376584 - İddet döneminde evlenen kadın birkaç sene sonra yanlış yaptığını
fark etti, ne yapmalı?
Soru

Ablam 16 yaşında evlendi ve 17 yaşında boşandı, iddet dönemi sona ermeden evlenmişti, şu an 30
yaşında ve iddet dönemi olduğunu öğrendi. Bu durumda ne yapmalı bunun keﬀareti nedir?

Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
Birincisi:
Cinsel ilişki kurulmadan boşanan kadının iddet beklemesi gerekmez ve ikinci nikah akdi geçerlidir.
Yüce Allah şöyle dedi: “Ey iman edenler! Mü’min kadınları nikâhlayıp, sonra onlara dokunmadan
(cinsel ilişkide bulunmadan) kendilerini boşadığınızda, onlar üzerinde sizin sayacağınız bir iddet
hakkınız yoktur. Bu durumda onlara bağış verin ve kendilerini güzel bir şekilde bırakın.”
(Ahzab/49)
İkincisi:
Cinsel ilişkiden sonra boşanan kadının iddeti üç hayız dönemi kadardır. Şayet sonra isterse
evlenebilir. Yüce Allah şöyle dedi: “Boşanmış kadınlar, (evlenmeden) kendi başlarına üç adet hali
ve temizlenme süresi beklerler.” (Bakara/228)
Alimler bekleme iddet hakkında farklı görüş bildirmişler bazıları temizlik olarak yorumlamış
diğerleri ise adet dönemi olarak yorumlamıştır. Tercihli görüşe göre hayız dönemidir. Ebu Hanife ve
Ahmed bu görüştedirler. (El Muğni 11/199)
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Soruda belirtildiği gibi iddet sona ermeden evlenmişse nikahı, alimlerim icmaıyla geçersizdir.
Hemen eşinden ayrılması ve iddeti tamamlaması gerekir. Daha sonra yeni bir akitle evlenir.
İbn Kudame şöyle dedi: “ İddet durumunda olan kadının evlenmesi caiz değildir. Yüce Allah şöyle
buyurdu: “…Takdir edilen iddet sona ermedikçe nikâh akdine azmetmeyin…” Bakara/235
İddet bitiminden sonra ikinci kocayla evlenecekse tekrar iddete girecek mi?
Tercihli görüşe göre birinci koca için iddeti tamamladıktan sonra ikinci kocayla evlenebilir ve tekrar
iddet için beklemez.
Şüphesiz iddet beklenmesi, nesebin korunması içindir.
Tekrar akit yapıldığında yine kadının velisi, iki şahit ve mehir belirlenmesi gerekir.
Konu özeti:
İkinci kocadan hemen ayrılması ve birinci koca için iddet beklemesi gerekir. İddet bitiminden sonra
ikinci kocayla isterse evlenir. Ve yeni mehir, şahit ve veli izniye akit yapılır.
Şayet bunu kendisi ve ailesi iddetin vacip olduğunu bilmedikleri için yapmışsa ona herhangi bir
keﬀaret gerekmez, sadece yaptığı hatadan dolayı tövbe ve istiğfar etmesi gerekir. Çünkü bu
konularda ilim ehline sormayı ihmal etmiştir.
En iyisini Allah bilir.
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