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            Bilindiği üzere 1-7 Mart tarihleri Yeşilay Haftası olarak kutlanmaktadır. Hafta vesilesiyle 
vatandaşlarımızın başta sigara, alkol ve uyuşturucu olmak üzere her türlü bağımlılık konusunda 
bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir.
            Diğer taraftan ülkemizde kök hücre bağışının önemi yeterince bilinmediğinden, hastalar 
için uygun kök hücre bulunması noktasında zorluklar yaşanmaktadır.
            Bu itibarla toplumsal farkındalık ve duyarlılık oluşturmak amacıyla;
            1- 1-7 Mart Yeşilay Haftası'nda bağımlılık konusunun,
            2- Ekte yer alan Din İşleri Yüksek Kurulu görüşü de dikkate alınarak kök hücre bağışı 
konusunun,
            Vaazlarda gündeme getirilmesinin İl İrşat Kurulunuzca değerlendirilmesi hususunda 
bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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EK 

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU BAŞKANLIĞI’NIN KÖK HÜCRE NAKLİ  

İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜ 

 

İnsan hayatının korunması dinin vazgeçilmez değerlerindendir. İslam, sağlığın 

korunmasına büyük önem vermiş, hastalık durumunda da tedavi cihetine gidilmesini istemiştir. 

(Ebȗ Dâvud, Tıp, 1; İbn Mâce, Tıp,1) Günümüzde kök hücre nakli tedavi yolları arasına girmiş 

bulunmaktadır. 

Uzmanlardan alınan bilgiye göre, kök hücre, bölünerek kendini yenileyebilen, sayılarını 

daima sabit tutan, farklılaşma yetenekleri ile özelleşmiş organları oluşturabilen hücrelerdir. 

Güncel anlamda; embriyonik kök hücre, mezodermal kök hücre, erişkin kök hücre, kordon kanı 

kök hücresi ve uyarılmış pluripotent kök hücreler olmak üzere beş tip kök hücre bulunmaktadır. 

Hayatı veya hayati bir uzvu kurtarmak için, şartlarına uyularak kök hücre nakli yolu ile tedavi 

olunması dinen caizdir. Hatta bir başkasının hayatını veya hayati bir uzvunu kurtarmaya vesile 

olacağı için kök hücre bağışında bulunmak dinen sevap kazandırıcı bir davranıştır. Nitekim 

“Her kim bir hayatı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur.” (Maide, 5/32) mealindeki 

ayet-i kerime de buna ışık tutmaktadır. 

Buna göre; embriyonik kök hücre hariç, diğer kök hücrelerin, rızaya dayanmak, bir 

zarara uğratılmamak, bağış karşılığında hiçbir şekilde ücret alınmamak ve devlet kontrolü 

altında olmak kaydıyla bağışlanması ve bu yolla tedavi yapılması dinen caizdir. 
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