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ORGAN NAKLİ 
 

İslam, ölüye önem vermekle birlikte hayata ve insana daha çok önem vermiş, hayatı korumayı beş temel 

esastan biri saymıştır. Bu nedenle günümüz İslam bilginleri ve fetva kuruluşları, tedavi maksatlı organ 
naklinin bazı şartlarla caiz olduğunu açıklamışlardır. Diyanet işleri Başkanlığı Din işleri Yüksek Kurulu, 

Suudi Arabistan’ da bulunan Büyük Âlimler Kurulu, İslam Konferansı Örgütüne bağlı İslam Fıkıh 

Akademisinin kararı ve 1990 yılındaki altıncı dönem toplantılarına göre organ nakli konusunda ulaşılan 
bazı sonuçlar şöyledir: 

 

1. Organ naklinin zaruret olması ve naklin olumlu sonuç vereceği konusunda güçlü kanaatin olması 

durumunda, organ nakli caizdir.  
  

2. Dinen aranan şartların gerçekleşmiş ve organı alınacak kimsenin kendisinin veya kanuni temsilcisinin 

izninin olması hâlinde organ nakli caizdir 
3. Kalp gibi hayatın kendisine bağlı bulunduğu tek organların canlı bir insandan bir başkasına nakli 

haramdır. 

4. Canlı bir insandan, temel bir hayati fonksiyonunu devre dışı bırakan organ nakli haramdır.  

5. Açıklanan durumlarda organ naklinin ittifakla caiz görülmesi, organın satım konusu yapılmaması 
şartına bağlıdır. 

 
 

KAN BAĞIŞI 
 

Tıbbi bir zaruret olan kan nakli dinen sakıncalı olmayan bir uygulamadır. Kişi başkası için kan bağışında 
bulunabileceği gibi kendi tedavisi için de kan aldırabilir.  
 

 

HARAM MADDELERLE TEDAVİ 
 

İslam bilginleri, uzman ve dinine bağlı bir doktorun hayati tehlike arz eden bir hastalığın şifasının ancak 
bu maddeler olduğunu ve başka seçeneğin olmadığını bildirmesi halinde kullanımını caiz görmüşlerdir. 
 

İNTİHAR 
 

Hayat, Allah’ın kullarına bahşettiği, korunmasını emrettiği bir emanettir. İnsana bahşedilen her nimet 

gibi en önemli emanet olan canın, Allah'ın takdiri dışında insanın kendi müdahalesi ile sonlandırılması 
yasaklanmıştır. Cana yönelik her türlü saldırı dinen büyük bir günahtır. 

 


