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 Soru:  

Bazı ülkelerde ölü sırt üstü ve elleri karnının üzerine 

gelecek şekilde defnedilmektedir.  

Buna göre ölünün defninde doğru olan nedir? 

 Cevap:  

Doğru olan; ölünün sağ yanı üzere ve yönü kıbleye 

gelecek şekilde defnedilmesidir.Çünkü Kâbe,hem dirilerin, 

hem de ölülerin kıblesidir. Nitekim uyuyan kimse, Nebi -

sallallahu aleyhi ve sellem-’in emrettiği gibi sağ yanı 

üzerine uyur. Ölü de sağ yanı üzere yatırılır. Çünkü ölüm 

ve uykunun her ikisinin de "vefat" olmada ortaktır.  

Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ُ ٱ ﴿ َّ  َّ �َ �َ  ٱ َ�
�
َۡ  ِح��  نُفس� ۡ� ام� �مۡ  َِّ� ٱو�  تِه� ۖ  ِ�  ��ُمۡت  ل ا ن�اِمه� ُيمۡ  م�  ِسـُك ��

ٰ  َِّ� ٱ ل�يۡ  ق��� اع� ۡ ٱ ه� َۡ ل ُ�رۡ  ت� م�  ٱ ِسُل و�
ُ
ٰٓ خۡ ۡ� ٰ  ر� �َ ِ لٖ  ِ ج�

�
�  أ ًّ س� َّ  مس ِِ  �ِ  ٰ ٰـ� لِـك� ��  ٖت ��

 َۡ َ�  �ٖ َِّق� ُرو َّ َ�ف� �َ ٤ ﴾ 

   ] ٤٢:  آلية  لزميسورة  [ 

"Allah, (ölen) insanların ruhlarını öldüklerinde 

(ki bu, büyük ölümdür), ölmeyenlerinkini de 
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uykularında alır (ki bu da küçük ölümdür). (Bu iki 

ruhtan) ölümüne hükmettiği ruhu alır, diğerini belli bir 

süreye (ömrünü ve rızkını tamamlayıncaya) kadar 

(sahibinin bedenine geri vermek sûretiyle) bırakır. 

Şüphesiz bunda (ölen ve uyuyan kimselerin ruhlarını 

kabzetmesi, uyuyanın ruhunu bırakması ve ölenin ruhunu 

ise kabzetmesinde) düşünen bir toplum için elbette 

(Allah'ın kudretine delâlet eden) nice âyetler vardır."1 

Başka bir âyette şöyle buyurmuştur: 

﴿  �َ ِيٱ و�ُه َّ  ٰ َّٮ �َ �َ ِ  ُ�مَ� ۡ ٱب ��عۡ  لِ َّ ا ل�مُ و� ر�حۡ  م� ِ  َُمج� ارِ ٱب بۡ  ُُمّ  َّه� ُثُ�مۡ َ�  ع�
ُقۡ  �ِيهِ  َِ ٰ لٞ  �� ج�

�
�  أ ًّٗ س� ۡ  ُُمّ  مس �َ ِ رۡ  هِ ِ ا يُن�ّبُِئُ�م ُُمّ  ِجُعُ�مۡ م� َُمۡ  بِم� َ� ��عۡ  ُكنـ لُـَ  م�

٦ ﴾  

   ] ٦٠:  آلية نعلم ألسورة  [

"Geceleyin sizi ölü gibi kendinizden geçirip 

ruhlarınızı alan (uyutan) ve gündüzün kazandıklarınızı 

bilen, sonra da (dünyada) belirlenmiş eceliniz 

tamamlanıncaya kadar gündüzleri sizi tekrar dirilten 

(uykudan uyandıran) O'dur. Sonra dönüşünüz yalnızca 

                                                 
1 Zümer Sûresi: 42 
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O'nadır. Sonunda O, (dünya hayatınızda) yapmakta 

olduklarınızı size haber verecektir."1  

Buna göre ölünün defninde meşru olan, onu yüzü 

kıbleye gelecek şekilde sağ yanı üzere yatırmaktır. 

Bu soruyu soran kimsenin şahit olduğu olay, defin 

işlemini yapan kişinin bilgisizliğinden kaynaklanmış olabilir. 

Yoksa hiçbir ilim ehlinin, ölü sırt üstü yatırılır ve elleri 

karnı üzerine konulur dediği görülmemiştir. 

 

 

           

 

                                                 
1 En'âm Sûresi: 60 


