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Lütfen yazıyı bilinç altınıza DEVE SİDİĞİ algısını kodlayarak ve kendinizi DEVE SİDİĞİ içilmesinin iğrenç oluĢuna 
programlayarak okumayınız. Ön yargılarınızı bir kenara bırakarak düzgünce anlayarak okuyunuz. Yazı içerisinde onlarca 
kaynaktan alınmıĢ bilgileri barıdırmaktadır gerek yazının sonunda gerekse de içerisinde kaynaklar belirtilecektir   

Eğer siz de kilometrelerce uzaklıktaki yerlere kuantum dolanıklık teorisiyle ıĢınlanılabileceğini bilimsel içerikli 
kitaplarda okuduğunda ya da bi fizik profesöründen dinlediğinde çene hareketlerini ağır çekime ala ala: “Vaaayyy 
be!..Bilim nereye uçuyor böyle…” diyen ancak bir siyer kitabında peygamber aleyhisselamın mucizelerini okuduğunda 
ise “Hiç olur mu; böyle hurafeler, anca üfürükçü kadın hezeyanlarında ya da mitolojik senaryolarda bulunur… Biraz 
realist olun yahu!..” diye nutuk çekenlerdenseniz; rica edeceğim, siz iki kere okuyun bu yazıyı… Zira amentünüz olan 
bilimin mührüyle “cicili bicili” tasdik damgası bile almıĢ klinik bir hadiseden bahsedeceğiz size.[1] 

 

Önce mevzubahis hadisi okuyalım; 

 "Ureyne ve Ukeyle kabilelerinden bir grup Medine’ye gelerek Müslüman oldular. Medine’nin havası 
onlara dokununca Peygamber onlara deve idrarını içmelerini öğütledi. Adamlar develeri dağıttılar ve 
çobanı da öldürdüler. Peygamber onları yakalattı, ellerini ve ayaklarını kesti, gözlerini oydu, çölde 
susuz ölüme terk etti. Biz onlara su vermek isteyince, Peygamber bizi engelledi.” (Buhari Tıp5/1, 
Hanbel, 3/107,163). 

Ayetlerin "sebebi nüzulü" olduğu gibi, hadislerin de "sebebi vürudü" vardır. 
Peygamberimiz bir söz söylemiĢ, bir tavsiyede bulunmuĢ, bir Ģeyi yasaklamıĢsa muhatabına ve olaya bakmadan mesele 
anlaĢılmaz. 
 
Aynı soruyu soran pek çok sahabiye farklı cevaplar verdiği çok olmuĢtur. 
Mesela; Allah katında en hayırlı amel nedir?" sorusuna farklı zamanlarda farklı kiĢilere farklı cevaplar verdiği olmuĢtur. 
Birine, Allah yolunda cihad etmek, baĢka birine ana babana iyilik etmektir demiĢtir.(Bu konuya farklı bir yazıda 
değineceğiz inĢaAllah) 
 
Kendisine gelen ve çare soran bir hastaya deve idrarı tavsiye etmesi, o günün tıbbi imkanları da göz önünde 
bulundurularak anlaĢılmalıdır. 
 
Tarihten, dinden hadisten, Kur'an dan gelen pek çok bilgiyi, birikimi otomatikman, araĢtırmadan reddetmek materyalist 
felsefenin açmazlarından biridir, bağnazlık olsa olsa budur… 
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Sanki Peygamberimiz herkese günde üç öğün deve idrarı için demiĢ gibi bir algıyla, kibirle reddetmek, alay etmek, alay 
edilecek durumlara düĢmeyi netice verir… ki yazımızda bunu göstereceğiz inĢaAllah. 

Bu olay o insanlara o an için tavsiye edilmiĢtir, herkese illa deve idrarı içeceksiniz diye KESİN bir hüküm yoktur, ortada 
zaruri bir durum var ve bu zaruri durumun giderilmesi için tavsiye edilmiĢ bir hükümdür. Orada nöbetçi eczane olmadığı 
için yada Hastalığın tedavisinde kullanılan drogların analizinin bundan 14 asır önce uçsuz bucaksız çöl kumları üzerinde 
inĢa edilmiĢ farmakokinetik, botanik, zoolojik AR-GE çalıĢmalarının yapıldığı laboratuvarlarda yapıldığını 
düĢünemeyeceğimize göre, ilaç etken maddesini ekstre edebilmek için en ilkel yöntemlerin bile tababet olarak 
adlandırıldığı bir dönemde tedavi için tek yolun bitkisel ve hayvansal drogların (ilaç hammaddeleri) doğrudan tüketimi 
olduğunu dile getirmeye gerek bile yoktur sanırım. Zaruretten dolayı hastalıklarının geçmesi, acılarının azalması için 
eskiden beridir tedavi yöntemi olarak kullanılan (ileride değineceğiz) bir Ģeyi söylüyor Peygamber Efendimiz. Zaruret 
durumunda haramlar helal olabiliyor; örneğin boğazımıza bir Ģey takıldı boğulacağız etrafta helal bir içecek yoktur o 
anda boğazımız düzelecek miktarda haram olan içkiden içsek günah olmaz ya da açlıktan öleceğiz etrafta domuz 
etinden baĢka yiyecek bir Ģey yoktur zaruretten dolayı ölmemizi engelleyecek kadar(fazlası değil) domuz eti yersek 
yine haram olmaz onlarda orada zaruretten dolayı mecburiyetten böyle bir tedavi yöntemine baĢvuruyorlar. Tekrar 
edelim bu kesin bir hüküm değildir yani bütün ümmete gidin deve idrarı için denmiyor ya da böyle bir Ģey tavsiye 
dilmiyor.  

İdrar ile tedavi yöntemi kadim Mısır, Roma veya eski Yunan’da kullanılmıĢ bir tedavi yöntemidir. Günümüz tıp bilimi ise 
ismine “zooterapi” ismini vermektedir. 

Bugün ABD’de halen “Bufalo” idrarı damıtılarak çeĢitli ilaçlar yapıldığını biliyoruz. Eski Hint hekimliği kaynaklarına 
baktığımızda ise keçi, koyun, fil, at, eĢek, deve gibi hayvanların idrarından elde edilen tıbbi içeriklerin tedavi için 
dıĢarıdan tatbik yöntemiyle kullanıldığını da görebilmek mümkündür. 

Sadece onlarda değil Osmanlı dönemine ait Tıbbi kayıtlarda da idrar ile tedaviler yapıldığına rastlanılmıĢtır. Osmanlı 
dönemi müelliflerinden Bâli Efendi, “Tercüme-i Ay’nul” isimli eserinde sarhoĢ olmuĢ ayılmakta güçlük çeken 
kimselerin, sara nöbeti geçiren kimselere “Deve İdrarı” tatbik edildiğinde bu etkinin giderileceğini beyan etmiĢtir. 

Deve idrarı ise Arap yarım adasında kullanılan bir idrar türüdür ve muhteviyatı ile bazı hastalıkların mücadelesinde 
kullanıldığı bilinmektedir. 

Deve idrarı yoğun olarak mineral ve tuz ihtiva eden bir idrar çeĢididir ve yoğun in vitro ortamında kanser hücrelerinin 
yaĢama Ģansının olmadığı bilim adamlarınca ispatlanmıĢtır. 

Ayrıca mantara karĢı önleyici bir etkisi bulunan deve idrarının kanda ki trombositlerin kümeler haline gelmesinin önüne 
geçtiği de bilimsel testler sonucunda ortaya çıkmıĢtır. [2] 

 

Gelin iĢin bilimsel boyutuna biraz daha detaylı değinelim; 
Ege bölgesinde idrarla tedavi 

İyileĢmek için her türlü pis kokulu Ģurupları kendi irademizle tıpıĢ tıpıĢ içen bizler, içtiğimiz Ģurupların terkibi kadar 
kimyasal dolu idrarın kötü ve iğrenç çağrıĢımlarının baĢka alternatif bir tedavisi olmayan hastalığın pençesinde 
kıvranmaktan daha korkunç olduğunu söyleyemeyiz. Kaldı ki bugün bile Ege’nin köylerinde arı sokması gibi basit ve 
tedavisi çok kolay bir hastalığın olası risklerinden korunmak için ilaç yokluğunda amonyak içerdiği için idrarla tedavi 
edildiğini biliyoruz. 

Bugün; 21.asırda, uzay çağında, teknolojik geliĢmelerin Ģahikalarında gezinirken, her eczanede amonyak bulmak 
manavda domates bulmak kadar kolayken, acil müdahale için arının soktuğu bölgeye idrar yapılmak suretiyle amonyak 
ihtiyacının karĢılandığı bir sır değil. 

Niçin bu hadis inkarcılığının çığırtkanlığını yapan, boğazlarını yırtarcasına yaygarayı basan zevat, Türkiye’nin “çağdaş ve 
muasır medeniyet çizgisine” en yakın bölgesi olan Batının köylerindeki bu tradisyonel (geleneksel) tıp uzantısı 
uygulamanın kritiğini yapma cesareti gösteremiyorlar dersiniz? Çünkü bu pazardan onların hadis inkarcılığına malzeme 
çıkmaz da, ondan. Yoksa herkes bilir ki çarenin, alternatif çözümlerin bulunmadığı Ģartlarda olağanın ve normalize 
yöntemlerin dıĢına çıkılabilir. Kaldı ki 1 değil, 2 değil, 3 değil… Tam 14 asır öncesinin mahrumiyetini düĢünün. Tarihi 
vakalar mercek altına alınırken 21.asrın gözlüğünü çıkarmazsanız sadece barbarlık, sadece ilkellik, sadece vahĢet 
çarpar gözünüze, 7.asrın vakasını irdeleyecekseniz bir zahmet 7. asrın aparatlarıyla analiz yapacaksınız. 7.asrın çorak 
ve yoksun toprağında yetiĢen noksan yöntemleri, 21.asrın münbit ve verimli arazisine ekerseniz sararıp solar, elinizde 
kalır. Yok eğer tarihi verileri illa da 21.asrın alfabesiyle okuyacağım, 7. asrın alfabesini tanımıyorum derseniz A yazan 
metni B okursunuz. 



 

Deve idrarının bazı hastalıkların tedavisinde kullanıldığı uluslararası bir dergi olan Journal of Ethno-Pharmacology isimli 
dergide de geçmekte. 

Deve idrarı uluslararası dergide 
Bitmedi; deve idrarı yalnızca Buhari’de geçmiyor, bu meselenin üzerine bunca bedevilik, ilkellik etiketi yapıĢtırıldıktan 
sonra nerede geçtiğini öyle kolay tahmin edemezsiniz, zorlamayın. Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (Ulakbim) 
indeksine göre bilimsel kudreti en ileri seviye kategorisinde yani A kategorisinde olan bir dergide: “Journal of 
Ethnopharmacology” dergisinde. Yani kenar kıyı köĢe dergisi ya da gazete müsveddesinde değil, Ulusal ve Uluslararası 
düzeyde bilimsel yetkinliğini tescillemiĢ akademik bir dergide. Ayrıca Müslüman bilim adamlarının çalıĢmalarından 
oluĢmayan; ideolojik fanatikliğin tesirinde kalmıĢ olamayacak bir heyetin edite, redakte ettiği bir dergide… 

Deve idrarının Hepa-c1c7 türü kanserlerini kaynak organizma dıĢı kullanımda tedavi edici etki gösterdiği ve sitokrom – 
p450-1a1 enziminin sentezini inhibe ettiği yazıyor, derginin 2011’de çıkan nüshasında. Bu sitokrom p450-1a1 enzimi 
kanser oluĢturucu etkisiyle biliniyor zaten. Kanser oluĢturucu molekülü diskalifiye ediyor, kanser tahribatını da restore 
ediyor. 

Bu 21.asrın dahi kronik bir çözüm sunamadığı ontolojik vakalara dair kısmi çözüm önerisine 1400 sene öncesinde 
dillendirilmiĢ bir hadiste değil de mesela Galen’in vatanı antik Yunan’da ya da alternatif tıp diyarı Hint coğrafyasında 
belki de yeni kıta yerlilerinde rastlanılmıĢ olsaydı neler olurdu dersiniz? Ben söyleyeyim: Tıp, eczacılık ve diğer Sağlık 
Bilimleri fakültelerinde tümör lezyonları ya da metastaz konularında tedavi seçeneklerinin tarihi geliĢim süreci 
iĢlenirken slaytların ilk sayfalarında Hint, Yunan tababetinin ya da Avrupa yerlilerinin alternatif tıp mucizelerinin 
ballandıra ballandıra anlatıldığı sunum göze çarpacaktı… Fakat iĢ hadis literatürü fobisine takılınca iki tip tepki 
anomalisi gözlemleniyor: ya bilmezden gelmek ya da müfredata ur gibi tasallut etmiĢ İslamofobi güdümlü saldırı 
refleksi. 

İbn-i Sina’da deve idrarıyla tedavi 
Batı’daki adı Avicenna olan İbni Sina deyince göğsümüz bir ayrı kabarır değil mi? Hatta modernist kesimlerin bile bi 
dertleri yoktur bu dahi tıpçıyla. Peki Avrupa’ da ve Asya’da asırlarca ders kitabı olarak okutulan “el-Kanun” da ne 
geçiyor biliyor musunuz : “Deve idrarıyla tedavi“. 

Ayrıca herkes bilir ki netice alınamayan alternatif tıp tedavileri en geç bir iki asır sonra tarihin sayfalarına gömülür, 
yaĢamları uzun olmaz. Ama bedevi, hadari Arapların bu deve idrarı tedavisini peygamber aleyhisselamdan binlerce yıl 
öncesinde bile tercih ettiklerini biliyoruz. Tradisyonel (geleneksel) tıp gücünü pozitif farmakovijilanstan alır; yani 
olumlu klinik geri dönüt. Bu Ģekilde bir tedavi neticesiz olmuĢ olsa binlerce yıl niçin halkın tercihi olsun? Herhalde 
idrar içme fantazisi yüzünden değil! 

Bununla birlikte o dönemin mahrumiyet vahasından çıkmıĢ bulunmaktayız bu asırda. Artık UUN, sitokrom p450-1a1 
sentezini inhibe eden enzim ve diğer idrar bileĢenlerini laboratuvarların in-vitro ortamlarında ekstrakte edebiliyoruz, 
sentezleyebiliyoruz. Bu yüzden alternatif çözüm olanakları varken kalkıp da zorunlu bir tedavi tercihi olan deve idrarı 
içme teĢebbüsünde bulunmak ancak belahet ve cehalettir. Kimse “Hadi deve idrarının klinik faydalarından 
yararlanalım” diyerek kalkıp idrar içecek kadar ucube olmamalı bu asırda, çünkü tekrar tekrar belirtiyorum: O 
dönemin yoksunluk Ģartlarında değiliz Ģimdi, artık tedavi edici molekülleri baĢka tıbbi kanallardan elde 
edebiliyoruz. Benim sözüm 14 asır önceki alternatif tıbbi yöntemleri 21.asrın Ģımarık, ekabir ve asırlar arası 
baĢkalaĢımı göremeyecek kadar kör yaklaĢımıyla, rahat, yumuĢak koltuğunun gevĢeticiliğine gömülerek, zihninde bilim 
adına yalnızca ortaokulda gördüğü Fen Bilgisi dersinin “Maddenin tanecikli yapıda olduğu” bilgi kırıntısı olduğu halde 
uluslararası arenada bilimsellik bulvarında at koĢturan akademik camiların kabul ettiği tradisyonel tıbbın orasını 
burasını karalamaya çalıĢanlara… 

 



 

Fekal Mikrobiyota Transplantasyonu 

Rasulullah sağlık problemleri olmayan Medine halkına deve idrarı tavsiyesinde bulunmamıĢtır, Medine’ye gelip 
hastalanmıĢ bir heyete o günün tıbbi donanım, ekipman, materyal, kümülatif sıhhi bilgi sığlığı standartlarında 
alternatifi olmayan bir tradisyonel tıp tedavisini önermiĢtir. 

Bugün; yani insanoğlunun neredeyse ölümden baĢka her türlü kronik rahatsızlığa çare buluĢuna ramak kaldığı bir devrin 
arefesinde, baĢ döndürücü fenni geliĢmeler kuĢağında biz bile ‘Fekal Mikrobiyota Transplantasyonu‘ 
gerçekleĢtiriyoruz. Yani özür diliyorum; folklorik tabirle “dıĢkı nakli“. 

21.asırda bile insanlık, dıĢkı içerisindeki geniĢ spektrumlu bakterilerin katalize ettiği reaksiyonlara muhtaçken siz 
dünyanın öküzün boynunda durduğu Ģayiasına inanacak kadar bilimsellikten fersah fersah uzakta olan bir çağda, 
Rasulullah’ın gelen hasta heyet için keçi kılından yapılmıĢ çadırların içine kalitatif analiz yapan bir biyokimya ar-ge 
laboratuvarı kurup idrardan UUN (Uriner Urea Nitrogen) yapmasını mı bekliyordunuz? 

Bugün burundan mideye, mideden de ince bağırsağa uzatılan bir boru ile dıĢkı (gaita) nakli yani Fekal Mikrobiyota 
Transplantasyonu yapılıyor. Burnunuzun ve midenizin içinden dıĢkı geçiriyorlar yani. ġimdiye kadar 1400 sene 
öncesinin teknik imkansızlığı içinde ölmemek için deve idrarı içmeye mecbur kalan Ortaçağlıları eleĢtiren bizim uzay ve 
teknoloji çağı mealistleri dıĢkının idrardan daha az iğrenç olduğunu mu düĢünüyorlar? DıĢkı 21. asrı bile kendisine 
mecbur ediyorsa, zaruret durumunda idrar taa 7.asrı niye kendisine mecbur etmesin? İpe un sermeyi bırakın da, önce 
koruyucu-önleyici hekimlik tedavi seçenekleri arasında deve idrarı terapisini tavsiye eden tıbbın babası; bugünkü 
tıpçıların deontoloji ve meslek ahlakı vizyonlu yeminlerine ismini veren Hipokrat’ı eleĢtirin. 

Batıda Avicenna ismiyle meĢhur olmuĢ İbn-i Sina’nın asırlarca tüm dünyada ders kitabı olarak okutulan “el-Kanun” 
kitabında deve idrarı bileĢenlerinin tedavi edici etki gösterdiği hastalıklar için idrarı önermesini eleĢtirin. Fakat 
modernist üstadlarınız gözünde puan kaybedersiniz o zaman değil mi; Hipokrat dönemi tıbbi imkanları kısıtlıydı 
dersiniz, değil mi.. Peki Peygamber aleyhisselamın yaĢadığı 7.asırda rekombinant DNA teknolojisi filan mı keĢfedilmiĢti 
ki, Hipokratı hedef tahtasına oturtmayan sizler, Rasulullah’ın hayatı boyunca tek bir defa tek bir heyete, tek bir 
hastalığa zorunluluk güdümlü olarak önerdiği geleneksel tıb kanallarını eleĢtiri haysiyetini paspas yapacak bi yılıĢıklıkla 
ağzınızda geveliyorsunuz! 

Bir doktor ağır travmalı kronik bir klinik vakaya kuvvetli hipnosedatif etkili narkotik analjezik verdi diye, doktorun tüm 
vakalarda ağır etkili bu ilaçlardan verdiğini, vereceğini iddia etmek kadar gülünç ve bir o kadar da kasıtlı bir iddia: 
“İdrar içmenin sünnet olduğu” iddiası, doktorun analjezikleri sadece özel bir hastaya ve hastalığa uygulamıĢ olması, 
anesteziyi genele uygulanan bir metod yapmayacağı gibi, Rasulullah’ın tek bir heyete tıbbi çaresizlik durumunda idrarı 
tavsiye etmesi, onu Rasulullahın sünneti yapmaz. 

Journal of Ethno-Pharmacology dergisinde yayımlanan deve idrarı ile ilgili bilimsel makalenin özet kısmının 
tercümesi 

ÇalıĢmanın özeti: Deve idrarı, Hepa 1c1c7 hücre dizisinde AhR bağımlı bir mekanizma yoluyla sitokrom P450 1a1 gen 
ekspresyonunu inhibe eder. 

ÇalıĢmanın Amacı: Deve idrarı içmek birçok kanser vakasının tedavisinde geleneksel olarak kullanılmakta fakat 
mekanizması hala net olarak bilinmemekte. Bu yüzden 3 farklı deve (bakire, emziren ve hamile) idrarı farede 
hepatoma (karaciğer kanseri) Hepa 1c1c7 hücre dizisindeki (karaciğer kanserine neden olduğu bilinen hücre dizisi) 
Cyp1a1’i (sitokrom p450 enzimlerinin en önemli bileĢenlerinden biri, çevresel kanserojenlere sürekli maruz kalmak, 
ekstrahepatik dokulardaki CYP1A1 ekspresyon seviyesini, aril hidrokarbon reseptörü (AhR) vasıtasıyla arttırmaktadır. Bir 
çok kanser oluĢum mekanizmasında rol oynamaktadır) module etmek için incelendi. 

Materyal ve Metod: 3 farklı deve idrarı inek idrarıyla PCR kullanılarak karĢılaĢtırdı. 

Sonuç: Deve idrarlarının tümü Cyp1a1İn TCDD tarafından ekspresyonunu inhibe etti. (TCDD: 2, 3, 7, 8-
tetrachlorodibenzo-p-dioxin: Cyp1a1’i en güçlü indükleyen ve karsinojen olduğu bilinen kimyasal). Önemli olarak; 
bakire deve idrarı Cyp1a1 ekspresyonunu engellemekte en yüksek aktiviteyi gösterdi, onu emziren deve idrarı izledi. Bu 
çalıĢma deve idrarının TCDD’nin neden olduğu toksik etkileri engellediğinin ilk kanıtıdır. Bu etki Ctp1a1 ekspresyonunun 
Ahr bağımlı bir mekanizmayla hem transkripsiyonel hem posttranskripsiyonel seviyelerde inhibe edilmesiyle oluĢur. 

The Growth Inhibitory Potential and Antimetastatic Effect of Camel Urine on Breast Cancer   
Cells In Vitro and In Vivo. 
Romli F., Abu N., Khorshid FA., Syed Najmuddin SU., Keong YS., Mohamad NE., Hamid M., Alitheen 
NB., Nik Abd Rahman NM. 
 
ÇalıĢmanın özeti: Deve idrarının meme kanseri hücreleri üzerinde in vivo ve invitro büyüme önleyici ve antimetastatik 
etkisi. Kulağa pek hoĢ gelmese de deve idrarı uzun yıllardır Orta Doğu’da ateĢ, soğuk algınlığı hatta kanser gibi pek çok 



hastalığı tedavi edeceğine inanarak tüketilmekte. Genelde birkaç damla deve idrarı sütle karıĢtırılarak veya direkt 
olarak tüketiliyor. Bu çalıĢma, deve idrarının 4T1 kanser hücre dizisindeki in vitro ve in vivo büyüme potansiyelini ve 
metastatik kabiliyetini inhibe etme etkilerini incelemeyi amaçlıyor. MTT sonuçlarına göre deve idrarının 4T1 hücre 
dizisine karĢı hücre öldürücü etkisi olduğu ve bunun doz bağımlı olduğu saptandı. Deve idrarının potansiyelini tam 
olarak anlaĢılması için, in vivo çalıĢmada, 4T1 hücreli aĢılanmıĢ farelere, 2 farklı dozda deve idrarı uygulandı. ÇalıĢma 
sonucunda her iki grupta da kontrol grubuna göre tümör boyutunda küçülme olduğu gözlemlendi. Bunlara ek çeĢitli 
analizlerle de deve idrarının in vivo ortamda 4T1 hücre dizisine karĢı metastazı engelleyici etkisi saptandı. Özet olarak 
deve idrarının antikanser etkisi farklı çalıĢmalarda da savunulmuĢtur. in vivo çalıĢmada daha yoğun deve idrarının 
kullanılması daha iyi sonuçlar vermiĢtir. Bu proje, deve idrarının T41 hücre dizisindeki büyümeyi ve metastazı inhibe 
etmek için kullandığı mekanizmaları ortaya koymuĢtur. [3] 

 

Hayvan idrarı ile tedavi konusunda bir çok yazı, makale, kitap bulabilirsiniz örneğin bunlardan bir tanesi  
“Natural Benefits Of Urine Therapy” dir. 
 
Hitler döneminde Nazi doktorları yapılan bazı araĢtırmalarda deri hastalıkları için hayvan idrarını tavsiye eden 
araĢtırmalar yapıldığı da Alman araĢtırmacılar tarafından dile getirildiği J. Bhurani’nin kaleme almıĢ olduğu “Natural 
Benefits Of Urine Therapy” isimli eserde konu edilmiĢtir. 
 
Viking dönemlerinde ise denizcilerin sıklıkla yakalandığı bir hastalık türü olan Skorbit hastalığı için ağır diĢ 
lezyonlarında idrar kullanılması tavsiye edildiği de birçok tarihçi tarafından kaleme alınan eserlerde göze çarpmaktadır. 
İran’lı bilim adamı Jagdish R. Bhurani’nin yaptığı açıklamalara göre idrar tedavisi sonucu aĢağıdaki hastalıklara çare 
bulabileceğini bilimsel olarak ispatladığını iddia etmiĢtir. 
 
“Tedavi edilemeyen Kronik Hastalıklardan Tıp bilimi, Kanser, HIV / AIDS, Diyabet, Safra Kesesi taĢları, 
Serebral Palsi, Zihinsel Engellilik-Özürlülük, Motor Nöron Hastalığı, 
Musküler Distrofi, Nefritik Sendromu, Kronik Böbrek Yetmezliği, felç, 
Saç Dökülmesi “Diffüz Disk Dehidratasyon”, Akut Bel Spondiloz “ALS” 

 
[4] 
 

 
Gelin size önceden kanser olan(foliküler lenfoma ve Prostat) olan sonrada idrar 
tedavisi ile sağlığına kavuĢan Johnun yaĢadıklarını anlatalım; 
 
John Bettens inanılmaz yoğun, kariyer odaklı bir ceza savunma avukatıydı. John'un kanser yolculuğu, Mart 2003'te 
prostat kanseri teĢhisi konulduğunda baĢladı. Tedavi seçeneklerini değerlendirdikten sonra,  
GELENEKSEL TEDAVİ ve radyoterapi tedavilerini reddetti.  
Nisan 2007'de, John'a foliküler lenfoma teĢhisi konuldu. 

 John'un deyiĢiyle: 

“Boynumun kenarında bir yumru görünmesi sadece 36 saat sürdü. Önceden uyarı almadım. Bu, vücudumun 

ikinci bir kanser barındırdığı konusunda uyarımdı.” 

Mart ve Mayıs 2007 arasında, boynunda biyopside bu geniĢlemiĢ düğüm vardı, daha sonra  
cerrahi bir iĢlemle çıkarıldı ve tekrar biyopsi yapıldı. Biyopsiler, düğümü kanserli olarak gösterdi.  
Bu prosedürleri takiben, yine bu kanser için bir monoklonal antikorun kullanımı ile birlikte kemoterapiye baĢlayan John 
herhangi bir geleneksel terapiyi reddetmiĢtir. 

2007'nin geri kalanı boyunca ve ġubat 2008'e kadar, boynu, göğsü ve karnında  
olduğu doğrulanmıĢ olan kanserin ilerlemesini izlemek için bir dizi BT taraması yaptı. Bu süre zarfında boyun  
ve göğüste geniĢlemiĢ düğümler büyük oranda değiĢmeden kalmıĢtır, ancak midede bulunanlar boyut olarak 
artmıĢtır. Tarama sonuçlarına göre bazı düğümler “önemli ölçüde hastalıklı” idi. 2007'nin ikinci yarısında,  



durumunun bakteriyel kökenli olabileceği inancıyla yoğun bir üç aylık antibiyotik kürüne baĢladı. Ancak bu  
tedavi baĢarısız oldu. 

İdrar tedavisi rejimi 

ġubat 2008'in sonlarında doktorlarından biri (her zamanki GP'si ya da onun hematologları) ile  
birlikte 2004'ten beri prostat kanseri ile ilgili olarak danıĢmanlık yapmıĢ olanlardan biri,  
idrar tedavisini tavsiye ederek, baĢarısını desteklemek için herhangi bir bilimsel kanıtın o an olmadığını 
belirtti. Anekdot olarak, lenfomanın tedavisinde baĢarılı olduğunu biliyordu. Tavsiye edilen rejim,  
idrar yolunu temizlemek için küçük bir miktar İġLENDİKTEN sonraki idrarın 250 ml'sini içmekti. John  
bu terapiyi denemeye karar verdi. 

Terapi baĢarısı 

Sonuçlar olağanüstü ve CT taraması ile doğrulandı. ġekil 1,  
2 Nisan 2007 ve 10 ġubat 2012 arasında mide, göğüs ve boyundaki lenfadenopatinin ilerlemesini göstermektedir. 
Ağustos 2008'e kadar göğsündeki düğümlerin büyüklüğü  
büyük oranda değiĢmeden kalmıĢtır. Bu, Aralık 2008'e kadar boyun düğümleri için de geçerliydi.  
Bu tarihlerin ötesinde, hem göğüs hem de boyun düğümleri küçülmeye baĢladı.  

ġekil 1:  

12 ġubat 2008'de baĢlayan dönem, ġubat 2008'in sonlarında John'un idrar tedavisini baĢlattığı dönemdir. 2008 yılının 
ġubat ayında, karnın içinde yer alan en büyük düğüm, 3 cm çapındaydı. Mayıs 2008 itibariyle, düğüm çapı 2 cm'ye 
düĢmüĢtü ve Ağustos 2008'e kadar 1 cm daha daraldı. Bir ġubat 2010 taramasında, göğüste veya boynunda hiçbir düğüm 
bulunmadığı (bu durumun ya algılanamayacağı ya da önemsiz ya da önemsiz olduğu düĢünülebilir) ve karındaki en büyük 
tümör  sadece 6 mm x 4 mm boyutlarında ölçülmüĢtür. John'un ġubat 2012'ye kadar BT taraması daha yoktu. 
Sonuç: karın, göğüs veya boyunda lenfadenopati saptanamadı.  

John Ģu sonuca varır: 

“Benim görüşüme göre, dört yıllık süre boyunca, ancak özellikle ilk sekiz ayda, sonuçlar ,idrar tedavisi ve görüntü 
kullanımı ile lenfatik sistemimden saptanabilir herhangi bir kanserin azaltılması ve nihai olarak ortadan 
kaldırılması arasında güçlü bir ilişki olduğunu gösteriyor. Bunlar, bu dönemde iyileşme rejimimde yaptığım tek 
değişiklikti.” 

John, bilimsel desteğin bu tür kanser için iyi tanınan bir tanı aracı olan BT taramalarından geldiğini 
savunuyor. Taramalar, saptanabilir herhangi bir kanserin azaltılmasını ve nihai olarak yok edilmesini gösterdi ve 
bu  azalma ve eliminasyon, idrarın terapi olarak kullanıldığı süre ile iliĢkiliydi. Hematolog ve 'geleneksel' GP  
baĢarısı için bir açıklama sunamazken, 

 John kararlı bir Ģekilde: “Görüş açımdan, idrarın, imgenin ve ikisinin de fark yaratan inancımın sarsılmaz olduğunu 
düşünüyorum. Bu kendiliğinden gerileme değildi. Bu sonuç için dört yıl boyunca gerçekten çok çalıştım.”  

John Bettens’in bu olaydan sonra ise daha da ileri giderek idrar tedavisi yöntemi ile kanser hücrelerini yok ettiğini iddia 
etmiĢ ve bunun için ABD’de bir patent dahi almıĢ ve bilim çevrelerinden de ortaya koyduğu bu ĢaĢırtıcı idrar tedavi 
yöntemine hiç bir itiraz gelmemiĢtir. 



 

John ile ilgili yazının kaynakları: (5) 

Gelin Ģimdide National Center for Biotechnology Information (Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi) daki 
bir makaleyi okuyalım  

Deve idrar bileĢenleri in-vitro anti-kanser özelliklerini göstermektedir: 
ETNOFARMAKOLOJİK İLİġKİ: 

Deve idrarı (CU), Arap Yarımadası'nda kanser de dahil olmak üzere çeĢitli hastalıkları tedavi etmek için yaygın olarak 
kullanılırken, tam olarak etki mekanizması tanımlanmamıĢtır. Bu çalıĢmanın amacı, deve idrarının in-vitro (sıklıkla 
biyoloji ve tıp alanlarında kullanılan ve "laboratuvar ortamında ya da yapay koĢullarda" manası taĢıyan bir terimdir.) 
insan hücreleri üzerinde anti-kanser etkisine sahip olup olmadığını araĢtırmaktır. 

 

MALZEMELER VE YÖNTEMLER: 

AnnexinV / PI testi, apoptozu değerlendirmek için kullanıldı ve immünoblot analizi, farklı apoptotik ve onkojenik 
proteinler üzerindeki CU'nun etkisini belirledi. Ayrıca, sitotoksisite ve hücre döngüsü üzerindeki etkiyi ve sitokinlerin 
üretimini araĢtırmak için akıĢ sitometrisi ve Elispot kullanılmıĢtır. 

SONUÇLAR: 

Deve idrarı, tüm non-tumorijen hücre epitelyal ve normal fibroblast hücreleri epitelyal ve fibroblast hücreleri üzerinde 
sadece marjinal etki ile, tüm değil, insan kanser hücre dizilerine karĢı sitotoksisite gösterdi. İlginç bir Ģekilde, 216 mg / 
ml liyofilize CU, hücre proliferasyonunu inhibe etti ve göğüs kanseri ve medulloblastomalar dahil olmak üzere farklı 
kanser hücrelerinde apoptosisin% 80'inden fazlasını tetikledi. Apoptoz, bu hücrelerde Bcl-2 azalması yoluyla intrinsik 
yoldan indüklendi. Dahası, CU, kanser destekleyici proteinleri survivin, β-katenin ve siklin D1'i aĢağı regüle etti ve 
sikline bağımlı kinaz inhibitörü p21'in seviyesini arttırdı. Ek olarak, CU'nun, periferal kan mononükleer hücrelerine karĢı 
sitotoksik etkisi olmadığını ve IFN-y'yi indükleyerek ve Th2 sitokinleri IL-4'ü inhibe ederek güçlü bir immüno-indükleyici 
aktiviteye sahip olduğunu gösterdik. 

SONUÇLAR: 

CU(Deve idrarı)'nun in vitro spesifik ve etkili anti-kanser ve güçlü immün modülatör özellikleri vardır.(6) 



 

Kanser tedavisinde kullanılmak üzere Deve idrarından üretilen kapsül şeklindeki ilaç için 
Amerika Patent Ofisinden Patent alındığını gösteren belge… 

 “Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi” yani “NASA” dahi idrar hakkında bir araĢtırma yapma ihtiyacı 
hissetmiĢtir. NASA’nın laboratuvar verilerine dayanan raporunda, idrarda faydalı maddelerin 
bulunduğu ortaya konmuĢtur.[7] 

 

Idrar ile alakalı NASA raporunun ilk sayfası… 

Sağlık alanıyla alakalı kaleme aldığı kitaplarla tanınan Harald W. Tietze’nin ilk baskısı 1996’da yapılan ve 
“International Bestseller” olan yani Dünya çapında en çok satan kitaplar arasına giren “Urine The Holy 
Water” yani “Kutsal Su Idrar” baĢlıklı kitabında, idrar tedavisinin faydalarından bahsedilir ve tedavinin en sık 
uygulandığı ülkenin Almanya olduğu yazar.[8] 

Kitabın 44. sayfasında “Deve idrarı”nın kalp ve dolaĢım sistemi hastalıklarına iyi geldiği 
yazmaktadır.[9] 

 



Harald W. Tietze’nin ilk baskısı 1996’da yapılan ve “International Bestseller” olan kitabı… 

*** 

 

2. Dünya Idrar Terapi Konferansı Mayıs 1999’da Almanya’da yapıldı… 

Dr. Johann Abele ise 1995 yılında yayınlanan kitabında 5 milyon Almanın Ģifa bulmak için idrar 
kullandığını ifade eder.[10] 

 

Birçok makalenin yer aldığı “Holistic Health Healing & Astrosciences” adlı kitabın ikinci 
cildinde “Idrar Terapisinin Mucizeleri” baĢlıklı makalede, Idrar terapisinin soğuk algınlığından 
kansere ve eklem iltihabından AIDS’e kadar birçok hastalığı tedavi etme potansiyeline sahip 
olduğu yazar.[11] 

 

 “Holistic Health Healing & Astrosciences” adlı kitap… 

 

Yazının ortalarında da belirttiğim gibi idrarın birçok hastalığı tedavi ettiğine dair geniĢ bir literatür 
oluĢmuĢtur. Bunlardan birkaçını daha sunalım sizlere: 



 

Almanca bir kitap: Carmen Thomas, Ein ganz besonderer Saft, Urin, (Çok Özel bir Su, Idrar), VGS Verlagsgesellschaft, Köln 1993. 
Bu kitap “ÇiĢteki mucize” başlığıyla türkçeye de çevrildi. Leman Çalışkan’ın tercüme ettiği bu kitap, 1995 yılında “Doğan 

Kitap” tarafından basıldı. Hatta Pakize Suda“Hürriyet”teki köşesinde bir nevi tanıtımını da yaptı. 
(Bakınız; http://www.hurriyet.com.tr/cisteki-mucize-4828428 ) 

*** 

 

Almanca bir kitap: Flora Peschek-Böhmer, Urin-Therapie – ein Tabu wird gebrochen, Heilerfolge bei vielen Krankheiten und 
Beschwerden, (Idrar Terapisi-Bir tabu yıkılıyor, Birçok Hastalık ve Rahatsızlıklarda ġifa BaĢarıları), Heyne Verlag, 1995. 

 

Almanca bir kitap: Gennadi Malachow: Urin-Therapie, (Idrar Terapisi), Verlag Phönix, 1999. 

*** 

 



Ingilizce bir kitap: John W. Armstrong, The Water Of Life: A Treatise on Urine Therapy (Hayat Suyu: Idrar Terapisi üzerine bir 
AraĢtırma), Published by True Health Publishing Co. By Health Science Press, Rustington, Sussex, 1948. 

*** 

 

Coen van der Kroon, idrar terapisi için bir kılavuz bile neşretti; Coen van der Kroon, The Golden Fountain: The Complete Guide to 
Urine Therapy (Altın ÇeĢme: Idrar Terapisi için Tam Kılavuz), Publisher: Amethyst Books, 1995. 

*** 

İdrarın tıbbi olarak gerçekten de büyük önemi olduğu tüm dünya da kabul görmektedir. Örneğin ABD eski baĢkanı 
Barack Obama, İngiliz maceracı Bear Grylls ile birlikte vahĢi doğada hayatta kalma programına iklim değiĢikliğine dikkat 
çekmek için katılmıĢ ve Amerikan NBC televizyonu da bu programı tüm dünyaya yayınlamıĢtı. 
Bear Grylls’in baĢkan Obama’ya idrarını içmesini tavsiye etmesi elbette ki vahĢi doğa da hiç bir gıda bulamadığınızda 
hayatta kalmak için yapmanız gereken son eylem olduğunu gösterebilmek içindi. 
Londra Üniversitesinden Doktor Kevin Fong, hayatta kalabilmek için idrarın içilebileceğini söylüyor. Ancak panik ve kriz 
anlarında idrarın Ģifa değil zehir olabileceğini de söylüyor. Yani örneğin ormanda kayboldunuz, panik içerisindesiniz, 
günlerdir aç kaldınız ve ölüm korkusu sardı… Bu durumda içtiğiniz idrar sizi ölüme daha çok yaklaĢtıracaktır. 
Doktor Kevin Fong’un söylediğine göre ise sakin bir beden yapısındayken idrar içilebilir.  BaĢkan Obama’ya kendi 
idrarını içirmeye çalıĢan vahĢi yaĢam uzmanı Bear Grylls’in tavsiyesi de vahĢi doğa da hayatta kalma dersine örnek 
olması içindi… 

 

 

Gördüğünüz gibi, idrarın birçok hastalığa iyi geldiği yapılan araĢtırmalarla sabittir. Hz. Peygamber sallallahu 
aleyhi ve sellem Efendimiz ise 1400 küsur sene evvel hastalanan birkaç kiĢiye bunu tavsiye etmekle adeta bir 
mucize göstermiĢtir, diyebiliriz. Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam Efendimiz bunu söyleyince “alay” 
edenler, batıyla neden alay etmiyor? IĢte bu aĢağılık kompleksinin bir tezahürüdür. Bütün dünya eski 
medeniyetlerden kalma yazılı metinleri bulmak için arkeolojik çalıĢmalar yaparken, bizim hadis inkarcıları 
elimizin altında bulunan ve hazine kıymetinde olan kaynakları atmakla iftihar ediyor. Bunun adı kelimenin 
tam manasıyla “barbarlık”tır… tekrar tekrar belirtelim bu hadiste “hepimiz deve idrarı içelim” Ģeklinde bir 
emir falan yok. 

 

Yazıdaki Kaynaklar: 

1-1.1: http://www.bizimkose.com/06/24/deve-idrari-hadisinin-izdusumu-klinik-mi-hadarilik-mi? 
2:  http://www.kursadberkkan.net/deve-sidigi-sifa-mi-bilimsel-tespitler-ne-diyor 
3:  http://www.bizimkose.com/06/24/deve-idrari-hadisinin-izdusumu-klinik-mi-hadarilik-mi? 
4:  http://www.kursadberkkan.net/deve-sidigi-sifa-mi-bilimsel-tespitler-ne-diyor
5: http://rometosantiagoproject.com.au/johns-story/ 
     http://urinetherapy.info/johns-story/ 
     https://au.linkedin.com/in/johnbettens 

https://au.linkedin.com/in/johnbettens


6:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22922085 
7. David F. Putnam, Composition and Concentrative Properties of Human Urine, NASA Contractor Report, Temmuz 
1971. Rapor için bakınız; 
https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19710023044.pdf 
8.[ Harald W. Tietze, Urine The Holy Water, Harald W. Tietze Publishing: 2003, 3rd edition (3. baskı. 1. baskı: 1996), 
P/L, Australia, sayfa 15.] 
9. Harald W. Tietze, Urine The Holy Water, Harald W. Tietze Publishing: 2003, 3rd edition (3. baskı. 1. baskı: 1996), 
P/L, Australia, sayfa 44. 
10.Dr. Johann Abele, Die Eigenharnbehandlung-Erfahrungen und Beobachtungen, (Idrar Terapisi-Deneyler ve 
Gözlemler), Haug-Verlag, 1995. 
11. Dr. B.D. Sharma, Holistic Health Healing & Astrosciences (An International Sourcebook), Holistic Health & Healing 
in 21st Century, cild 2, B. Jain Publishers: 2003, sayfa 279. 
 
Yararlanılan Kaynaklar: 

1. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1658361216000238 
2. https://www.omicsonline.org/open-access/therapeutic-applications-of-camels-milk-and-urine-against-cancer-

current-development-efforts-and-future-perspectives-1948-5956-1000461.php?aid=89852&view=mobile 
3. https://www.sorularlaislamiyet.com 
4. http://www.arastirmaciyazarlar.com.tr/haber_detay.asp?haberID=5094 
5. http://www.kursadberkkan.net/deve-sidigi-sifa-mi-bilimsel-tespitler-ne-diyor/ 
6. http://www.musellem.net/deve-idrari-hadisi-uydurma-degil-adeta-bir-mucizedir/ 
7. http://belgelerlegercektarih.net/deve-idrari-hadisi-uydurma-degil-adeta-bir-mucizedir/ 

 
Deve idrarı üzerine yapılan bilimsel araĢtırmalar ile ilgili İngilizce ama çok detaylı bir çalısma var onu okumanızı tavsiye 
ederim: 
https://www.slideshare.net/kingabid/scientific-studies-on-camel-urine-pdf 
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