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islam'ın en temel ilkelerinden o{an canln korunması mastahatünln gereği olarak (§aıgln
hastalık riski sona €rıncey€ kadar) cenaze yıkaffia ve defin işleml;rini-icra edenl6;n
§ağlükıartnın ı(örurİrnası amacıyla söz konusı.] işIĞmıeiln ne şekilde yeriİe getirileceğine ilişkin
iği talimat{a düzertİeİne yapıldlğr biJinmektedir.

söz konu§u tedbırlere ek olarak,Djn {şleri y0ksğk kurulu'nun konu ile ilgıla aşağda yer
verilon görüşü doğrultusunda harelet adileceKir,

"Mtls{ümanİaf ln, v6fat eden din kaİdeşienn€ l€fşü yeine getrme|eri geİeken dini
vecibeleıinjn başında cenazeıerinin y,kanması, k€fenlenmesj ve namazıarın]n kıfunması
gelrnokedir. yıkanıp kefenlendiıden §onra cenaze nafnazının klıınma§l faz-I kifayedir. Bu
gOrev bazl Müslümanlaİ tarğfından yerine getinldiğl takdirde diğerieri sorumluluıİan kurtulur.
cenaze nğmazünın k|lınrı€sl için beıldı bir vakii yoktur. Hazlılanmış olan bir cenazenin
bekhtilmeden nam6zln]n kııünlp defn?dilmesi esastr.

salgın hastajlk ri§kiııin bulunduğu durümıarda ğenaze naffıazınln. ölabi|diğince az
sayıda kişiyle ve beklefnedefi k!lünma§ı tercih edilmelidır. Ayrıca hastahğın butaşmamasl için
gerekli tedbirler alinmaıl, bu bağlamda cenaze namazlna isirak edenler arfflnda yeterinie
masafe blraklmalıdır, Bu duü:umd€ birden fada c€nazo varsa hepsi jçin tek bir namaz
kılınması yeteılidır. Ha§tal|ğl bulştırma risH sebebiyle yetkilılerce hemen defnedilmiş olan
çenazenin namazı cjaha sonra iıabri başıncia birkaç kışiyie kıiınabilir.

Hastalığın bulaşma rı§kine karşı uzmanlann tavsiyeıeri doğrultusqnda gerekli koruyucu
tedbirle. ahndıktan sonra cenaeenin usulüne uygun bir şekilde ytkanrp kefenlenme§i ve
defnedılmesi gerekir. Alırıacak bi],tün bu tedbirlerğ rağmen cenaze ylkandlğl ve usulünce
kefenlendiğı takdirde bu hastahğln başkatağna da §raye{ etme tehİikesi Varsa:

1. uzakıan cenaze üzerine su ttıularak veya serpilerel( yl€ma işıemi gefçekıeştiritir.
2. Bu uygulamanln da rişkli olduğu duruffıhrda 1ıetkililerin de taıtrİlatlanna uyularak

koruyuc u ktyafetlerle cenazeyg teyemmum aldJ n l ı r.
3- cenaz€ye teyemmtjm yaptırılmasının da hastal]ğln bulaşmasl açısından riskli

o]duğu hal}erde zaruret sebeb$e teyemrn0m de terkedilk ve o hatiyıe narnazı klınarak defni
Şağ}anür.

cenazğlerin, geleneksel yöntemle açjıan kahra kefenje detrıedilmesinin de riskli
olduğu durumlarda, ceset torbE§l veya tabutla defnedtlmesi de caizdir.

Zarureİien kaynaklanan bıiritirı bu uygulamaİartİa fviüslüman kardeşimiza ı<arşl son dini
VazifĞmizi yaphğımız bilinci ıle hareket ediımelidir.'.

Bi|gilerinizi Ve gereğıni rica ederim.
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