305296 - Karnındaki çocuktan kurtulmak istiyordu, kanama oluştu, ilacı
ihmal etti, daha sonra normal doğum yaptı, fakat çocuk on gün sonra öldü.
Annesi sorumlu olur mu?
Soru

Bende kanama oluştu ancak tedaviyi ihmal ettim. Kanama altı ay boyunca devam etti. Sabitleyici
ilaçlar aldım daha sonra doktorumu değiştirdim. Yeni doktor erken doğum olduğunu söyledi iki gün
geçmeden normal doğum yaptım. Doğan bebeğin durumu iyiydi ancak bir takım sağlık sorunları
olduğu için on gün sonra öldü. Ancak buna karşı vicdan azabı çekiyorum. Bazı kişiler benin onun
ölümüne sebep olduğumu söylüyorlar. Bu olay nedeniyle benim ödemem gereken bir keﬀaret veya
diyet var mı?

Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
Şayet durum anlattığınız gibi bebek sağlıklı doğmuş ve on gün sonra ölmüşse sizin üzerinizde
herhangi bir yükümlülük yoktur.
Ayrıca çocuktan kurtulma düşüncenizden dolayı size her hangi bir yükümlülük yoktur. Zira
Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “Yüce Allah, ümmetimin ﬁiliyata
geçirmedikleri veya dile getirmedikleri sürece içlerinden geçirdikleri (kötü duygu ve düşüncelerini)
bağışlamıştır.” (Buhari 2528, Muslim 127
İlacı ihmal etmeniz tazminatı gerektirmez. Zira alimlerin cumhuruna göre tedavi vacip değildir.
Bilakis mustehap veya mübahtır. Çünkü tedavi ile arzulanan amaç gerçekleşebildiği gibi
gerçekleşmeyebilir.
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Şeyhulislam ibn Teymiye Rahimehullah şöyle dedi: Alimlerin cumhuruna göre tedavi vacip değildir.
Şaﬁi ve Ahmed bin Hanbel’in mezhep arkadaşlarından küçük bir gurup vacip olduğunu
savunmuştur. (Mecmu el Fetava 24/269
Daimi Fetva Kurulu 21/404 şöyle geçmektedir: “Dokuzuncu ayda hamileydim, hastaneye gitmem
gerektiren bir takım ağrılar meydana geldi, uzman doktor; bebeğin hayatını kurtarılması için acil
bir ameliyat gerekir, zira normal doğum gerçekleşmesi imkansızdır.. dedi. Bu ameliyatı kabul
etmedim. Doktor, acil bir şekilde ameliyat olmadığım takdirde bebek hayatını kaybedecek ve
tehlikeli bir durum oluşur.. Dedi. Gerçekten de birkaç gün içerisinde bebek karnımda öldü.
Hocam! Bu konuda günahkar mıyım? Bebeğim ölümüne ben mi sebep oldum. Zira bebeğin
hayatını kurtaracak ameliyatı kabul etmedim. Keﬀaret olarak ardarda iki ay oruç tutmam gerekir
mi?
Cevap: konu anlattığınız gibiyse bebeğin ölümünden dolayı size her hangi bir sorumluluk yoktur.
Çünkü ameliyatı kabul etmemeniz çocuğun hayatında ihmal sayılmaz ve ölümüne sebep kabul
edilmez. Çünkü yapılacak ameliyatla amacın gerçekleşeceği kesin değildir. Böyle bir durumda
genel ve asıl olan vaziyet zimmetin beri olmasıdır.
Muvaﬀakiyet Allah’tandır. Sonuç olarak size her hangi bir yükümlülük yoktur.
En iyisini Allah bilir.
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