294807 - Hamilelik kaybı (düşük) hapları nedeniyle akan kanın hükmü
Soru

Ameliyat olabilmem için rahim ağzı açılması gerekiyordu bu nedenle düşük için hap aldım; hamile
değilim bu haplar sadece ameliyat için gereklidir. Bunun üzerine gittikçe artarak kan akmaya
başladı. Ameliyat zamanına kadar namazlarımı nasıl kılmalıyım? Ameliyattan sonra yine kan akarsa
namaz kılacak mıyım?

Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
Bilindiği üzere bu tür haplar kadınlarda adet düzenini bozabilir böylece adet, gününden önce gelir
hatta adet günleri artabilir.
Alimler bu konuda şöyle açıklık getirmişlerdir: Kadın, bu tür haplardan dolayı akan kanın niteliğine
bakar; şayet adet kanının özelliklerini taşıyorsa yani kan, kuyu kırmızı, ağır ve kokuya sahip ise bu
durumda kadın namaz, oruç ve cinsel ilişkiden yasaklanır.
Şayet kan kırmızı, haﬁf ve kokusuz ise bu kanama kanı olup istihaze hükmüne tabi olur. Kadın bu
kanı yıkar, abdest alır ve namazını kılar. Ayrıca kanın akmasını engelleyen tedbirler alır.
Kısacası: Hap veya başka etkenlerle adet dönemi kesilmesiyle adet sona erer ve kadın temiz
olduğu gibi aynı şekilde haplar nedeniyle adet kanı akması adet hükmü uygulanır.
Şeyhulislam İbn Teymiye’ye şöyle soruldu: Boşanmış ve çocuk emziren bir kadının adeti gecikince
adet kanı gelmesi için tedavi oldu. Daha sonra üç adet dönemi geçirdi. İddeti sona erer mi?
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Cevap: Evet, şayet normal adeti gelmişse iddeti sona erer. Aynı şekilde adet kanı kesilmesi için ilaç
alırsa ve kan kesilirse temiz olur. kadın aç kalır, yorulur veya onun yaşam tarzını değiştiren bir
durum ortaya koyar ve kan akarsa ve adete girerse hüküm aynıdır. (Mecmu Fetava 23-24/34)
Daimi Fetva Kurulu Alimlerine şöyle soruldu: Bugünümüzde kadınlar gebelik engelleyici haplar
alıyor veya spiral kullanmaktadırlar. Bazen doktorlar hamileliğin olmadığını teyit etmek için
kadınlara iki hap verirler hamilelik yoksa kan akmaktadır.
Soru: söz konusu haplardan dolayı akan kan namaz, oruç ve cinsel ilişkiyi yasaklayan adet kanı
hükmünde midir? Bilinmesi gerekir ki kanın aktığı dönem kadının normal şartlarda adete girdiği
dönem değildir. Aynı şekilde spiral kullanımı veya gebelik önleyici haplar alındıktan sonra adet
düzeni bozulur. Hatta bazı kadınlar ay içerisinde bir haftadan fazla temiz kalamıyor. Yani üç hafta
boyunca adet kanı akıyor. Akan kan adet döneminde akan kanın aynı özelliği taşımaktadır. Söz
konusu üç hafta boyunca akan kan adet hükmünü alır mı? Yoksa ilaç veya spiraldan önceki normal
süreye mi bağlı kalır?
Cevap: Şayet iki hap alındıktan sonra akan kan normal adet kanı gibi ise bu durumda namazı ve
orucu bırakır. Şayet farklı özellikteyse namaz, oruç ve cinsel ilişkiyi yasaklayan adet kanı değildir.
Çünkü bu kan haplardan dolayı akan kandır.
Şeyh Muhammed bin Useymin Rahimehullah’a hap alımından dolayı oluşan adet soruldu. Şöyle
cevap verdi: “Kadın bu durumu doktara sormalı. Şayet adet kanı olduğunu söylerse bu durumda
adet kanı hükmü alır. Şayet haplardan oluşan bir kanama olduğunu söylerse adet değildir.
Bunun üzerine ameliyattan sonra akan kana bakılır şayet adet kanı ise namaz ve oruçtan
yasaklanır. Değilse istihaze hükmündedir.
Ayrıca 15 günü geçen akıntı adet kanı sayılmaz, alimlerin cumhuruna göre istihaze hükmündedir.
Daha detaylı bilgi için (67777) nolu sorunun cevabına bakınız.
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En iyisini Allah bilir.
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