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Sayı 41 

 

FIKIH KÖŞESİ  

 

1. Yeni vefat etmiş kişinin ruhu, mevta defnedilene kadar yaşadığımız bu âlemde midir ?  

ve etrafında olup biteni hissedebilir mi?  

Ruh bir gerçektir ve kendi kendine kaimdir. Bedenden müstakildir. Bir cisme tutunmadan 

durabilir. Bedene bitiştiği gibi, bedenden ayrıla da bilir. Bedende yakıt içindeki ateş, zeytin 

içindeki yağ, yaş ağaç içindeki su gibidir. Kendine has bir yapısı vardır. Gider, gelir, bir yerde 

tutulabilir, tekrar gönderilebilir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de buna işaret olarak şöyle 

buyurulmuştur: “Allah, ölenin ölüm zamanı gelince, ölmeyenin de uykusunda iken canlarını alır 

da ölümüne hükmettiği canı alır, ötekini muayyen bir vakte kadar bırakır. Şüphe yok ki, bunda iyi 

düşünecek bir kavim için ibretler vardır.”
1
 Peygamber Efendimiz (a.s.) da âyeti tefsir edercesine 

şöyle dua ederdi: “Ya Rabbi, ismini anarak sırtımı yere koyuyor ve kaldırıyorum. Şayet ölürsem 

rahmet et; uyanırsam salih kullarını muhafaza ettiğin şeylerle benim nefsimi de muhafaza 

buyur.”
2
  

Ölen insanın ruhunun bedenden ayrıldıktan sonra ilk serüvenlerini anlatan uzunca bir hadis-i 

şerifin sonunda, ruhun bir ara tekrar bedene iade edildiği, iki meleğin gelerek, “Rabbin kim? 

Dinin ne? Size peygamber olarak gönderilen bu insan kim?” gibi sorular yönelttiği, inanan 

insanın bunlara doğru cevaplar vereceği, inanmayanların ise bu sorulara cevap veremeyeceği; 

sonunda inananların kabrinin rahatlatılacağı ve adeta cennette yaşamaya başlayacağı, 

inanmayanların ise, kabirlerinin daraltılacağı ve cehennem azabı çekmeye başlayacağı 

anlatılıyor.
3
  Dolayısı ile biz ruhun yaşadığına, hatta kabir hayatının varlığına inanırız. Ancak 

nasıl ve nice olduğu noktasında bilgimizin yeterli olmadığını ifade ederiz. Çünkü konu bu 

aklımızla çözebileceğimiz bir mesele olmaktan uzaktır. Ruh, ölmüş olan insanın yanındadır; ama 

normal hayattakine benzeyen bir canlılığa sebep olacak şekilde değildir. Ruhun bedenle olan 

alakasının beş şekilde olduğu izah edilmiştir. Ana rahmindeki ceninin ruhu, insan dünyaya 

geldikten sonraki ruhu, uykudaki insanın ruhu ki, bir cihetten bedende değil, bir başka cihetten 

bedende bulunmaktadır; berzah alemindeki insan ruhu; cesetten ayrılmıştır ama, tam manasıyla 

uzaklaşmamıştır. Kabre gelen insanın selamını alabilecek, gelenlerin ayak seslerini duyabilecek 

şekilde olduğu hadis-i şeriflerde beyan edilmiştir. Öldükten sonra dirilen insanların bedenlerine 

dönen ruhları ki, bir daha ebediyen o cesetten ayrılmayacaktır.
4
  

Bütün bunlardan anladığımız, ölen insanın ruhu, o cesetten ayrılmıştır ama, tamamen 

uzaklaşmamıştır ve bizim bu kavrayışımızla anlayamayacağımız bir pozisyonda olacaktır.   

 

2. Beyin ölümü gerçekleşmiş hasta dinen ölü sayılır mı? Solunum cihazına bağlı olanların 

fişleri beyin ölümü gerçekleşti diye çekilebilir mi? 

 

Ölüm (mevt), hayatın zıddıdır. Dolayısı ile hayat da; ölümün zıddıdır. İslam, alimlerine göre 

ölüm, lügat manasına uygun olarak, hayatın zıddı ve ruhun bedenden  ayrılması demektir.   

"Ta’rifât" sahibi Cürcanîye göre ölüm, "hayatın zıddı olarak yaratılan vücûdî bir sıfattır"  diğer  

                                                        
1 Zümer, 39:42 
2 Buhari, H. No: 6320; Müslim, H. No: 2714 
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4 Tahavi, Şerhu’l Akait, Kabir Ahkamı bölümü  
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bir tarife göre "nefsin cesedi kullanmayı bırakmasıdır".  En meşhur tarif ise, "ölüm, bedenden 

ruhun ayrılmasıdır".
5
  

Kur'an-ı Kerimde geçen ölüm ile ilgili ayetlerde müfessirlerin çoğunluğu, ölümü ruhun bedenden 

ayrılması veya kabz edilmesi olarak tefsir etmektedirler. Örneğin Nahl suresi, ayet 21 ,  Enam 

suresi, ayet 61 , Secde suresi, ayet 11.  

Alimlerimiz ölümü, nefesin kesilmesi, dudakların açılması, gözlerin dikilmesi, ayakların 

gevşemesi ve dik durmaması, avuçların açılması, burnun yana eğilmesi, yüz derisinin sarkması, 

şakakların çökmesi, derisinin sarkması ve bedenin soğuması gibi belirtilerle tarif etmişlerdir. Bir 

kimsenin öldüğünün kesin vuku bulduğuna emin olmak için bu alametlere bakılmış, zannı galip 

bile olsa bir kimsenin öldüğüne hüküm verilmemiştir.  

Ancak organ nakli konusu gündeme gelip, nakledilecek organların canlı olması gerektiği söz 

konusu olunca, ölüm anının tespiti tartışmaları tıpçı, hukukçu ve din alimleri arasında başlamış 

oldu. İslam alimleri de bu  tartışmalara  iştirak etti. Ağırlıklı olarak iki görüş ortaya çıktı. 

Bunlardan bir kısmı beyin ölümünü ölüm kabul ederken diğer kısmı bunu reddetti.  

Geri dönüşü olmayan koma hali olarak tanımlanan beyin ölümünde, kaybedilen beyinsel işlevler 

geri dönmüyor ve kalbin kısa bir süre sonra durmasıyla vücut ölümü de gerçekleşiyor. Yani 

aslında beyin ölümünde ölüm gerçekleşmiyor; hastanın geriye dönüşü mümkün görülmediği için, 

ölmüş kabul ediliyor.  

Biz IGMG Din İstişare kurulu olarak, beyin ölümünü şifa ümidi çok düşük bir ihtimal olan koma 

hali olarak kabul ediyor ve ölüm olmadığına inanıyoruz. Fakat ölümün habercisidir diyoruz. 

Dolayısıyla da beyin ölümü tanısı konan bir kimsenin ölmüş olduğuna hükmetmiyoruz. Buna 

bağlı olarak ta hayati destek ünitelerinin fişlerinin çekilmesine de cevaz vermiyoruz.  Bu gün her 

ne kadar organ nakli tedavide alternatifsiz gibi gözükse de, etik olanın, yapay organların veya 

hücre kopyalama tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi ve Şer'i ölümden sonra, organ nakli 

yapılabilmesi için şartların oluşturulmasını tavsiye ediyoruz.  

 

3. Ölmek üzere olan birisine, o an çevresinde hazır bulunanların nasıl davranması gerekir?  

Ölmek üzere olan kişiye “Muhtazar” halindeki insan deriz. Bu durumda olan insanın yanında 

bulunanlar şunları yaparlarsa iyi olur.   

Ölüm anında (sekerat) halinde olan kişiye nazik ve kibarca seslenilmelidir. Rahatsız edici ortamın 

olmamasına azami dikkat edilmelidir. Eğer ortam müsait ve uygunsa hakların helalliği dilenir; 

kendi haklarının helal edildiği  tebliğ edilir. Kur’an okunup dua edilmeli, bu cümleden olarak, 

Yâsîn ve Ra‘d surelerini okumak müstehaptır. Ölüm anının yaklaştığı hissedildiğinde muhtazarın 

sevdiği bir kişi tarafından sakin ve latif bir sesle Kelime-i tevhid ve Kelime-i şehadet 

cümlelerinin tekrarlanmas ve hatırlatılması gerekir. Ona "sen de söyle" dememeli, sadece yanında 

kelime-i tevhid ve kelime-i şehâdet okunmalıdır. Ölüm anı yaklaşan kişinin eğer mümkünse sağ 

tarafına doğru gelecek şekilde yüzünü Kıbleye doğru döndürülmesi müstehaptır. Eğer kişiyi 

çevirme imkanı yoksa, sırtına veya ensesine yastık koyup yüzü ve ayakları Kıbleye bakacak şekle 

getirilmesi sağlanır. Bunlar mümkün olmazsa, kişi en rahat edeceği şekilde yatırılması daha iyi 

olur. Kişinin ölüm anında çok şiddetli susaması olabilir. Onun için de ağız ve dudaklarının 

sulandırılması ve kuruluğun giderilmesi tavsiye edilir. 

Ölenin vücudu sertleşmeden önce hafifçe çenesinin bez türü iple bağlanması, gözlerinin 

kapatılması, elleri, ayakları ve kollarının düz bir şekle getirilmesi gerekir. Ayakların tekrar  

                                                        
5 Cürcani, Ta’rifat, “mevt” maddesi 
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açılmaması için baş parmakları uygun bir şekilde bir iple bağlanması müstehaptır. Bunları yapan 

kişi, “Bismillâhi alâ milleti resûlillâh. Allahümme yessir aleyhi emrehû ve sehhil aleyhi mâ 

ba‘dehû ve es‘idhu bi-likaike vec‘al mâ harece ileyhi hayren mimmâ harece anhü=Allah'ın adıyla 

ve Resûlullah'ın dini üzere… Ey Allahım bunun işini kolaylaştır ve sonrasında güçlük gösterme. 

Onu, cemalinle mutlu eyle. Gittiği yeri, ayrıldığı yerden daha hayırlı eyle.” Diye dua edebilir.  

Ölümün gerçekleşmesinden sonra elbiseleri çıkartılır; üzeri temiz bir örtü ile kapatılır. 

Yıkanıncaya kadar, yanında Kur’an okunmaz. Fakat başka bir odada yüksek sesle okumak 

mekruh olmadığı gibi; ölünün bulunduğu oda içinden Kur'an okumakta da kerâhet yoktur. 

Yukarıda belirtilen hususlar mümkün değilse, imkan dahilinde olabilecek şeyler uygulanır. 

 


