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Takipçilerinin Sorularına Verilen Cevaplar 
 

Soru Cevap 
Bioenerji Tedavisi  

    Iman Thawabteh 
 

 
Soru: 

es-Selamu Aleykum 
Ben, el-Halil Üniversitesi’nde hemşirelik üzerine eğitim görüyorum. Bize ders veren bir öğretim üyesi, 

bioenerji tedavisi alanında eğitim almaya başladı ve Masterını tamamlamak istiyor.  
Ama meseleyi araştıran bir arkadaşımız, bioenerji tedavinin Şeriata göre haram olduğunu söyledi. Ama 

öğretim üyesi, eğitimini tamamlamak istediği için bioenerjinin haramlığına ilişkin ondan kati şeri delil 
istedi. Fakat o arkadaş, konuya ilişkin Kur’an ve sünnetten açık bir delil getiremedi. Lütfen bu konu 
hakkında ne düşündüğünüzü benimle paylaşır mısınız? 

 Cevap: 

Bioenerji tedavi ile ne kastedildiği konusunda soru açık değil. Soran kişi bioenerjinin anlamını 
açıklarsa iyi olur ki cevaplayabilelim... 

Ancak haram söz konusuysa, radyasyon, lazer tedavisi ve kanser tedavisi için kullanılan 
radyasyon tedavisi gibi somut fiziksel enerji hakkında sorulmadığını tahmin ediyorum. Zira bu 
tedavi türlerinde röntgen ışınları veya MRI [Manyetik rezonans görüntüleme] veya benzeri ışınlar 
kullanılır. Bu ve benzerleriyle tedavi olmada bir sakınca yok. Ancak ben sorulan sorunun 
biyoenerji hakkında olduğunu tahmin ediyorum... Biyoenerji ile tedavi olmak soruluyorsa, derim 
ki: 

Biyoenerji tedavisi hakkında edindiğim bilgilere göre, bioenerji tedavisi Budist felsefi temelleri 
dayanan bir tedavi türüdür. Bu tedavi sahiplerinin iddiasına göre, “Bu tedavi, metafiziğin insan 
üzerindeki etkilerini anlamaya dayalı ruhsal ve fiziksel bir psikiyatrik tedavi türüdür. Eski Doğululara göre 
evrende “Chi” veya “Ka” veya “Prana” adında süptil bir güç vardır. Vücut içerisinde devamlı bir titreşim 
ve düşük voltajlı bir elektromanyetik akım, çaresi bulunamayan hastalıkları bile iyileştiren içsel bir güçtür. 
İnsanı hem ruhsal bozukluk hem de depresyondan korur. Ruhsal olarak güçlendirir. İnsanı başarıya ulaştırır 
ve çoğu zaman insan yaşamını değiştirir. Önemli ölçüde ruhsal ve fiziksel tedavi sağlar...” Bu, şarlatanlık 
ve hokkabazlık karışımı bir tedavi türüdür...  

Hiç şüphe yok ki bu tür tedavi, İslam’a aykırı Budist felsefi temellere dayandığı ve bazı 
hokkabaz ve şarlatanlık eylemleri içerdiği için haramdır... 

Haram olduğunu söylemek için bioenerji adındaki tedaviyi konu edinen Kitap ve Sünnetten bir 
nassa gerek yoktur. Aksine bu tedavinin pagan ve Budist felsefi temellere dayandığını, 
şarlatanlık ve hokkabazlık karışımı bir tedavi türü olduğunu söylemek yeterlidir...  

Eğer soru bu minvalde ise, cevap da yukarıdaki gibidir. Yok, başka bir şey kastediliyorsa, o 
zaman cevaplayabilmek için soru biraz daha izaha muhtaçtır. 
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