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 Soru: 

Bir kadın altı aylık hamile iken düşük yaptı. Zor ve 

yorucu işler yapıyor, buna rağmen Ramazan orucunu 

tutuyordu. Karnındaki çocuğun ölmesine bu zor işlerin 

sebep olduğundan endişe etmektedir.Bununla beraber 

düşük çocuk namazı kılınmadan defnedildi. Cenaze 

namazının kılınmamasının hükmü nedir? Çocuğun ölümü 

ile ilgili kafasına takılan bu şüphelerden kurtulmak için 

kadının ne yapması gerekir? 

 Cevap:  

Düşük, dört ayını doldurduğu zaman yıkanması, 

kefenlenmesi ve cenaze namazının kılınması gerekir. 

Çünkü dört aylık olduğu zaman kendisine rûh üfürülür.  

Nitekim Abdullah b. Mes‘ûd'un -Allah ondan râzı 

olsun- hadisi buna delâlet eder.  

O şöyle demiştir:  

َّ  ذِهللا َ ــّدَ�نَل رَُســوُل  (( ِِ  
ُُ َمـ ــُدق

ـ
ُُ ذس ِِ قَُهــَو ذسّ ــل

ـرَ�عِ 
َ
ِه أ ِّ

ُ
ِن أ ْـ ََ  ِِ ُطُه 

ـ
َـمُ  َلغ ُْ َ َدُمـل 

َ
ثَـل أ ِِ ِِ َذسَِك َعغََطًة   َُ ل  ُ�ّل ََُاو ًِ َ� َـَو
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يِه ذسّيقَح  ِِ  ُُ ُُ يَنـ َِ َمغَُك 
ـ
ثَـل َذسَِك  ُ�ّل َُيَـسُل ذس ِِ ِِ َذسَِك ُمـغَةًة   َُ َذسَِك  ُ�ّل ََُاو

ـرَ�ِ  َكَِملٍت 
َ
َمُي اَِ ْـ ُُ ـق َسِعي: َق

َ
ّ أ ِِ َجِغِه َقَمَمِغِه قََش

َ
ي َال . دٌ اَِاتِـ  ِرـقهِِه َقأ ِ

ّ
وََوذل

 
ّ
َُ اَْـنَُه َقَ�ْـنََهـل ِِال ل ََُاو َِ  ّّ َّنِة َ 

ـ
ـهِل ذَ

َ
َـعَمُل اَِعَمِل أ

َ
َ َدُمـل م

َ
َّ أ ُُه ِِ ِـ  َ َ

َ
ِِْ

َ ـَدُمـل 
َ
َّ أ ـدُلغَُهل  َقِِ

يَ َِ ّّلِر  ـهِل ذ
َ
يَـعَمُل اَِعَمِل أ َِ تَلُ�  َِ

ـ
ُُِع َعغَيِـه ذر ْـَق

ِذَرذٌف وَ
َـعَمُل 

َ
ُُِع َعغَيــِه  م ْـَقـ

 ِذَرذٌف وَ
ّ
َُ اَْـنَُه َقَ�ْـنََهـل ِِال ل ََُاو َِ  ّّ ّّلِر َ  ـهِل ذ

َ
اَِعَمِل أ

 
َ
يَـعَمُل اَِعَمِل أ َِ تَلُ�  َِ

ـ
يَـدُلغَُهلذر َِ َّنِة 

ـ
 ] رقذه ذلخلري قمقغل [)) .ـهِل ذَ

"(Bütün fiillerinde, hatta peygamberlikten önceki 

fiillerinde bile) Sâdık (doğru sözlü) olan ve (kendisine 

gelen vahiyle) tasdik edilmiş (doğrulanmış) Rasûlullah 

-sallallahu aleyhi ve sellem- bize şunu anlattı: 

-Şüphesiz, sizden birinizin annesinin karnındaki 

(rahmindeki) yaratılışı, kırk gün nutfe olarak kalır 

(spermin yumurtayla birleşip döllenmesi kırk günde 

olur). Sonra (birinizin yaratılışı) bir o kadar sürede (kırk 

günde) kan pıhtısı olur. Sonra bir o kadar sürede 

(çiğnemlik) bir et parçası haline gelir. Derken melek 

gönderilir ve ona ruh üflenir. Meleğe dört kelimeyi: 

Rızkını (az mı yoksa çok mu olacağını), ecelini (ne kadar 

süre yaşayacağını ve ne zaman öleceğini), amelini (ne 

kadar hayır ve şer işleyeceğini) ve cennetlik mi yoksa 

cehennemlik mi olacağını yazması emrolunur. 

Kendisin-den başka hak ilah olmayan Allah'a yemin 
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olsun ki, sizden biriniz cennetliklerin amelini işler, 

hatta cennetle kendisi arasında ancak bir arşınlık 

mesafe kalır, fakat kitap (ezelde onun hakkında takdir 

edilmiş olan kader) kendisini geçer de 

cehennemliklerin amelini işler ve cehenneme girer. 

Ve yine şüphesiz sizden biriniz, cehennemliklerin 

amelini işler, hatta cehennemle kendisi arasında 

ancak bir arşınlık mesafe kalır, fakat kitap (ezelde 

onun hakkında takdir edilmiş olan kader) onu geçer de 

cennetliklerin amelini işler ve cennete girer." 1 

Bu toplam yüz yirmi gündür.Yani dört aydır.Cenin 

düştüğü zaman yıkanır, kefenlenir ve namazı kılınır. 

Kıyâmet günü insanlarla birlikte haşrolunacaktır.  

Dört aylıktan aşağı olduğu zaman yıkanmaz, 

kefenlenmez ve cenaze namazı kılınmaz. Herhangi bir 

yere defnedilir. Çünkü insan değil, bir et parçasıdır. 

Soruda sözü edilen cenin altı ayığını doldurduğu 

için onun yıkanması, kefenlenmesi ve cenaze namazının 

kılınması gerekirdi. Soruda belirtildiğine göre cenaze 

namazını kılmamışlardır.O halde eğer kabrini biliyorlarsa, 

                                                 
1 Buhârî, "Bed’u’l-Halk", hadis no: 3208. Müslim, "Kitâbu’l-Kader", hadis 

no: 2643  
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şimdi kabri başında cenaze namazını kılmaları gerekir. 

Kabrini bilmiyorlarsa, gıyabi cenaze namazını kılmaları 

gerekir.  

Annesinin onun düşmesine kendisinin sebep 

olduğuna dair şüphelerine gelince, bu şüphelerin ona bir 

zararı yoktur.Bu şüpheleri kafasından atması gerekir. 

Nitekim pek çok cenin annelerinin karınlarında ölmek-

tedir. Bunda annelerin bir sorumluluğu yoktur. Hayatını 

bulandıran bu şüphe ve vesveselere son vermelidir. 

Allah Teâlâ en iyi bilendir. 

 

 

 

           


