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Ölünün gömülmesi anlamında
bir fıkıh terimi.
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Cenazeye karşı yapılagelen görevler
yer alan defin işlemi, aynı zamanda islam'ın insana verdiği değeri de
gösteren dini bir veeibe özelliği taşır. Cenaze namazı gibi bunun da farz-ı kifaye olması, bu görevin herkes tarafindan
olmasa bile toplum adına bir grup veya
kurum tarafindan yerine getirilmesi gerektiğini gösterir. Kur'an-ı Kerim'de bu
işlemin insanoğluna Allah tarafından öğ
retildiği, kardeşinin cesedini ne yapacağını, ancak Allah'ın gönderdiği bir karganın hareketlerinden öğrenen Hz. Adem'in
oğlunun, "Yazıklar olsun bana, şu karga
kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten de mi aciz kaldım f" dediği anlatılır (el-Maide 5/31). Başka ayetlerde
de ölünün gömülmesi gereğine dalaylı
olarak işaret edilmiştir (b k. Taha 20155;
el-Mürselat 77 /25-26; Abese 80/21-22).
Ölünün toprağa tevdi edilmesinin çevre
_ temizliği . sağlık, insanın saygınlığının korunması ve ölümü hatırlatma türünden
birçok hikmetler taşıdığı ve bir bakıma
geride kalanların ölüye karşı son görevini simgelediği, ölen için de yeni bir hayatın başlangıcı olduğu için defnin şekil
ve usulü öteden beri fıkıh kitaplarında
ayrıntılı şekilde ele alınmıştır. Ancak bu
konuda mevcut bilgi ve usuller, esas ve
amaçta aynı olmakla birlikte mahalli kültür ve geleneklerin değişikliği sebebiyle zaman zaman farklılıklar gösterebilmektedir.
Cenaze hizmetlerinin yerine getirilmesini ve naaşın defnini önemli bir sebep olmadıkça geciktirmek doğru değil
dir. Hz. Peygamber cenazeye karşı görevlerin geciktirilmeden ifasını tavsiye
etmiştir (Şevkani, IV, 79-80).
Cenazenin sesli zikirle, Kur'an okuyarak veya nümayişle mezarlığa götürütmesi dini açıdan hoş karşılanmamış,
sükUnet içinde, kalben zikir, dua ve tefekkürle takip edilmesi tavsiye edilmiş
tir. Mezarlığa vanldığında cenaze kabre indirilinceye kadar ayakta durmak,
sonrasında ise oturmak sünnettir. Ka bir
100-1 SO cm. derinliğinde, kıble ile dik açı
oluşturacak şekilde kazılır. Kabrin tabanı
boyunca ve kıble tarafında naaşın sığdı
rılabileceği büyüklükte bir kısmın oyulması (Iahit), toprağın doğrudan doğruya
arasında
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cenazenin üzerine atılmasını önleyeceğinden daha güzel bulunmuş, toprağın
çok sert veya yumuşak olması sebebiyle
buna imkan bulunarnazsa cenazenin kabrin tabanında uzunlamasına konmasının
ve toprağın göçmesini önleyecek tedbirlerin alınmasının da yeterli olacağ ı belirtilmiştir. Cenazeyi kabre. kadın ve gayri
müslimler hariç ölenin mahrem ve yakınlarının indirmesi sünnettir. Buna imkan bulunarnazsa bu görevi yabancı şa
hıslar da yapabilir. Cenazenin kabre, "AIlah'ın adıyla ve ResQiullah'ın dini üzere"
anlamına gelen " .WIJ.,.....J .ı.. ~ .J .Wir, "
duasıyla konması, yüzü kıble tarafına çevrilerek sağ yanı üzere yatırılması gerekir.
Öyle ki, cenazenin bu şekilde yatırılma
dığı sonradan farkedilse üzeri toprakla
tamamen örtülmedikçe açılarak düzeltilir. Şafii ve HanbeiTier'e göre toprakla
örtme tamamlanmış olsa bile kabrin tekrar açılıp düzeltilmesi icap eder. Kabre
yerleştirilen cenazenin kefen bağları çözülür; üzerine tahta, kerpiç, kuru ot, kamış vb. örtülerek atılacak toprağın doğ
rudan cenazeyle teması önlenir. Cenaze
ile birlikte kabre başka bir eşyanın konması, hatta kabrin veya cenazenin özel
durumundan kaynaklanan makul bir sebep bulunmadığı sürece cenazenin tabutla gömülmesi rnekruh görülmüştür.
Tabutla gömme, gerek ölenin toprakla
temasına, zamanla çürüyüp toprağa karışmasına engel olması, gerekse israf ve
gösterişe, daha geniş yer işgaline yol açması sebebiyle hoş karşılanmamıştır.
Ölünün mumyalanarak gömülmesi de
aynı mahiyettedir.
Deniz yolculuğunda ölen kimsenin, karaya götürütmesi imkanı bulunmadığı
takdirde batması sağlanacak şekilde denize bırakılması caizdir; bu işlem onun
hakkında defin sayılır. Ancak imkan olduğu ölçüde cenazenin karada toprağa
verilmesi teşvik edilmiştir. Büyük olsun
küçük olsun, ölen kimsenin öldüğü yere
değil mezarlığa gömülmesi gerekir. Öldüğü yere gömülmenin sadece peygamberlere mahsus olduğu belirtildiği gibi
(İbn Abidin, ı. 600) mezarlığın ziyaretçiler için ibret vesilesi olacağı, ölüler için
de hayır ve rahmetle anılmaya sebep teş
kil edeceği ifcıde edilmiştir. Cenazenin
gece gömülmesi de mümkün olmakla
birlikte gündüz defnedÜmesi teşvik edilmiştir. Definde aslolan bir kabre bir kişinin · gömülmesidir. Ancak ihtiyaç duyulduğunda, aralarına toprak kanarak
birden fazla kimse de bir kabre gömü-

lebilir. Önceden ölü gömülmüş kabre kemikleri çürümüşse tekrar defih yapıla
bilir. Henüz Çürümemiş kemikler varsa
onlar da yeni cenaze ile birlikte ve araları toprakla ayrı larak gömülür. Bu kemiklerin başka yere götürütmesi doğru
olmaz. Defnedilen cenazenin daha sonra alınıp başka yere nakli de ancak bazı
mezheplerce ve belli şartlarda caiz görülmüştür.

Cenaze kabre konulduktan sonra orada bulunanlardan her birinin, topraktan
geldiğini, tekrar toprağa döneceğini ve
ikinci defa yine topraktan çıkarılarak
haşrolunacağını hatıriayarak kabre toprak atması , definden sonra ölü için dua
edip Kur'an okuması müstehaptır. Şa
fifye göre kabir yer seviyesinde, çoğun 
Iuğu oluşturan diğer fakihlere göre ise
yerden bir karış yükseklikte bir tümsek
şeklinde doldurulur. Kabri belirlemek
için baş ve ayak kısmına ağaç, taş vb.
dikilmesi, bunun üzerine ölünün isminin
yazılması, kabir ve çevre düzenlemesi
yapılması hoş görülebilir. Ancak bu konuda da itidal ve sactetiği korumak, israf ve gösterişe kaçmamak, malzeme ve
mekanı ölçülü kullanmak esastır. Kabir
üzerine bina, türbe, kubbe vb. yapmanın, isim dışında ayet ve hadis dahil yazı yazmanın fakihler tarafindan hoş karşılanmayıp rnekruh veya haram olarak
görülmesi, hem bu gerekçelerle, hem de
ölülere saygı gösterirken tevhid inancı 
nın ihlal edilmemesi ilkesiyle izah edilebilir (ayrıca bk. CENAZE; KABİR).
BİBLİYOGRAFYA :

Şafii. el-Üm, I, 241-246; İbn Hazm. el-Mu-

halla, lll, 396-397, 404-405, 409; Serahsl, el-

Mebsa~ II, 56-57, 60-62; Kasanı, Beda'( II,

792-798; İbn Rüşd, Bidayetü'l-müctehid, I, 261;
İbn Kudame, el-Mugnf, ı, 186-192; Nevevı. elrviecma', V, 269-273, 279-283, 285-296; İbn
Cüzey, el-f:\avanfnü'l-M:hiyye, Beyrut, ts. (Darü'I-Kalem), s. 66; Zeylal, Tebyfnü'l-J:ıaf!:a'if!:,
Bulak 1313, I, 245-246; İbnü'I-Hümam. Fetf:ıu'l
f!:adfr (Bulak). I, 470-472; Şa'ranl, el-Mizanü'lkübra, Kahire 1328, I, 218; el-Fetava'l-Hindiyye, ı, 165-166; Şevkanı. Neylü'l-evtar, N, 78 84, 88-102; İbn Abidln, Reddü'l-muf:ıtar, I, 597602; Dımaşkl, Raf:ımetü'l-ümme, Beyrut 1407/
1987, I, 88-90; Salih ei-Ezherl, Cevahirü'l-iklfl,
Beyrut, ts. (Darü'I-Ma'rife), ı, 111-112; Tahtavf, /jfişiye 'ala Mera~n'l-{elaf:ı, İstanbul 1985,
s. 497-508; Mehmed Zihni Efendi, Ni'met-i islam, Diyarbakır 1393, I, 2. kısım, 599-612 ; Ömer
Nasuhi Bilmen, Büyük islam ilmihali, İstanbul ,
ts., s. 259-263; Cezlrl. el-Me?iihibü'l -erba'a,
I, 534-538; Zühayll, el-Fıf!:hü'l-islamf, II, 519520; A. S. Tritton. "Qianaza", E/ 2 (İng.). II, 441 442; Mehmet Şener. "Cenaze", DiA, VII, 356.

liJ

MusTAFA

UzUNPOSTALcı

