
Sabri, Halk Fırkası grubu toplantılarında 
ve mecliste yaptığı konuşmalarda teşkl
lat-ı esasiyye kanununun tadili ve Cum
huriyet'in ilanını savundu. Ayrıca Cumhu
riyet'in ilanının ve Atatürk'ün cumhurre
isi seçilişinin 1 O 1 pa re top atışıyla kutlan
ması yönündeki teklifi de kabul edildi. 
lll. dönemde meclise girerneyen Hayırlı
oğlu Konya'da tekrar avukatlığa başladı. 
Bu arada ticaretle de meşgul oldu. 

Ahmet Harndi Akseki'nin vefatı üzeri
ne Diyanet İşleri başkanlığına getirilen 
(I 95 I) Hayırlıoğlu, 22 Kasım 1951 tarihli 
Bakanlar Kurulu kararı uyarınca mabed 
dışında "ruhanl elbise" giymesine izin 
verilen ilk Diyanet İşleri başkanı oldu. Ra
hatsızlığı sebebiyle başkanlık görevinden 
emekliye sevkedildikten dört ay sonra ve
fat etti (8 Ekim 1960) ve Ankara'da Ce
beci Asrl Mezarlığı'nda toprağa verildi. 
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HAYIZ 
(~1) 

Kadının döl yolundan 
belirli si.irelerle gelen 

ve bazı ibadetterin ifasına engel 
teşkil eden kan anlamında 

fıkıh terimi. 
_j 

Sözlükte "suyun akıp taşması. kanın 
akması" anlamlarına gelen hayız (hayz) 
kelimesi, fıkıh terimi olarak ergenlik ça
ğına giren sağlıklı kadının rahminden dü
zenli aralıklarla akan kanı ifade eder. Ka
dınlarda ergenlikten menopoza kadar 
görülen bu fizyolojik olaya "hayız (men
struation) hali" denilir. Türkçe'de "adet 
görme. adet kanaması, aybaşı hali" adı 
da verilen bu olay, kadında döl yatağının 
iç yüzünü kaplayan zarın (endometriyum). 
yumurtanın döllenmeyip ölmesi ve yu
murtalık hormon salgısının kesilmesi üze
rine parçalanarak kanla birlikte dışarı 

atılmasından ibarettir. Yumurta. döllen
mesi halinde rahmi n iç zarına yerleşerek 
gelişmeye başlar ve adet kanaması mey
dana gelmez. 

Hayızla ilgili olarak geliştirilen dini uy
gulamaları iptidai toplurnlara kadar gö
türmek mümkündür. Geleneksel iptidai 
kültürlerde "can"ın kanda bulunduğu 
şeklindeki inanç. kanın hem pozitif hem 
de negatif anlamda ta bu kabul edilmesi
ne yol açmıştır. Böylece hayız sırasında 
kan boşalırnma maruz kalan kadın tabu 
addedilmiştir. İptidai kültürlerde hayızlı 
kadın topluluktan tam olarak tecrit edi
lir ve onunla temas eden her kişi ve nes
ne kirli sayılırdı. 

Hayzın dini yönüyle ilgili en ayrıntılı uy
gulamaları geliştiren Yahudilik'te hayız 
gören kadın "niddah" (ayrılan) adıyla anı
lır. Eski Ahid'de hayızlı kadın, kanamanın 
sona ermesinden itibaren yedi gün bo
yunca murdar (teme'ah) kabul edilmiş ve 
birtakım yükümlülüklere tabi tutulmuş
tur (Levililer, 15/19-24; 18/19; 20/18; ll. 
Samuel, 1 1/4; Hezekiel, 22/10). Kadın, bu 
sürenin sonunda "mikveh" denilen gusül 
abdestine benzer bir banyo yapar ve an
cak bu banyodan sonra temiz (tehorah) 
cilma vasfını kazanır (Jacobs, s. 342; EJd., 
XII, ı 142). Kanamanın devam ettiği sü
rede ve yedi günlük müddet içinde ha
yızlı kadınla cinsel ilişkiye girmek, onun 
dakunduğu herhangi bir şeye temas et
mek murdarlığı bulaştırdığından yasak
tır. Akıntı normal süresinden fazla de
vam ediyorsa bu durumdaki kadın "za
vah" (boşaltan) adını alır ve kan akışı du
runcaya kadar aynı hükümlere tabi olur. 

Rabbinik literatürde hayız konusu da
ha ayrıntılı kurallar çerçevesinde incelen
miştir. Öyle ki Mişna'da bu konuya ayrı
lan başlı başına bir bölüm vardır (Taha
rot'un yedinci bölümü). Ayrıca "Tosefta" 
ve "Sulhan Aruh" gibi önemli şeriat kitap
larında da konu üzerinde durulmuştur. 

Hıristiyanlık'ta özel dini hükümlere tabi 
tutulmayan hayız konusu HindG ve Zer
düştllik literatüründe önemli bir yer tu
tar. Zerdüştlliğe göre ölmüş bedenden 
sonra en murdar beden hayızlı kadının 
bedenidir. Akıntılı kadın (daştan) özel bir 
odada tecrit edilir ve kimseyle temasa ge
çirilmez; ancak özel bir çubukla kendisi
ne yiyecek iletilir. Kadın hayzın bitişinden 
sonra murdarlıktan kurtulabilir. Hindu
izm'de de hayızlı kadın kirli addedilir ve 
hayız müddeti içerisinde hiç kimseyle te
mas edemez; ancak hayız müddetinin 
sonunda banyo yaparak bundan kurtulur 
(ERE, X, 491, 492) . 

HAYIZ 

Kur'an-ı Kerim'de hayzın bir nevi sıkın
tı ve rahatsızlık hali olduğu, bu dönemde 
kadınlarla cinsi münasebetten uzak du
rulması gerektiği (ei-Bakara 2/222). bo
şanmış kadınların üç hayız veya temizlik 
süresi iddet bekleyeceği (ei-Bakara 2/ 
228), hayızdan kesilen veya henüz hayız 
görmemiş kadınların iddetinin ise üç ay 
olduğu (et-Talak 65/4) belirtilir. Bunun 
yanında Kur'an'ın dini temizlikle ( hades
ten ta ha ret) ilgili emir ve yasakları tabii 
olarak hayızın dini hükmünü de yakından 
ilgilendirir. Hadis kitaplarında hayızın ta
nımı ve mahiyeti, hayız süresinin alt ve 
üst sınırı. hayız gören kadının dini muafi
yet ve yükümlülükleri, bu kadınlarla aile
vi, beşeri ve içtimal münasebetler konu
sunda gerek Hz. Peygamber'in gerekse 
hanımlarının ayrıntılı açıklamaları mev
cuttur (bk. Wensinck, el-Mu'cem, "l:ıyz" 

md.). Bu sebeple daha sonraki dönemler
de oluşan fıkıh literatüründe hayızla ilgili 
olarak yer alan bilgi ve hükümlerin ana 
hatları itibariyle ResGl-i Ekrem dönemin
den devralınan sözlü ve fiili sünnete da
yandığı, ancak bunun fakihler tarafından 
kendi dönemlerindeki bilgi birikimi ve 
müşahedelerin de katkısıyla zenginleşti
rildiği ve birçok ayrıntı üzerinde fikir yü
rütüldüğü söylenebilir. Bu gelişmeler so
nucunda hayız konusu. fıkıh literatürü
nün ibadetlere giriş mahiyetindeki birin
ci kitabı olan "taharet" bölümünde ayrı 
bir başlık altında incelenmiş, bu husus
taki temel fıkhl hükümler her müslüma
nın bilmesi gereken ilmihal bilgileri ara
sında yer almıştır. 

Fıkıh kitaplarında etraflıca anlatıldığı 

gibi yetişkin bir kadının cinsel organın
dan üç türlü kan gelir. Birincisi doğum
dan sonra belli bir süre gelen lahusalık 
kanıdır (b k. NİFAS ). İkincisi belirli yaşlar 
arasında ve belirli periyatlarla gelen ha
yız kanıdır. Üçüncüsü ise bu ikisi dışında 
kalan ve bir hastalıktan kaynaklanan "is
tihaze" kanıdır. Her üç durum da dini ma
nada temizlik, namaz. Kur'an okuma, 
oruç. itikaf, hac, cinsi münasebet. boşan
ma, iddet ve hamileliğin tesbiti gibi bir
çok dini hükümle irtibatlı olduğundan is
lam literatüründe önemli bir yer işgal 
etmiş ve islam alimlerince ayrıntılı biçim
de incelenmiştir. 

Gerek başlangıç ve bitiş yaşları gerek
se süresi bakımından hayız fizik! bünye, 
kalıtım. çevre ve iklim şartlarına bağlı 
olarak önemli ölçüde farklılıklar göstere
bilir. Bununla birlikte fakihler. birçok dini 
ve hukuk! hükmü yakından etkilediği için 
adet görme çağını ve adet döneminin 
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HAYIZ 

başlangıç ve bitiş sınırını belirleme yö
nünde çaba sarfetmişler ve bazı tesbit
lerde bulunmuşlardır. Fakihlerin çoğun
luğuna göre hayız görmenin asgari yaşı 
dokuzdur. Bunun altı . yedi veya on iki ol
duğuna dair görüşler de ileri sürülmüş
tür. Hayızdan kesilme (menopoz) yaşıyla 
ilgili olarak elli ile yetmiş yaşları arasında 
değişik görüşler yanında bunun belli bir 
yaşı bulunmadığı ve fiilen adet görme
menin esas alınması gerektiği de belir
tilmiştir (bk. AYİSE). Hayız süresinin en 
azı için bazı mezhepler bir gün bir gece. 
bazıları üç gün üç gece. en çoğu için de 
altı. yedi. on. on beş gün gibi süreler ver
mişlerdir. iki hayız arasındaki asgari te
mizlik müddeti genel olarak on beş gün 
kabul edilmekle birlikte bunun için on 
üç. on yedi. on sekiz gibi rakamlar da ve
rilmiştir. Bu görüşler genellikle o dönem
lerin tecrübelerini yansıtmaktadır. Tıp il
mini n ileri bir merhaleye ulaştığı günü
müzde ise bir kadının adet çağı ve döne
miyle ilgili bilgiler konunun uzmanların
.dan öğrenilerek dini hükümlerin buna 
dayandınlması gerekmektedir. Bugünkü 
tıbbi bilgilere göre de adet çağının genel 
olarak on bir- on üç yaşlarında başlayıp 
kırk beş -elli beş yaşlarında sona erdiği. 
adet kanamasının ise ortalama üç-altı 
gün sürdüğü kabul edilmektedir. Adet 
devresi. yani iki adet kanaması arasında
ki süre ise ortalama yirmi sekiz. asgari 
yirmi bir gündür. Bununla birlikte kadı
nın fiziki bünyesine. psikolojik durumu
na. çevre şartlarına vb. bağlı olarak ge
rek adet çağı gerekse hayız süresi farklı
lık gösterebilmektedir. 

Hayız kadınlar için ergenliğin tabii ve 
fiili ölçüsünü. yani dini ve hukuki sorum
luluğun başlangıcını teşkil eder. Kadınla
rın hayatında fizyolojik ve psikolojik yön
den önemli bir yer işgal eden. kadınlık ve 
annelik sorumluluğuna geçişi simgele
yen ilk adet kanaması. kişinin dini emir 
ve yasaklarla mükellef olma dönemine 
girdiğini. diğer şartlar da mevcutsa tam 
bir eda ehliyeti kazandığını gösterir. Bu 
durumdaki kadının gerek vücüb (hak) ge
rekse eda ehliyeti tam ise de özel duru
mu sebebiyle hayız süresince dini mükel
lefiyetler açısından bazı muafiyetiere ve 
hükümlere tabi tutulmuştur. 

Diğer bazı dinlerde ve toplumlarda gö
rüldüğü gibi hayızlı kadın İslamiyet'te pis 
sayılmamış. günlük hayattan. özel ve sos
yal ilişkilerden uzak tutulmamıştır. Ha
yız bir nevi abdestsizlik ve cünüplük hali 
(hükml kirlilik. hades) veya mazeret ka
bul edildiğinden yalnız namaz. oruç. Kur-
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·an okuma. Kabe'yi tavaf gibi belirli iba
detlerin ifasına ve doğrudan kanın aktığı 
organla ilgisi sebebiyle cinsi münasebe
te engel olarak görülmüştür. Hayızlı ka
dının namaz kılmasının ve oruç tutması
nın caiz ve sahih olmadığında. yani hayız 
halinin bu iki ibadetin ifasına engel bir 
mazeret sayıldığında fakihler görüş birli
ği içindedir. Hayız süresince terkedilen 
namazların kaza edilmesinin gerekme
diği. oruçların ise temizlendikten sonra 
tutulacağı hususunda da ittifak vardır. 
Alimler bu konularda Hz. Peygamber'in 
bilgisi ve onayı dahilinde cereyan eden uy
gulamaları esas almışlardır (mesela bk. 
Buhar!. "I:Iayız", 20: Müslim , "I:Iayız", 
69: Ebu DavQd, '"faharet", 105). 

Hayızlı bir kadının hac ibadetini eda 
ederken tavaf dışındaki bütün menasiki 
yerine getirebileceği hususunda görüş 
birliği vardır. Kudüm tavafı Malikller'e gö
re vacip, diğer mezheplere göre sünnet 
olup hayızlı kadın tarafından terkedilir 
ve kazası da gerekmez. Malikller'e göre 
ise Arafat'a çıkmadan önce hayzı biterse 
tavaf yapması icap eder. Haccın rüknü 
olan ziyaret (ifaza) tavafı hiçbir şekilde 
terkedilemez. Dolayısıyla hayızlı kadın te
mizleninceye kadar Mekke'de kalmak ve 
temizlendikten sonra tavafını eda etmek
le yükümlüdür. Hanefi mezhebine göre 
hayızlı olarak tavaf yapılması rnekruh ol
makla birlikte geçerli sayılmış ve bu du
rumda tavaf yapan kadının günahkar ola
cağına. ceza olarak da bir büyük baş hay
van (bedene) kesmesi gerektiğine hükme
dilmiştir. Ancak temizlendikten sonra ta
vaf tekrar edilirse bu ceza düşer. Bu ko
nudaki görüşleri etraflı şekilde ele alıp de
ğerlendiren İbn Kayyim ei-Cevziyye, ha
yızlı kadının zaruret ve ihtiyaç halinde 
m escide girmesi gibi tavaf yapmasının 
da caiz olduğunu ve ceza kurbanı kesme
sine gerek bulunmadığını, Ahmed b. Han
bel'den nakledilen bir görüşün de bu yön
de olduğunu belirtir (İ'lamü'l-muvak
kı'Tn, lll, 25-41 ). üç mezhebe göre vacip, 
Malikller'e göre sünnet olan veda tavafı 
ise hayızlı kadınlar tarafından terkedile
bilir. tavaf için yolculuğun ertelenmesi ge
rekmez. 

Hayızlı kadının Kur'an okumasının hük
mü konusunda alimler görüş ayrıliğı için
dedir. Malikller dışında kalan üç mezhe
be mensup fakihlere göre bu haramdır. 
Bu konuda Hz. Peygamber'in yasaklama
sını (ibn Mace, "Taharet", 105: Tirmizi. 
"Taharet", 98) delil kabul eden üç mez
hebin alimleri de bazı ayrıntılarda ihtilaf 
etmişlerdir. Hanefi mezhebinde, Kur'an 

okumak niyetiyle bir ayetten daha az 
cümlecil~lerin bile telaffuz edilmesi caiz 
görülmemiş, ancak öğretmenlik yapan 
hanımların Kur'an dersi verirken keli
meleri tek tek söylemek suretiyle gö
revlerini yerine getirmelerinde bir sa
kınca görülmemiştir. Aynı şekilde dua ve 
zikir niyetiyle Kur'an okunması da caiz 
görülmüştür. Şafii fakihleri, hayızlı kadı
nın Kur'an'ın bir harfini bile telaffuzunu 
caiz görmemiş, ancak mushafa bakarak 
kendisinin de işitemeyeceği şekilde için
den okumasının caiz olduğunu söylemiş
lerdir. Hanbeliler'de tam bir ayetin ve da
ha fazlasının okunması caiz olmadığı hal
de ayetin bir kısmının okunması. bir ayet
ten az cümleciklerde Kur'an'a has i' cazın 
bulunmadığı, dolayısıyla onun ulviyetine 
saygısızlık sayılmayacağı gerekçesiyle 
caiz görülmüştür. Aynı şekilde telaffuz 
etmeksizin zikir ve dua maksadıyla okun
masını caiz görenlerin yanı sıra İbn Tey
miyye ve İbn Kayyim ei-Cevziyye gibi 
unutma tehlikesi halinde hayızlının Kur
'an okuyabileceği görüşünde olanlar da 
vardır. Malikller ise. bazı sahabe ve tabi
In alimlerinden rivayet edilen bu yöndeki 
görüşlerin de desteğiyle kadının hayız sü
resi içinde Kur'an okuyabileceğini. fakat 
kanı kesildiği andan itibaren gusledip te
mizleninceye kadar okumasının caiz ol
madığını söylemişlerdir. İbn Hazm ve di
ğer bazı alimler de hayızlı kadının ve cü
nübün Kur'an okuyabileceğini ileri sür
müşlerdir ( el-Muf:ıalla, ı. 78-80) 

Hayızlının mushafa dokunması Kur'an 
okuması hükmünde olduğu gibi yine fa
kihlerin büyük çoğunluğu tarafından caiz 
görülmemiştir. Bu alimler. kitaba ancak 
temiz olanların dokunabileceğini bildi
ren ayet (ei-Vakıa 56/79) ve Kur'an'a te
miz olanlardan başkasının dokunamaya
cağını belirten hadisi (el-MuvaUa' , "!5-ur
'an", ı : N esaT, "!5-asame" , 46) delil gös
termişlerdir. Ancak İbn Hazm ile birlikte 
bazı fakihler. söz konusu ayette geçen 
kitapla Kur'an'ın değillevh-i mahfQzun 
kastedildiğini. hadisin de sahih sayılama
yacağını ve her iki nasta işaret edilen "te
miz olanlar" ifadesinin melekler veya mü
minler şeklinde yorumlanması gerektiği
ni belirterek hayızlının ve cünübün Kur
'an'a dokunmasında sakınca bulunmadı
ğını söylemişlerdir ( el-Muf:ıalla, ı. 81-84: 
Şevkanl, ı. 243-245) . Hayızlının. mushafı 
askısından veya dış kabından tutarak 
taşıyabileceği şeklindeki görüşleri yanın

da Malikller ve diğer mezheplerden bazı 
fakihler. kadın öğretmen ve öğrencilerin 
dokunmasının caiz olduğunu söylemişler-



dir. Malikller'in bu görüşü cünüplük hali
nin iradi. hayzın ise gayri iradi oluşundan 
dolayı cünüple hayızlıyı farklı kabul etme
leri ve uzun süren hayız döneminde Kur
'an okuyamamanın onu unutmaya yol 
açabileceği endişesini taşımaları ile açık
lanır. Aynı şekilde hayızlı ve cünüp kimse 
için mescidin helal olmadığını bildiren 
hadisten (Ebu Davud. "Taharet", 92; Tir
m izi, "Taharet", ı 26) hareketle, hayızlı 
kadının mescide girip orada kalmasının 
caiz olmadığı hususunda da görüş birliği 
mevcuttur. Ancak bunların zaruret ve 
mazeret sebebiyle mescidin içinden geç
meleri caiz görülmüştür. 

Hayız kanı kesilen kadının ibadetleri 
eda edebilmesi için gusletmesinin vacip 
olduğu konusunda bütün fakihler ittifak 
etmiştir. Hayızlı iken cünüp olan bir kadı
nın cünüplükten yıkanması hususuna ge
lince Hanefi. Maliki ve Şafii fakihlerine 
göre kanı kesilmediği sürece bu gusül ge
çerli sayılmaz. Ancak Hanbeli fakihleri bu 
esnadaki guslü m üstehap saymışlar ve 
bu şekilde cünüplüğün giderilmesini ma
nevi kirlilik halinin hafifletilmesi olarak 
kabul etmişlerdir. 

Karı koca arasındaki cinsi davranışlara 
da hayız sebebiyle bazı kısıtlamalar geti
rilmiştir. Bütün fakihler. ilgili ayete da
yanarak (el-Bakara 2/222) hayızlı kadınla 
cinsi münasebette bulunmanın haram 
olduğu hususunda görüş birliğine var
mışlardır. Şafii alimleri, bir kimsenin ha
ram olduğunu bilerek ve kendi iradesiyle 
cinsi münasebette bulunmasını büyük 
günahlardan (keblre) saymıştır. Bu arada 
bütün mezhepler. hayızlı kadınla cinsi 
münasebette bulunan kimsenin tövbe 
etmesi gerektiğini söylerken Hanefi ve 
Şafiiler. hayzın ilk günlerinde vuku bulan 
ilişki için 1 dinar (4.25 gr. altın). son gün
lerindeki ilişki için yarım dinar sadaka 
vermenin müstehap olduğuna. Hanbeli
ler herhangi bir ayırım yapmaksızın 1 di
nar sadaka vermenin vacip olduğuna , Ma
l ikiler ise mali bir kefaretin bulunmadığı
na hükmetmişlerdir. Cinsi münasebete 
varmayan davranışlarla ilgili konularda 
ise görüş ayrıliğı vardır. Hanefi ve Şafii 
mezheplerine göre adet gören kadının 
göbeği ile diz kapağı arasına çıplak şekil
de temas. Malikl'ler'e göre ise arada örtü 
bulunsa bile vücudun bu kısmından cinsi 
amaçla faydalanılması caiz görülmemiş
ken Hanbeli ve Zahiri mezheplerinde cin
sel organa dokunmamak kaydıyla her 
türlü davranış meşru sayılmıştır. Bu ko
nuda getirilen sınırlamaların. haram bir 
fiil sayılan cinsel birleşmeye götürecek 

davranışlardan sakındırma amacını taşı

dığı anlaşılmaktadır. Ayrıca adeti sona 
eren kadın gusletmedikçe kendisiyle cin
si münasebette bulunmanın helal olma
dığı hususunda görüş birliği mevcuttur. 
Yalnız Hanefiler. hayız kanının belirli adet 
süresinin sonunda kesilmesi halinde bir 
namaz vakti geçtikten sonra gusül yapıl
masa da cinsi münasebetin caiz olacağı

nı söylemişlerdir. 

Adet görmekte olan bir kadını o haliy
le boşamanın hem Kur'an (et-Talak65/l) 
hem de sünnetle (Müslim. "Tala]5", 3) ha
ram kılındığı hususunda bütün mezhep
ler ittifak etmiştir. Buna rağmen boşa
ma söz konusu olursa "bid'i talak" adını 
alan bu boşamanın hukuken geçerli ol
duğu bildirilmiş. ancak erkeğin hemen 
eşine dönmesi Hanefi ve Maliki mezhep
lerine göre vacip, Şafii ve Hanbeli mez
hepleri.ne göre ise sünnet kabul edilmiş-
tir. ' 

Kadının ilaç almak suretiyle hayız hali
ni önlemesi caiz görülmüş. ancak Malikl
ler'ce vücuda zarar vermesi ihtimalinden 
dolayı rnekruh sayılmıştır. 

Hayız ve nifas kanları dışında kadının 
döl yolundan gelen ve bir hastalık eseri 
olan kana fıkıhta "istihaze", kendisinden 
bu tür kan gelen kadına da "müstehaze" 
denilir. istihaze kanı dinmeyen burun ka
naması. tutulamayan idrar veya bir ya
radan kan akması gibi sadece abctesti bo
zan bir özür hali olup bu durumdaki ka
dın Hanefi ve Hanbeliler'e göre her na
maz vakti için. Şafii ve Malikl'ler'e göre 
ise her farz namaz için ayrı abctest almak 

. kaydıyla ibadetini yerine getirebilir. Ha
nefi ve Hanbeliler'e göre alınan abdestle 
o vakit içinde her türlü farz. vacip ve na
file namaz kılınabilirken diğer iki mezhe
be göre yalnız o vakte ait farz ve nafile
ler kılınabilir. başka namazlar için ayrıca 
abctest almak gerekir. Abctestin şart ol
duğu diğer ibadetler de abctest alınarak 
eda edilir (ayrıca bk. ÖZÜR). Çeşitli mez
heplerce hayız için belirlenen asgari sü
reden az veya azami süreden çok akan 
kanın istihaze sayılması yanında, azami 
süreyi geçmese bile hayız kanının her ka
dın için belirli adet günlerinden sonra de
vam etmesi halinde de adetin esas alın
ması ve bundan sonra gelen kanın isti
haze sayılması fakihler tarafından genel 
kabul görmüş olmakla birlikte özellikle 
Hanefiler dışındaki üç mezhep alimleri, 
kanın hayız mı istihaze mi olduğunu bilgi 
ve tecrübesiyle tesbit eden kadının onu 
esas alması gerektiğini belirtmişlerdir. 
Fıkıh kitaplarında yer alan konuyla ilgili 
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çeşitli ihtimaliere dair birçok ayrıntı belli 
dönemlerin bilgi ve tecrübe birikimine 
dayandığından bugün tıp ilminin imkan
larından faydalanarak ka nın mahiyetinin 
tesbit edilmesi ve dini hükümlerin ona 
göre uygulanması daha isabetli olur. 
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