65903 - Lohusalığın bitiminden sonra spiral taktırdığı için kan akması
Soru

Ramazan ayından on gün önce lohusalık kanı durdu. Ramazan’dan iki gün gönce doktora gidip
spiral taktırdıktan sonra kan aktı. Bu durumda namaz kılıp oruç tutabilir miyim?

Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
Birincisi: Kadında akan kan, fıkıh alimlerin çoğuna göre on beş günü geçmediği müddetçe adet
kanı hükmündedir. Bu süreyi aştığında istihaze hükmünü alır.
İkincisi: Adet görme süresi azalabildiği gibi uzayabilir. Erken geldiği gibi geç de gelebilir. Tüm bu
durumlarda akan kan adet kanı hükmündedir. Örnek olarak adet süresi sizde yedi gün iken on
güne çıkabilir. Tüm bu süre, adet hükmündedir.
Üçüncüsü: Spiral taktırmak genelde adet süresinde bir tutarsızlık yapar. Ayrıca gelme zamanı
hususunda veya kan niteliğinde farklılıklara neden olabilir.
Dördüncüsü: Sorunuzdan anladığımız üzere kan, spiralı taktırdıktan sonra gelmiş. Ramazan
ayından önce iki gün ve (Ramazanın yedinci gününe kadar devam etmiş. Ancak daha önce
geçirdiğiniz adet süresini belirtmemişsiniz. Adetiniz normal zamanında mı geldi?
Bunun üzerine akan kan, on beş günü aşmadıktan sonra adet kanı olarak görülür. bu sürenin
ötesinde olursa istihaze olur.
Şayet istihaze durumundaysanız üç seçeneğe sahipsiniz:
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a-Daha önceden adet süreniz düzenli olup bu süreyi esas alarak geri kalan zamanı istihaze sayarak
yıkanıp namaz kılarsınız.
b- Düzenli bir adet süresine sahip olmamanız durumunda kan farkını bulmaya çalışın. Adet kanı
kuyu siyah ve yoğundur, kötü kokulu ve beraberinde ağrı olur. İstihaze kanı ise açık ve incedir.
Böylece siyah ve yoğun kıvamda olan kan adet olur farklı kan ise istihaze olur.
c-Şayet ayırt etme imkanınız yoksa altı veya yedi gün adet süresini geçirir zira bu süre genellikle
kadınlarda olan adet süresidir. Daha sonra yıkanıp namaz kılarsınız.
İstihaze hükmünde olan kadın: Namaz kılabilir, oruç tutabilir ve cinsel ilişkiye girebilir.
Ancak her farz vaktinde yeni bir abdest alır. Bu abdestle bir farz ve dilediği kadar naﬁle namazı
kılabilir.
En iyisini Allah bilir.
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