüt, göğüslerde olan(slkmtılara)a şifa ve inanan
lara bir yol gösterici ve rahmet gelmiştir" (Yunus, 101 57) 

Yani size güzel amellerle çirkin arnelierin üzerindeki örtüyü kaldıran, güzel arnellere 
özendiren çirkin amellerden de sakındıran amell hikmet ile göğüslerdeki şüphe ve kötü 
inançlara şifa olan, hidayet ve yakine götüren nazan hikmeti içeren bir kitap gelmiştir 
(Beydavl, 1991: III, 20; Alus'i, t.y.: VI, 139). Gerçek bilgileri açıklayan, şüphe hastalıkla
rını ve kötü inanç doğasını izale eden, afak! ve enfüsi delillerle İstidiale irşat etmekle hak 
ve yakin yoluna ileten bir kitap gelmiştir (t.y.: VI, 139). 

Müfessirlere göre Allah, bu ayette (Yunus, 10 1 57) Kur'an 'ı, öğüt, göğüs/erdekine 
şifa, inananlara yol gösterme ve rahmet şeklinde dört vasıfta nitelemektedir: Kur'an 'ın 
öğüt olması, onun bir doktor gibi ilk olarak hastasını kendisine zarar veren şeyden sakın
dırmasıdır. Kur'an'ın göğüs/erdekine şifa olmasi, gerçek inanç ve güzel ahlakı içerme
sidir; bu da bir doktorun hastalığa karşılık hastasına sıhhat temin edecek uygun tedavi 
sunmasıdır. Kur'an'ın inananlara yol göstermesi ise, kendisiyle hidayetin elde edilme
sidir; Kur'an, doğa yönüyle karanlık olan kötü dürtülerin etkilerini giderdiğinde nefis 
(benlik) aynası cilalanıp kutsi alemi gösterir bir hale gelir ve varlığın (veya kutsi alemin) 
şekilleri ona akseder ve lahutl alem onda tecelli eder. Kur'an'ın inananlar için rahmet 
olmasma gelince, nefis, dile getirilen bu ruhsal makamlara ve lahutl yükselişe ulaşınca, 
(buradan aldığı) nurları güneşin fiziki aleme ışıklarını saçması gibi eksikliler içinde bu
lunan insanlara saçmasıdır. Bu nefsin nuru, nakıs olanların ruhlarına, tıpkı, güneşin cev
herinin nurunun alemin kütlelerine taşması gibi feyizde bulunacak bir biçimde bu ruhani 
derece ve rabbani basamağa ulaşması demektir. İşte Allah'ın Kur'an'ın "mü'minler için 
bir rahmet" tavsifinden maksat budur. Bu anlam mü' miniere tahsis edilmiştir. Zira inat
çı kulların ruhları, peygamberlerin ruhlarının nurlarından aydınlanamaz. Güneşten gelen 
ışığı alabilen c isim, yönü güneşin yönüne karşı olan cisimdir. Bu tekabül etme işi olmazsa 
güneşin ışığı, o cisme düşmez. İşte tıpkı bunun gibi, pak olan peygamberlerin ruhlannın 
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birnınetine yönelmeyen her ruh, onların nurlanndan istifade edemez ve o kudsi' tertemiz 
ruhların etkileri, o ruhlara ulaşmaz. 

Veya öğüt, halkın dışının uygun olmayan şeylerden temizlenmesine, şeriata; şifa, bo
zuk inançlardan, kötü ahlaklardan ruhların temizlemesine, tarikata; hidayet, sırlıkların 

kalplerinde gerçeğin parlamasına, hakikate; rahmet ise, diğer insanlar için mükemmel 
olabilecek derecede kemal ve aydınlatmanın elde edilmesine, nübüvvete delalet etmekte
dir (Nisaburl, t.y.: III, 590; Razi, 1998: VI. 268-271; Ebu Hayyan, 1983: V. 170). 

Razi'ye göre batı! inançların ve kötü ahlaklarm elde edilmesi şiddetli hastalıklar gibi 
ruhun cevherini etkiler. Bu durumda hasatlığı iyileştirecek bir doktora ihtiyaç duyulur. 
İşte Peygamber bu gibi hastalıklara bir Doktor, Kur'an da, hasta kalpleri terkibiyle tedavi 
eden bir ilaç deposu gibidir. Kur'an insanın derunundaki hastalıklara neden olan şeyleri 
tedavi eden ilaçlar sunar. Peygamber (a.s.) ise bir doktor gibi insanlan yasak olan, kötü 
şeylerden sakındırdığında uygun olmayan şeylerden onların dışlarını temizler; peşinde 
içsel temizliği emreder. Kötü ahiakın giderilmesi ve güzel ahiakın kazanılması da ancak 
nefisle mücadele etmekle mümkün olmaktadır. Bu yapıldığı takdirde hastalık gider ve 
şifa elde edilir, ruhun cevheri melekuti alemi temaşa etmeye engel olan bütün engellerin
denarınır ve tertemiz olur (Razi, 1998: VI, 268). 

Şifa ile ilgili üçüncü bir ayet ise Fussilet, 44 ayeti olup diğer ayetler gibi bu da 
Kur'an'ın şifasına vurgu yapmaktadır: 

"Eğer biz onu, yabancı (dilde) bir Kur'an yapsaydık derlerdi ki: "Ayetleri (anla
yacağımız) biçimde (kendi dilimizde) açıklanmalı değil miydi? Araba yabancı söz mü 
(geliyor)?" De ki: "0, inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuz ve (göğüslerdeki 
hastalıklara) şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir ağırlık vardır ve 
Kur'an, onlara bir körlüktür.(Sanki) onlar, uzak bir yerden çağınlıyorlar (da duymuyor
lar)" (Fussilet, 41 1 44) 

Müfessirlerin şifa ile ilgili genel kanaatİ şudur: Hakka temayülü olan ve dini arayışta 
gayrete sevk edecek himmete sahip olan herkes hakkında bu Kur'an bir hidayet ve şi
fadır. Kur'an'ın hayırlı işleri göstermesi ve bütün mutluluklara kılavuzluk etmesi onun 
hidayetidir: Bir kimse için hidayet mümkünse Kur'an o kişiyi hidayete sevk eder; işte 
Kur'an'ın hidayete olan bu rehberliği o kimse için manevi hastalıklara bir şifadır (Razi, 
1998: IX, 570). 

2.Kur'an Maddi Hastalıklara Şifa Olabilir Mi? 

Kur' an' ın bedensel hastalıklara da şifa olduğu bazı müfessirler tarafından ifade edil
miş ve birçok bedensel hastalığın Kur'an'la iyileştirildiği anlatılmıştır (Nisaburi, t.y.: 
IV, 379; A!us!, t.y.: VIII, 144; Yazır, 1979: V, 3195). Ancak Hasan el-Basri, "Allah'zn 
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Kur'an'ı göğüs/erdekine şifa olarak indirdiğini yoksa onu insanların bedensel hastalık
ları için indirmediğini" söyleyerek Kur'an'ın sadece manevi hastalıklara şifa olduğunu 
ifade etmiştir (Bkz. Alusi, t.y.: VJ, 143; Reşit Rıza, t.y.: XI, 402). Nitekim Allah Resulü 
de (a.s.) birçok hadiste tedavi olmayı emretmiştir: "Ey Allalı'ın kulları tedavi olunuz. Al
lah subhanelıu çaresi olmayan hiç bir hastalık vermemiştir.Ancak yaşlılık müstesna"(Ibn 
Mace, 3436 Tıb, !981) veya "Allah şifası olmayan hiç bir hastalık indirmemiştir" (Ibn 
Mace, 3438- 3439 Tıb, 198!; Tirmizi, 2038 Tıb, 1981 ); "Her bir hastalığın bir şifası var
dır. Hastalığm şifası isabet edince Allah 'zn izniyle hastalık iyileşir", demiştir (Muslim, 
69 Selam, 1981). 

Alusi, İslam alimlerinden Supkl'nin vücudundaki birçok yaradan, el-Kuşeyri'nin de 
iyileşme ümidi olmayan bir hastalıktan Kur'an'ın şifa ayetlerinin tespit edilerek okun
ması veya bir kaba yazıldıktan sonra suyla kabın yıkanıp suyunun kendilerine sürülmesi 
veya içirilmeleri sayesinde kurtulduklarını nakletmektedir (Alusi, t.y.: VIII, 144). Yine 
Hz. Aişe'nin içinde su bulunan bir kaba Muavizeteyn'i okuyarak onu hastanın üzeri
ne serpmeyi emrettiği nakledilmektedir (Ebu Hayyan, 1983: VI, 74). Ancak bu durum 
Kur'an'ın üfürükçülükte veya muskada kullanılmasının caiz olup olmadığı meselesini 
ortaya çıkarmaktadır. 

Ebu Davud, Cabir kanalıyla naklettiği bir hadiste Allah Resulü'ne (s.a.) nüşre 
CAllah'ın isimlerinden bir takım isimleri veya Kur'an ayetlerinden bir takım ayetleri bir 
kaba yazıp) suyuyla hastayı ovmak veya suyunu hastaya içirmek ile ilgili sorulduğunda 
"Nüşre yapmak Şeytan işlerindendir" şeklinde cevap vermiştir (Ebu Hayyan, 1983: VI, 
74; et-Tayyibi, 1992: 16)2. Ancak bu nehiyin Allah'ın kitabı ve Resulü'nün (s.a.) sünneti 
dışındakiler için olabileceği söylenmiştir (Ebu Hayyan, 1983: VI. 74). İbn Müseyyeb bu 
(tarz) muskayı caiz görmüş ve hadiste Allah Resulü'nün (s.a.) ifade ettiği cahiliyede ya
pılan muska olduğunu ifade etmiştir (Aiusi, t.y.: VIII, 144; et-Tayyibi, 1992: 16). Alusi, 
sünnette de Allah Resulü'nün (s.a.) muska yaptığına veya yazdığınaya da suyundan içir
diğine dair herhangi bir şeyin tespit edilemediğini ifade etmiştir (t.y.: VIII, 144). 

Hakim, Beyhak1, Tabarani, İbn Munzir ve Kurtubi gibilerin naklettikleri bir hadiste 
Allah Resulü (s.a.): "Kim temime ( korunmak gayesiyle içine bir şey yazıp da boynuna) 
takarsa Allah onun işini bitirmesin, kim nazar boneuğu takarsa Allah onun için bir deği
şim yapmasın" (Beyhaki, t.y.: IX, 350; el-Hakim en-Nisaburi, Hadis No: 7501, 1990: IV, 
240; İbn Balban, Hadis No: 6086, t.y.: XIII, 450 ) demiştir. Müslüman ilim adamlarına 
göre bu hadisin anlamı, göze gelme veya başka bir korkuyla yapılan muskaya bir beddu
adır (Et-Tayyibl, 1992: 17). 

2) Bu konuda kullanılan diğer bir takım terimler daha vardır. Bunlardan Rukye, göz değmesinden ko
runmak için yapılan (İbn Seyide, El-Muhasses, lll. 130), veya şerrinden korkulan şeyden korunmak 
amacıyla bir takım şeyleri okuyup hastaya üfürmek anlamındadır (Zemahşeri, t.y.: I, 482, İbn Dü
reyd, t.y.: I, 378, Yazır, 1979: VIII, 5484); Avze ve Temfme, İkisi de aynı anlamda olup korunmak ga
yesiyle içine bir şeyler yazılıp vücuda asılan kolyeye denilir. (Zemahşeri, t.y.: I. 87, 325, et-Tayyib!, 
a.g.e., s. ı 7). Et-Tevle, kadına kocasını sevdirtmek bağlamında yapılan muskadır (et-Tayyibi, 1992: 
ı 7). El- Veda', göz değmesine, nazara karşılık takılan boncuktur, yani nazar boncuğudur. ( 1992: 17). 
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Bütün bunlardan bu gibi hadislerin, korunmak gayesiyle cahiliye döneminde yapılan 
ve kendilerini koruduklanna ve belayı defettiklerine inanılan muskalardan sakındırmak 
bağlamında dile getirildikleri anlaşılmaktadır. 

O halde Kur'an'da şifa ile ilgili ayetlerin bir kağıda yazılarak taşınması veya bir kaba 
yazıldıktan sonra kabın suyla yıkanarak suyunun içilmesinin bir etkisi olur mu? Kanaa
timize göre bundan şifanın meydana gelmesi büyük oranda inanca bağlı olan bir durum 
olup müfessirlerin de Kur'an'dan istifade etmenin şartı olarak ona inanmaktır şeklinf.leki 
ifadelerinde de bu durum vurgulanmaktadır. Nitekim psikiyatrinin de bazı hafif hastalık
ların tedavisinde plasebo denilen içeriğinde herhangi bir ilaç olmayan maddelerin %40 
lara varan oranda hastayı tedavi ettiğine inanmasının nedeni, hastanın kullandığı şeyin 
ilaç olduğuna dair olan inancından kaynaklanmaktadır. 

Kur'an'ın kendisine şifa vereceğine inanan ve böylece ümidi yükselen, ümitsizlik 
ateşi sönen birisinde vücudun doğal enerjisi, ğarizl, hormonsal güçleri ortaya çıkar. Bu da 
doğal ruhun güçlenınesini ve hastalığın vücut dışına atılmasını doğurur. Bu gün imanın, 
yani moral yüksekliğinin kanser gibi nice korkulu hastalıklara müspet anlamda faydası
nın olduğu, inancın vücudun kimyasına etki ederek bazı hormonsal mekanizmaları hare
kete geçirdiği mütehassısların malumudur. Örneğin, bu gün tıpta mutluluk ve huzur gibi 
durumlarda vücutta rnorfin kadar güçlü endorfin hormonunun salgılandığı, vücudu tedavi 
etmede ve acıları dindirmede fevkalade etkisinin olduğu kanıtlamış bulunmaktadır. Bu 
da mutluluk, huzur ve imanın güçlü tedavi etkisinin olduğunu ortaya koymaktadır. Bu 
gün tıp ilminin henüz teşhis edemediği vücutta daha birçok hikrnetli Tannsal tasarrufların 
yapılmadığını kim iddia edebilir ki. Zaten "Biz Kur'an'dan mü'minlere şifa ve rahmet 
olan şeyler indiriyoruz" ayet ifadesi de bu şifanın sadece inananlara mahsus olduğunu 
ifade etmesi bu şifada özellikle etkili olan şeyin rnüfessirlerin de vurguladıklan gibi inanç 
olabileceğini ortaya koymaktadır. Ancak yine de Kur'an anlamını tahsis etmek doğru de
ğildir. Bunda Allah'ın hususi bir etkisinin de olabileceğini, olağandışı durumların vukuu 
bulabileceğini ihtimal dairesinde görmek lazımdır. Kur'an'da bazı ümitsiz durumlarda 
istisnai hallerin zuhur ettiğini dua ile ilgili ayetlerden anlamak mümkündür (Meryem, 
19/l-9, Sad, 38/ 41-42; Zariyat, 51124-30 ). Ancak yine de Kur'an'ın şifasının maddi has
talıklar yerine asıl olarak manevi hastalıklar üzerinde olduğunu unutmamak lazımdır. 

Ancak bana göre burada bir ihtimal daha bulunmaktadır. Her ne kadar Kur'an, be
densel hastalıklada ilgili yani patolojik olarak bir söz söylemez olsa da ruhsal sağlığı 
temin etmesi maddi hastalıkların birçoğunda kişinin ruhen sağlıklı olması bu hastalıklan 
önlediğini bilmek lazımdır. Bununla birlikte pis ve murdar olan şeyleri haram kılması ye
mek-içmek ile ilgili kurallar taşıması, israftan men etmesi, helal ve temiz olan şeylerden 
yemeyi emretmesi, temizliğe teşvik etmesi onun beden için de bir sıhhat unsuru oldu
ğu söylenilebilir. Bu gün bedensel hastalıkların birçoğunun yeme ve içrnede oburluktan, 
pis ve sağlığa uygun şartlara riayet etmemekten kaynaklandığını bilmemiz Kur'an'ın bu 
kurallarıyla ne kadar isabetli bir şekilde müntesiplerinin hıfzıssıhhasına dikkat ettiğini 
ortaya koymaktadır. Örneğin alkol kullanan kimselerin bu durumu siroza sebep olduğu 
gibi, bağımlılık yapması kişinin yaşam fonksiyonunun bozulmasına, hastalıklara karşı 
bedenin güçsüz düşmesine neden olmaktadır. Oburluğun, kolesterol, kalp yetmezliğine, 
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karaciğer yağlanmasına neden olup vücut fonksiyonlarının tam yapınamasına neden ol
duğu gibi vücut yükünü fazlalaştırıp ekiemiere yük bindirerek eklem hastalıkianna da 
neden olmaktadır. Kur'an'ın temizliğe ıeşvik etmesi ise tıbbı hastalıkların mikrobabağlı 
olanlarına karşı kişiyi koruması her şeyden daha önemlidir. 

Ancak şifa demişken Kur'an'da şifa kaynağı olarak gösterilen diğer hususlara da te
mas etmek lazımdır. O halde, 

3. Kur'an'da şifa kaynağı olarak gösterilen hususlar: 

Kur'an'da özellikle suyun ve balın şifa kaynağı olduğuna dair açık ifadeler bulun
maktadır. Suyun şifa olduğu H. Eyyub'u anlatan şu ifadelerde geçmektedir: 

"KuZumuz Eyyub'u da an: (0) Rabbi'ne "Şeytan, bana bir yorgunluk ve azap do
kundurdu" diye seslenmişti. "Ayağını (yere) vur, işte yıkanacak ve içilecek serin (bir su), 
(dedik). Ona bizden bir rahmet ve sağduyu sahiplerine bir i b ret olarak ailesini ve onlarla 
beraber bir eşini daha armağan ettik. "(Sad, 39/41-43) 

Ayetin zahirine göre Hz. Eyyüb'ün ayağını yere vurduğu zaman sadece soğuk bir su 
kaynağının ortaya çıktığını onu içtiğinde eski fiziki güzelliğine ve sıhhatine kavuştuğu 
(Razi, ı 998: IX, 398; Beydavl, 199 ı: IV, 88; Alusl, t.y.: XII, 208) veya bütün içsel 1 ruh
sal ve bedensel hastalıklarının tümünden kurtulduğu anlaşılmaktadır (Beydavi, I 99 ı: IV, 
88; Alusl, t.y.: XII, 207). Ancak Kur'an'da olmamasına rağmen bazıları Hz. Eyyüb'ün 
sağ ayağıyla vurduğunda serin, sol ayağı ile vurduğunda ise sıcak bir su kaynağın yerden 
kaynadığını, serin kaynaktan su içtiğini, sıcak kaynaktan da yıkandığını ifade etmişlerdir 
(Kuşeyri, 2000: III, 106; Razi, 1998: IX, 398; Beydavi,ı991: IV, 88 ). 

Bu ayetler (Sad, 39141-43) suyun bir şifa kaynağı olduğunu ifade etmektedir. İbn 
Sina el-Kanunfi't-Tibb adlı eserinde suyun, maddesi bakımından çeşitli olduğunu ve suya 
karışan karışımlar ve dna baskın çıkan nitelikler yönünden farklılık arz ettiğini ve hangi 
suların hangi hastalıklara iyi geldiğini detaylı bir şekilde dile getirmektedir (t.y.: I, 98-99, 
162). 

Günümüzde suyun tedavi seçeneği olarak kullanıldığı yerler kaplıcalardır. Ancak kap
lıcalar tamamlayıcı bir tedavi seçeneği olarak değerlendirilmektedir. Genel olarak kaplı ca 
tedavisinin kronik hastalıklara uygun olduğu söylenmektedir. Özellikle romatizma, kro
nik bronşit ve karaciğer hastalığı olanlar en fazla kaplıcalardan istifade eden hastalardır. 

Şu ayette de balın şifa kaynağı olduğu ifade edilir: Rabbin bal arısına şöyle va h yetti: 
"Dağ/ardan, ağaçlardan ve kurdukları çardaklardan evler edin!" "Sonra her çeşit mey
velerden ye ve Rabbi'nin yollarına boyun eğerek koyu!!" Onların karınlarından, içlerin
den çeşit çeşit bir içecek çıkar ki onda insanlara bir şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen 
bir millet için elbette bir ibret vardır." (Nahl, I 6 /68- 69) 

Abdullah Ibn Mesud 'dan rivayet edilen bir hadiste şifa konusunda bal Kur' an 'la denk
leştirilmiştir. Allah Resulü (s.a.) "İki kaynaktan şifa edininiz: Bal ve Kur 'an" demiştir 
(İbn Mace, 3452 Tıb, ı 981 ). Kanaatimize göre bal maddi, Kur' an ise manevi hastalıkların 
şifadır. Balda da maddi hastalıklara şifa olması doğaldır. Çünkü arı ilaçlara kaynaklık 
eden bitkilerin meyve ve çiçeklerinden yemektedir. Böyle arının çeşitli çiçeklerden bes-
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lenmesi, balın kimyasını zenginleştirmektedir. İnsan balı yediğinde ondaki bu çeşitli ilaç 
kimyasalları vücuda yayılır ve hastahlan yok eder, vücudu iyileştirir. 

Sonuç olarak Kur'an, küfür, nifak, şüphe, şirk, kalp katılığı, riya, kibr, su-i zan, kin, 
h aset, Dünya sevgisi gibi zaaf olarak sayılan man ev! hastalıklara şifadır. Çünkü Kur' an' da 
asıl olarak hastalık insanın maneviyatını körleştiren, onu kemal yolunda alıkoyan ve ebedi 
saadetinden mahrum eden şeydir. Bu manev! hastalıklar da ruhsal hastalıkların temelini 
oluşturmaktadırlar. Bunların tedavi edilmesi ise büyük oranda ruhsal gerginlik, huzursuz
luk ve hastalıkların ortadan kalkması demektir. Ancak zaman zaman maddi hastalıklar da 
Kur'an'la tedavi edilmiştir. Kanaatimize göre bunda iman olgusu büyük rol oynamakta
dır. Çünkü Kur'an okunduğunda veya ayetleri taşındığında Kur'an'a iman etmiş mümin
Ierin bunun kendilerine şifa vereceğine dair kuvvetli inançları kendi üzerlerinde müspet 
bir etki sağlayarak vücutlarının kimyasına etki etmekte ve iyileşmelerini sağlamaktadır. 
Ancak yine de her konuda olduğu gibi bu konuda da Kur'an anlamını tahsis etmek doğru 
değildir. Bunda Allah'ın hususi bir etkisinin de olabileceğini, olağandışı durumların vu
kuu bulabileceğini ihtimal dairesinde görmek lazımdır. 
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