iD ADI
Bu

tın da faaliyet gösteren bu okullar. o sıra

yatılı

da rüşdiyeler kaldırıldığı için eğitim süresi altı yıla çıkarılmış olan ibtidailere dayand ı rılacak, muhtelif amaçlı okullar halinde teşkilatlandırılacaktı. Yeni progr ama göre ilk sınıfta , hazırlayıcı nitelikte temel dersleri bir ar ada görecek olan öğ
renciler sonraki iki sınıfta yine bazı temel dersler bir arada görülmek suretiyle
umumi, ziraat, ticaret ve sanat koliarına
ayrılacaktı. Bu okullar hazırlanan yeni
prog r amla faaliyete başlamışsa da I.
Dünya Savaşı sebebiyle mesleğe yönelik
dalların açılması pek az yerde mümkün
olabilmiştir. Nitekim Milli Mücadele'nin
sonunda yalnız altı zirai, beş sınai ve bir
ticari şu beli idadi mevcuttu. Mezunları
imtihanla sultanilere devam etme hakkı
nı elde eden bu yeni idadiler. orta öğreti 
min birinci basamağ ı riı oluştu ran eğitim
kurumları o"!arak varlığını Cumhuriyet'in
ilk yıllarına kadar sürdürmüştür. 1922'de
bu beş yıllık idadilerde okutulan başlıca
dersler Kur'an - ı Kerim ve ulum-i diniyye,
Türkçe ve edebiyat, hüsn-i hat. hesap,
hendese, coğrafya , tarih, ziraat. tabiiyyat,
resim, musiki, !isan-ı ecnebi, hıfzıssıhha,
iktisat, cebir, kozmografya, usul-i defteri,
Arabi, Farisi, ma ' lumat-ı medeniyye ve
kanuniyye ile meslek dersleriydi.

programın tamamı vilayetlerdeki
idadllere. ilk beş yılı gündüzlü idadilere, son dört yılı Mekteb-i Mülkiyye idadi sınıfları ile istanbul ve Üsküdar gündüzlü idadilerine, ilk üç yılı ise Dersaadet
ve vilayet rüşdiye l erine mahsustu. Programın sonunda bulunan "elsine" dersi
ana dili Rumca, Ermenice veya Bulgarca
olan öğrenciler içindi. Ayrıca Ar ap tebaanın çocukları için de Arapça dersi konulmuştu .

1902 yılında, öğretim sürelerine göre
mevcut derslerin fazla olduğu ve öğ ren
cilere ağır geldiği düşünülerek yatılı idadller sekiz. gündüzlüler ise altı yıla çıka
rılmıştır. Aynı zamanda bazısına ziraat,
bir kısmına ticaret ve sanayi dersleri konularak idadiler çeşitli amaçları olan mektepler haline getirilmiştir. Ancak 1906'da bu uygulamadan vazgeçilmiş ve idadiler tekrar eski durumuna döndürülmüştür.

ll. Abdülhamid devri sonlarında istanbul'daki id adi sayısı dokuza, taşradakiler
le birlikte Osmanlı topraklarındaki toplam idadi sayısı 109'a çıkmıştı. Bunların
doksan üçü resmi, on dokuzu özel ve beşi de askeri idi. Bu okullardaki toplam öğ
renci sayıs ı 20.000'e yaklaşmıştı.
1880 yılında istanbul'da kızlar için de
bir idadi açılmıştır. Bu okulun programın
da genel kültür derslerinden başka Türkçe, Fransızca . Almanca. ingilizce. musiki,
el ve ev işleri gibi dersler de bulunuyordu.
Faaliyeti iki yıl süren inas idadisi, devletin yaptı ğı tanıtım ve teşvikiere rağmen
halkın ilgisizliği yüzünden kapanmıştır.
ll. Meşrutiyet'in ilanından (ı 908) sonra
orta öğretim konusunda yapılması düşü
nülen ıslahata paralel olarak vilayet merkezlerindeki baz ı idadiler sultani haline
getirilmiş, prog ramları da buna göre düzenlenmiştir. 191 O'da başlayan bu uygulama sonunda istanbul'da ve diğer bazı
büyük şehirlerde mevcut on idadi sultaniye dönüştürülmüştür. 1913'te sultaniler, beş yıllık kendi ibtidai kısımları na veya altı yıllık umumi ibtidaiye dayanan dört
yıllık birinci, fen ve edebiyat koliarına bölünmüş üç yıllık ikinci devresi bulunan ve
toplam öğretim süresi on iki yıla çıkan
okullar haline getirilmişik Böylece sultaniler, 1913 yılına kadar vilayet merkezlerinde faaliyet gösteren yedi yı llık idadilerin yerini almıştır.
Bı.i arada, 1913 yılından itibaren sancaklarda bulunan beş yıllık idadilerde de
bazı düzenlemeler yapılmıştır. 1913'te yürürlüğe giren programa göre idadi adı al-
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1911'de istanbul Sultanahmet'te. rüş
diye üstünde üç yıllık eğitim veren bir inas
idadisi açıldı. 1913-1914 öğretimyılından
itibaren on yıllık sultani haline getirilen bu
okul önce istanbul inas Sultanisi. ardın
dan Bezmialem Valide Sultan Sultanisi
adını a l mıştır. Daha sonra i stanbul'da
Erenköy, Çamlıca ve Kandilli inas sultanileri açılmıştır. 191 3 'te ina s sultanilerinin tali sın ıflarında ma' l umat-ı tabiiyye
ve sıhhiyye , ma'!Cımat-ı hikemiyye ve kimyeviyye, ma ' !Cımat-ı ahlakiyye ve medeniyye, hesap ve cebir, hendese. kozmografya, iktisad-i beyti, terbiye-i etfal, lisan-ı
ecnebi, gına ve musiki, resim , terbiye-i
bedeniyye, biçki-dikiş-nakış ve tıbahat
dersleri okutuluyordu. Böylece bir yandan
on yıllık inas sultanileri faaliyete baş l ar
ken bir yandan da beş yıllık erkek idadilerine denk inas idadileri açılmıştır.
1923 yılında bütün genel orta öğretim
lise adının verilmesi kararlaştırıldı. O sırada Türkiye'de yetmiş iki bir
devreli lise. yirmi üç tam devreli lise vardı . Bunların ortaokul dengi ilk devresine
S362'si erkek, S43'ü kız toplam S90S talebe devam ediyordu. Bugünkü lise dengi ikinci devrede ise 1O11'i erkek, 230'u
kız olmak üzere toplam 1241 talebe bulunuyordu.
kurum l arına
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İD D ET
(ö:WI)
Evliliği sona eren kadının
yeniden evleneb ilmesi için
beklernesi gereken sür e anlamında
fıkıh terimi.

ı

_j

Sözlükte "saymak, sayılan şeyin miktaadet" anlamına gelen iddet kelimesi
İslam hukukunda, evliliğin herhangi bir
sebeple sona ermesi durumunda kadının
yeni bir evlilik yapabilmek için beklemek
zorunda olduğu süreyi ifade eder. Bunun
için de iddet evliliğin sona ermesinin belli başlı sonuçları arasında yer alır. Dini olduğu kadar fıtri ve insani bir davranış olarak da a)gılanan ve Sami gelenek başta
olmak üzere hemen hemen bütün toplumlarda ve dinlerde rastlanan bu bekleme süresi, Kur'an ve hadiste aile hukukunun diğer konularına nisbetle daha ayrın
tılı biçimde ele alınmış. evliliğin sona eriş
tarzına veya kadının durumuna göre farkrı.

iD DET
lı süre belirlemelerine gidilmiştir. Bu süre. evlenme yasağının yanı sıra değişik
kesimleri yakından ilgilendiren mesken.
nafaka, nesep. mirasçılık gibi birçok hak
ve yükümlülük için de ölçü kabul edildiğinden bu hususta zengin bir hukuk
doktrini oluşmuş. konu. klasik dönem fı
kıh literatüründe evliliğin sona ermesinin
neticelerinden biri olarak "iddet" alt baş
lığ ı altında (babü'l-idde) veya müstakil bir
bölüm halinde (Kitabü'l-ci dde 1 cided) işlen
miştir.

islam öncesi Arap toplumunda kocası
ölen kadının bir yıl yas tutması hakim bir
gelenek olmakla birlikte (bk. İHDAD) boşanmış kadının iddet beklernesi gerekli
görülmezdi. Hamile iken boşanan ve ardından yeni bir evlilik yapan kadının önceki kocasından dağuracağı çocuk kural
olarak yeni kocanın nesebinde görülür.
fakat bu durum daha sonra önemli ihtilaflara yol açardı. Kur'an'da kocala ra hitaben. ölmeleri halinde geride bırakacakla
rı eşlerinin bir yıl süreyle , evlerinden de
çıkarılmaksızın geçimini sağlayacak bir
malı vasiyet etmelerinin tavsiye edilmiş
olması (el-Baka ra 2/240), ilk bakışta Cahiliye döneminin bu bir y ıllık id d et ve yas
geleneğine atıf gibi anlaşılabilir. Böyle olduğu için de bazı alimler ayetin süre ve
nafaka vasiyetiyle ilgili hükmünün, aynı
sürenin daha sonranazil olan 234. ayetiyle ve mirasçılık konusunda yapılan hukuKi düzenlemelerle neshedildiği görüşü
ne sahip olmuşlardır (Cessas, II, 118-119).
Ancakayetin devamında, kocası ölen kadınların kendilerine bu mesken ve nafaka imkanı sağlanmış olsa bile daha önce.
yani bir yıl dolmadan evi terkedebileceğinin ifade edilmiş olması . ayetin bu durumdaki kadınlar için bir iddet ve ikamet
yükümlülüğü getirmekten ziyade bir haktan söz ettiği tezini destekler.
Evliliğin

sona ermesinin ardından kaiçin getirilen iddet yükümlülüğü, ilk
planda kadının önceki kocasından hamile
olup olmadığının anlaşılması ve böylece
nesebin karışmasının önlenmesi amacına
yönelik bir tedbir gibi görünür. Ancak iddet ric'i talakta kocaya. bain talakta iki
tarafa birden yeniden düşünme imkanı
vermesi. kadını etrafında oluşabilecek kötü zan ve niyetiere karşı koruması. evliliğin kocanın ölümüyle sona ermesi halinde ölen kocanın hatırasına saygı ve yuvaya bağlılığı simgelemesi . kadının yeni bir
hayata ve muhtemel bir evliliğe kendini
hazırlamasına imkan vermesi gibi başka
önemli amaç ve hikmetler de taşır. İddet
dın

aile bağını koruyucu. evlilik kurumunun
önemini hatırlatıcı bir işieve de sahiptir.
Böyle olunca iddetin sadece hamileliğin
tesbiti ve nesebin karışmasının önlenmesi amacıyla sınıriandıniması doğru olmaz
ve bu konuda Kur'an'da öngörülen süreler dinin taabbüdi nitelikte hükümlerinden sayılır. Dolayısıyla kadının hamile olup
olmadığının tıbben anlaşılabildiği belirtilerek iddet beklerneye artık gerek bulunmadığı ileri sürülemez.
İddet esas itibariyle evliliği sona eren
kadınla

ilgili bir yükümlülüktür. Bununla
birlikte dört karısı olup da bunlardan birini boşayan veya boşadığı karısının kız
kardeşi. halası ve teyzesi gibi kendisiyle
tek nikah altında birleştirilemeyecek derecede yakın bir akrabasıyla evlenmek isteyen erkek·de evlenmeden önce boşadığı
karısının iddetinin bitmesini beklemek
zorundadır. Fıkıh literatüründe teri m anlamıyla olmasa da kocanın iddeti denince bu durum kastedilir.
Meşru

bir evlilik hayatının sona ermiş
iddet yükümlülüğünün
doğması için yeterlidir. Şafiller. gayri
meşru cinsel ilişkinin (zina) kadın için iddetyükümlülüğü getirmediğini söylerken
iddetin aile kurumunu korumaya yönelik
bir yaptırım olması özelliğinden hareket
ederler. Hanefiler'in görüşü de buna yakındır. MaliKiler ve özellikle Hanbelller ise
nesebin korunması ilkesine ağırlık verdiklerinden aksi görüştedir. Meşru evlilikle zina dışında kalan durumların. mesela
gayri sahih (fasid) bir evlilik akdi veya hata sonucu yapılan cinsel ilişkinin ya da cinsel ilişki olmaksızın mücerret evlilik akdinin iddet gerektirip gerektirmeyeceği
tartışmalıdır. Geçerli (sahih) bir evlilikten
sonra kocanın ölümü halinde evlilik içinde cinsel ilişki (zifaf) gerçekleşmiş olsun
veya olmasın kadının iddet beklernesi gerekir. Bu hüküm Kur'an'da. "Sizden vefat
edenlerin geride bıraktıkları zevceleri evlenmeden dört ay on gün beklerler" (elBakara 2/234) mealindeki ayetin genel
hükmüne dayanır. Ancak geçerli olmayan
evlilikten sonra koca ölmüşse kadın evlilik içinde cinsel ilişkinin gerçekleşmiş olması halinde iddet bekler. aksi takdirde
beklernesi gerekmez. Çünkü fasid evlilikte iddet yükümlülüğü evlilikten değil zifaftan doğmakta, bu da öncelikli olarak
kadının bu birliktelikten hamile olup olmadığının tesbitine ve nesebin karışma
sını önlemeye yönelik olmaktadır. Evlilik
bağı. ölüm dışındaki sebeplerden biriyle
sona ermişse yine benzeri bir ayırım yaolması kadının

pılır. Geçerli evlenmeden sonra zifaf veya sahih halvet. fasid evlenmeden sonra
zifaf iddet yükümlülüğü doğurur. mücerret nikah akdi ise iddeti gerektirmez. Bu
son hüküm Kur'an'ın, "Ey iman edenler!
Mürnin kadınlarla evlenip temasta bulunmadan onları boşadığınızda artık onlara
id det bekletme hakkınız olmaz" (el-Ahzab 33/49) mealindeki ifadesine dayanır.
Fakihlerin çoğunluğu ihtiyatı esas alarak
sahih halveti hükmen zifaf saymış ve iddeti gerektireceğini söylemiştir. Bu durumdaki kadının iddet beklernesi onu iddet nafakasına da hak sahibi yapacağın
dan. mehrin tamamına hak kazanması
hükmüyle birlikte kadının itibarını koruyucu ve erkeği daha bilinçli davranmaya
sevkedici bir yaptırım niteliği de taşır.
Tabiinden bir grup alim, yeni görüşünde
Şafii. Zahirller. Ca'ferller ve İbn Abdülber
gibi bazı Malikller ise ayette (el- Bakara
2/237) geçen "temas" ifadesini cinsi birleşme olarak yorumladıklarından sahih
halvet sebebiyle kadının iddet beklemesinin gerekmediğini söylemişlerdir (bk.

HALVET).
İddetle ilgili fıkhi hükümler, ona sebebiyet veren olaya göre ölüm iddeti ve boşanma veya fesih iddeti şeklinde ikiye ayrılarak incelenebildiği gibi iddet süresinin ölçütüne göre hayız iddeti, doğum iddeti ve süreli iddet şeklinde bir ayınma
da tabi tutulabilir.

Ölüm İddeti. Kocası ölen kadın hamile
beklernesi gereken süre dört ay
on gündür. Bu hüküm Kur'an'ın kocası
ölen kadınların iddetiyle ilgili genel ve sarih ifadesine dayanır (el- Bakara 2/234). Diğer birçok fıkhi ah karnda o lduğu gibi burada da aydan maksat karneri aydır. Hamile olmayan eş ric'i boşama iddeti beklerken koca ölürse boşanma iddetini terkederek ölüm iddeti beklerneye başlar.
Bain talak iddeti bekleyen kadın ise ölüm
iddeti beklemez; başlamış olduğ u boşan
ma iddetini tamamlar. Kocası ölen kadın
hamile ise onun iddeti doğumla biter; isterse bu doğum kocanın ölümünden çok
kısa bir süre sonra gerçekleşsin. Ayetin,
"Hamile olanların bekleme süresi ise doğum yapmalarıdır" (et-Talak 65/4) şeklin~
deki ifadesi, boşanmış kadınların yanı sıra
kocası ölen hamile kadınları da içine alır
ve fakihlerin çoğunluğu bu ayetin, daha
önce nazil olan Bakara süresinin 234. ayetini hamile kadınlar açısından sınırlandır
dığı (tahsis) görüşündedir. Hz. Ali ve İbn
Abbas ile İbn Ebu Leyla. Sahnun gibi bir
kısım fakihler ve Ca'feriyye mezhebi alimdeğilse
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leri ise her iki ayetin hükmünü de koruyabilmek için birini diğerine tercih yerine
ikisini birleştirme usulünü benimseyip
kocası ölen hamile kadının hangi iddet
süre,si geç bitecekse ona tabi olacağını
söylemiştir.
Kocanın

kaybolup kendisinden haber
ve yaşayıp yaşamadığının
bilinemernesi haİinde, yani mefküdun
evliliğinin sona erdirilmesinde nasıl bir
prosedürün izleneceği ve hangi sürelerin
bekleneceği hususu fakihler arasında yoğun tartışmalara konu teşkil etmiş olmakla birlikte (bk. MEFKÜD), mahkemece mefküd kocanın ölümüne ve bu sebeple tefrike karar verilmesinin ardın
dan kadının ölüm iddeti beklernesi gealınamaması

rektiği açıktır.

Boşanma veya Fesih İddeti . Boşanmış

veya bir eksiklik sebebiyle nikahı feshedilmiş olan kadınların beklemeleri gereken iddet hamile olup olmamalarına ve
bazı fizyolojik özelliklerine göre değiş
mektedir. Hamile olanların iddeti doğum
la sona erer. Bu konuda ayetin, "Hamile
olanların bekleme süresi doğum yapmalarıdır" (et-Talak 65/4) şeklindeki genel
ifadesi esas alınır. Evlilik dışı bir ilişki sonucu hamile kalanların doğum yapınca
ya kadar iddet beklemelerini gerekli görenler de ayetin lafzının genel bir hüküm
içermekte oluşundan hareket ederler (İbn
Hazm, XI, 635). Hamile olmayıp hayız gören kadınlar. Hanefıler'e ve Hanbeli mezhebinde ağırlık kazanan görüşe göre üç
hayız süresince id d et bekler ler. Kadın hayızlı iken boşanırsa bu hayız hesaba katılmaz. Üçüncü hayzın sona ermesiyle iddet tamamlanmış olur. Malik!, Şafii, Zahiri ve Ca'fer.ller'e göre bu durumdaki kadınların beklemeleri gereken süre üç temizlik müddetidir. Üçüncü hayzın başla
masıyla, Ahmed b. Hanbel'den bir rivayete göre sona ermesiyle iddet tamamlanmış olur. Sahabe döneminden itibaren
devam edegelen bu görüş ayrılığının sebebi, "Boşanmiş kadınlar üç kar' süresi
beklesinler" (el-Bakara 2/228) mealindeki ayette yer alan kar' kelimesinin çift anlamlı olması, yani hem hayız hem de temizlik anlamında kullanılması, bir kesimin bunu hayız, bir kesimin de temizlik olarak anlamaları yüzündendir. Bu üç
dönemin tamamlandığını tesbitte kadı
nın beyanı esastır. 1917 tarihli Hukük-ı
Aile Kararnamesi'nde üç hayız ölçüsü benimsenmiş olmakla birlikte bu sürenin üç
aydan az olamayacağı belirtilerek (md.
ı 34) bir alt sınır tesbitine gidilmiş ve
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bu ihtiyatlı
sahabilerin bu yöndeki fetvaIanna ve tıbbi bilgilerin sınırlı olduğu o
Yaşının küçüklüğü sebebiyle hayız gördönemde bu durumdaki kadının hamile
meyen veya yaşlılığı dolayısıyla hayızdan
olmadığından iyice emin olma arzusuna
kesilmiş kadınların iddeti ise talak, fesih
dayanmaktadır.
Fakat bu derece bir ihti·veya tefrik tarihinden itibaren üç kameyat.
hem
boşandıkları
halde karısına idr! aydır. Nitekim Kur'an'da, "Kadınlarınız
det
nafakası
ödemeye
devam
eden koca,
içinde adetten kesilmiş olanlarla henüz
hem de ne evli ne bekar sayılan kadın için
adet görmeyenierin iddetlerinde teredson derece mahzurlu ve meşakkatli oldu- ·
düde düşerseniz onların iddetleri üç ayğu gibi kötü niyetli kadınlar için de suisdır" denilir (et-Talak 65/4 Hayız görmektimal
edilmeye açık bir yoldur. Ağırlığı
te olan kadınların boşama iddetinin üç
nı Malik!, Hanbeli ve Ca'ferl fakihlerinin
hayız veya temizlik olduğun u bildiren yuoluşturduğu ikinci gruba göre ise bu dukarıdaki ayetten sonra bu ayette de adet
rumdaki
kadınların iddeti sadece on iki
görme çağının dışında kalan kadınların
aydır.
On
iki ay, hamileliğin tabii süresi
iddetleri belirtilmiş, adeta üç "kar"' yeriolan dokuz ayın geçmesini müteakip üç
ne üç ay ikame edilmiştir. Böyle olduğu
ay daha iddet bekletilmesi sonucu ortaiçin de üç ay iddet beklernesi gereken kaya çıkmıştır. İddet, esas itibariyle önceki
dının süre dolmadan adet görmeye baş
evlilikte oluşan ·çocuğun nesebini korulaması halinde Hanefiler geçen süreyiyok
maya yönelik olduğuna göre on iki aylık
sayıp üç hayızlık iddeti yeniden başlatır
bir süre bu gayeye fazlasıyla hizmet etlar. Aksi durumda da, yani bir iki hayız
mektedir. Eski görüşünde İmam Şafii'nin
gördükten sonra adetten kesilen kadın
de
hamilelik ihtimalinin ortadan kalkıp
üç aylık hamile olduğu anlaşılan kadın da
kalkmadığı konusunda dönemindeki yayhamilelik iddeti bekler.
gın telakkileri ve ölçüleri kullanmakla yeEsasen kadınların adet görmeye başla
tindiği, bunun için de bu durumdaki kaması da adetten kesilmesi de (menopoz)
dının önce dokuz ay. bir başka görüşün
fiili biyolojik bir hadise olup bu da kalıtım,
de dört yıl, daha sonra da üç ay iddet bekçevre ve iklim gibi birçok faktöre bağlı
lemesini öngördüğü bilinmektedir. 1917
olarak bünyeden bünyeye değişiklik göstarihli Hukük-ı Aile Kararnamesi'nde. idterir; fıkhl hükümlerde de bu fiili durum
det konusunda genelde Hanefi mezhebiesas alınır. Ancak bunun, tarafların ve '
nin görüşü takip edilmekle birlikte bu koüçüncü kişilerin haklarını ilgilendiren sonuda Maliki mezhebinden istifadeyle. idnuçları bulunduğundan doktrinde bu fiili
detesnasında hayız görmeyen veya bir iki
duruma ilave olarak adet görme ve adetdefa gördükten sonra üçüncüsünü görten kesilm ey! e ilgili alt ve üst sınırlar bemeyen kadınların yaşı normal menopoz
lirlenerek açık ve objektif bir ölçü getirildönemine varmışsa bu tarihten itibaren
meye çalışılmıştır. Mesela klasik literaüç ay, değilse iddetin gerekinesinden ititürde adet görmeye başlama yaşı olarak
baren dokuz ay iddet beklernesi öngörülon bir-on beş yaşın, adetten kesilmenin
müştür (md. 140). Kararnamenin bu hükbaşlangıcı olarak da elli ile yetmiş yaşlar
mü diğer İslam ülkeleri kanuniarına da
arasında muhtelif sınırların söz konusu
tesir etmiştir.
edilmesi bundan kaynaklanır (bk. AviSE;
Döl yatağından sürekli kan gelmesi seBULÜG; HAYIZ ). Bu iki dönem arasında
bebiyle
özürlü durumda olan (müstehaza)
olan. yani normalde adet görmesi gerekadınlar. normal zamandaki hayız ve teken bir kadın hastalık, süt emzirme gibi
mizlik süreleriyle ilgili şahsi bilgilerini esas
arızl bir sebepten dolayı hayız görmüyoralarak üç dönem beklerler. Bu konuda ölsa bu sebebin sona ermesini müteakip üç
çü
alabileceği bir bilgiye sahip bulunmahayız ya da temizlik süresi beklenınesi
yan
kadın fakihlerin çoğunluğuna göre
gerekir. Ancak bilinmeyen bir sebepten
üç ay, Malikller'e ve bazı Hanbeli fakihledolayı hiç hayız görmüyorsa veya bir ya
rine göre ise yine yukarıda zikredilen heda iki defa görüp daha sonra görmemesaplama
yöntemi sonucu bir yıl iddet bekye başlamışsa bu kadınların bekleyecekler.
leri iddet süresi fakih ler arasında tartış
cumhurun

görüşünü

de içeren bir çözüm

tarzı bulunmuştur.

ler.

Onların aşırı sayılabilecek

tavrı, bazı

i.

malıdır. Hanefiler'e ve yeni görüşünde Şa
fii dahil fakihlerin bir kesimine göre bu
durumdaki kadınlar hayız görüneeye veya
hayız görmeyecek yaşa ulaşıncaya , mesela Hanefiler'e göre elli beş yaşına kadar
bekler; ardından tekrar üç ay iddet bek-

Evliliğin !ian, muhalea gibi usullerle sona ermesi veya daha çok Maliki ve Hanbeli mezheplerinde işlerlik kazanan kaza! boşa nma, yani mahkemenin tefrik kararı da kural olarak bain boşama sayıldı
ğından bunların akabinde boşama iddeti
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beklenir. Kocanın evini terkedip gitmesi
ve geri dönmemesi halinde mahkemenin
vereceği tefrik kararı da ister Malikller'in
görüşü esas alınarak bain boşama, ister
Hanbelller'in görüşü alınarak fesih sayı l
sın böyledir.
istisnai bir durum olmakla birlikte gayri müslim kadınların veya müslüman olup
İslam ülkesine gelen ve din farklılığı sebebiyle evliliği sona ermiş sayılan kadınla
rın iddetleri de doktrinde tartışılır. Müslüman bir erkekle evli bulunan Ehl-i kitap
kadınlar iddet konusunda müslüman kadınlar gibidir. Zimml kocasının ölümü veya boşaması halinde Ebu Hanife'ye göre
kendi dinlerinin öngördüğü bir iddet varsa ona uyulur; imameyn'e göre ise İslam
ülkesinde onlar da diğer müslüman kadınlar gibi iddet beklerler. imam Malik,
bu zimml kadının bir müslümarila evlenmek istemesi durumunda iddeti gerekli
görür. Müslüman olup İslam ülkesine gelen kadının müslüman olmayan kocasıyla
evli!iği sona erer ve bu kadının iddet beklemesi, hicret ederek gelen mürnin kadın 
larla mehirlerini vererek evlenme izni veren ayetin (el-Mümtehine 60/1 O) ifadesinden hareket eden Ebu Hanife'ye göre zorunlu değildir. imameyn ise böyle bir tercihte bulunan kadının artık İslam hukukuna tabi olduğu, bunun için de iddet
beklernesi gerektiği görüşündedir.
İddetten Doğan Hak ve Sorumluluklar.
İddetin tarafiara ve topluma yüklediği en

temel sorumluluk kadının iddet süresince evlenmesinin yasak oluşudur. Kur' an'da, kocası ölüp de iddet bekleyen kadın
larla ilgili olarak sevkedildiği anlaşılan
ayette geçen, "Farz olan bekleme müddeti dolmadan onlarla evlenmeye ka l kış
m ayın" (el- Bakara 2/235) şeklindeki ya sak. bu konuda genel bir hüküm içerdiği
için ne tür olursa olsun iddet bekleyen
kadınla yabancı bir erkeğin evlenmesi dinen haram ve hukuken de geçersiz sayı
lır. Bu yasağa riayet edilmeyip evlenilirse
araları ayrılır. Hz. Ömer'in. bu şekilde evlenen tarafların arasını ayırıp birbiriyle
iddet sonrasında bile evlenmesini yasakladığı rivayet edilir. Osmanlı hukukunda
da evlilikleri sona eren ve tekrar evlenmek isteyen kadınlar kadıdan izin alırken
iddetlerinin bittiğini ispat etmek zorunda idiler. Kanunnamelerde iddet tamamlanmadan yapılan evliliklerin fesh edileceği, ayrıca bu nikahı kıyanların cezalandırı 
Iacağı hükmü yer almaktadır. İddet içinde evlenme yasağı. diğer birçok hikmetin yanı sıra sona eren evliliğin yeniden
canlanmasına imkan tanımayı da hedef-

lediğinden kesin olmayan bir boşama akabinde koca boşadığı karısına dönmek isterse iddet süresinin sona ermesini beklernesi gerekmez.

bir hak ister bir yükümlülük olarak düşü 
nülsün. aile birliğinin tekrar kurulmasını
sağlama yönünde tarafiara düşünme ve
görüşme imkanı verme, kadın ve çocukların haklarını koruma ve onlara belli bir
İddet süresince evliliğin etkisi, özelliksüre
de olsa güvence sağlama gibi önemli
le de kocanın hukuku evliliğ i n sona erme
gayelere yöneliktir. Kur'an'da. kocaların
sebebine de bağlı olarak az veya çok degeride bırakacakları eşlerinin bir yıllık süvam ettiği için. ayrıca evlilik kurumuna
reyle geçimini ve evlerinden çıkarılmama
karşı saygının da gereği olarakiddet beksını sağlayacak şekilde vasiyette bulunleyen kadına, bu iddet ister ölümden ismasını emreden ayetin (ei-Bakara 2/240),
ter boşama ve fesihten doğsun, yabancı
daha sonra inen ve dört ay on günlük bir
bir erkeğin evlilik teklifinde bulunması
süre bildiren id d et (el- Bakara 2/2 34) ve
caiz görülmemiştir. iddet bekleyen kadı
miras ayetleriyle ne ölçüde ve hangi yönna üstü kapalı evlilik teklifi yapılması ise
den neshedildiği fakihler arasında tartış
dönülebilir (ric"l) boşamada . Hanefiler'e
malı olduğundan kocası ölen kadının idgöre ayrıca bain boşarnada açıktan evlendet süresince kocasının evinde ikametime teklifi gibi caiz görülmezken ölüm idnin m üstehap mı yoksa vücub seviyesindetinde caiz görülür. Fesih ve fasid evlide dini bir yükümlülük mü olduğu fakihlikten doğan iddet de fakihlerin çoğunlu 
Ier arasında tartışmalı kalmıştır. İki ayet
ğuna göre bu açıdan ölüm iddeti gibidir.
arasında neshin süre ve vasiyetyönünden
Bu ayırım. birinci tür iddette evliliğe geri
olup ikametle ilgili hükmün azaltılmış iddönüş imkanının bulunması ve evlilik badet süresi hakkında devam ettiğini, üsğının hükmen de olsa güçlü bir şekilde
telik anılan amaçların tamamı olmasa da
devam ediyor olmasıyla açıklanır. Bunun
bir kısmının ölüm iddeti için de geçerli
için Kur'an'ın, "Kadınlarla evlenme husuol duğunu düşünen fakihler, kadının iddesundaki düşüncelerinizi üstü kapalı biçim.de anlatmanızda veya onu içinizde
tini ölen kocasıyla müştereken yaşadığı
evde geçirmesini gerekli görür. Mesela
gizli tutmanızda bir günah yoktur. Allah
sizin onlardan söz edeceğinizi bilmekteHanefiler bu temayüldedir. Ancak kocası
dir. Lakin meşru sözler söylemeniz müsölen kadına sükna hakkı tanınmadığında
böyle bir ikametten söz etmek de zorlaşa
tesna sakın onlarla gizlice buluşma sözü
vermeyin" (el-Bakara 2/235) şeklindeki yacağından doktrinde tartışma. kocası ölen
saklaması. bir önceki ayetle ilgi kurulup
kadının nerede ikamet edeceğinden çok
kocasının ölümünden dolayı iddet beklehangi zaman dilimlerinde ve şartlarda
yen kadınlar hakkında getirilen bir hü- . evinden dışarı çıkabileceği ve .seyahat
küm olarak anlaşılmıştır.
edebileceği üzerinde yoğunl aşır. öte yandan kadının ikamet yükümlülüğünde geİddetin ikinci önemli hükmü, kadının
rek evliliğin boşama veya ölüm sebebiyle
iddet süresince boşayan veya ölen kocasona
ermesine. gerekse ikamet edilecek
sının evinde oturması ilkesi dir. Kadın için
evin fiziki şartlarına, tarafların marı imbir hak olma niteliği ağır basmakla ve bukanlarına göre bazı ayırımların yapıldığı
nun için de literatürde sükna hakkı olarak
görülür. Bunda ikametin kadın için önceadlandırılmakla birlikte bu hükmün belli
likli olarak hak mı yükümlülük mü olduğu
şartlarda kadın için bir yükümlülük oldutesbitinin de payı vardır. Mesela ricl boğu da görülür. Kur'an'da boşanmış kadın
şamada ikametin yükümlülük niteliği iyiIardan söz edilirken , "Apaçık bir hayasız
ce belirgindir. Bain veya üçüncü boşama
lık yapmaları hali bir yana onları evlerindan sonra ise müşterek meskenin yeteden çıkarmayın, onlar da çıkmasınlar" (etrince geniş olmaması veya kadın için elTa lak 65/1 ); "Onları gücünüz ölçüsünde
verişsiz bir ortamın bulunması halinde
oturduğunuz yerin bir bölümünde oturkadın ayrı bir eve taşınabilir. Bir grup fatun . Onları sıkıştırıp-gitmelerini sağla 
kih bu şartı da aramaz. Aynı şekilde kamak için- kendilerine zarar vermeye kaldının ikamet yükümlülüğüne bag lı olarak
kışmayın" (et-Ta lak 65/6) buyurulması,
erkek tarafına dini ve ahlaki bir öğütte . kadının ancak makul ve meşru sebepler
bulunmasının ve kadın için bir hakkı önbulunduğunda evinden çıkabilmesi, seyahat özgürlüğün ün de belli ölçüde kısıt
görmesinin yanı sıra kadına belli bir mülanması öneri ve tartışmaları gündeme
kellefiyet de geti rdiği. hatta bu yönü n daha baskın olduğu görünmektedir. Boşa
gelir. Bu alanda kadının tabi olacağı kı 
madan sonra kadının kocasının evinde
sıtlılık ve serbestlik düzeniyle ikamet yü oturması. meşru bir mazeret bulunmakümlülüğü arasında zorunlu bir paraleldıkça t;ıurayı terketmemesi ilkesi ister
liğin bulunduğu. bunun da evliliğin h ük-
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ml varlığının ve buna bağlı olarak kadın
üzerindeki velayetin ne ölçüde devam ettiğine. yani evliliğin sona eriş şekline bağlı
olduğu görülür. Nitekim ri cl boşamadan
bilin boşamaya ve kocanın ölümüne doğ
ru gidildikçe kadının ikamet yükümlülüğü ve seyahat kısıtlılığı azalan bir seyir takip eder. İddet bekleyen kadına yönelik bu
kısıtlama ayrıca, gerek kadının nafakası
nın kocası tarafından sağlanıyor olması

ve kadının çalışmaya olan ihtiyacı gerekse
kadının karşılaşabileceği muhtemel sıkın
tılar göz önüne alınarak doktrinde hayli
yumuşatılmış ve birçok istisnai hüküm
sevkedilmiştir.

İddetin taraflar açısından üçüncü temel
sonucu ise iddet nafakasıdır. Ancak iddet
bekleyen kadının nafaka hakkı her durumda aynı olmayıp iddet esnasında evliliğin hükml bağının ve kocanın velayetinin ne ölçüde devam ettiği hususu kadı
nın nafaka hakkının çerçevesini de belir. ler. Mesela bu hak ric'l boşarnada çok
güçlü iken fasid evlilik veya hataen cinsi
ilişkiden doğan iddette kadının nafaka
hakkı bulunmaz.

Kur'an'da, iddet bekleyen kadına koevinde ikamet hak veya yükümlülüğü getiren ve iddet süresince kadına
zarar verilmemesini emreden ayetler bu
süre zarfında kadın için nafaka hakkını da
öngörmüş olmaktadır. Ayrıca iddet bekleyen hamile kadınlar hakkında , "Eğer hamile iseler doğum yapıncaya kadar nafakalarını verin" (et-Talak 65/6) hükmü yer
alır. Böyle bir yaklaşımdan yola çıkan Hanefiler'e göre ricl ve bilin boşamanın yanı sıra istisnaları olmakla birlikte fesih iddeti bekleyen kadınların yiyecek, giyecek,
mesken vb . ihtiyaçlarının giderilmesi boşayan kocasına aittir. Kadın. nafaka hakkının düşmesine yol açan bir suç işleme
miş olması kaydıyla ayrılığa kadının buIGğ muhayyerliği veya velisinin fesih hakkını kullanması gibi bir durumun yol açması, boşanan kadının hamile olup olmaması nafaka hakkını etkilemez. İslam dininden çıkma, kocanın usul veya fürGundan biriyle sıhrl haramlığı gerektirecek
bir harekette bulunma gibi durumlarda
kadının giyim ve gıda şeklindeki nafaka
hakkı düşer. sadece mesken hakkı devam
eder. Fakihlerin çoğunluğu ise yukarıda
ki ayetlerin lafzl anlatımını ön planda tutup ricl boşama ve kadının hamile olması halinde bilin boşama iddetinde kadının
nafakasının kocaya ait olduğu, kadının
hamile olmadığı bilin bOşamalarda böyle
bir nafaka gerekliliğinin bulunmadığı görüşündedir. Onlara göre bu durumda kacasının
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dın için sadece mesken hakkı söz konusudur.

Hanefiler'e, Hanbeli ve Ca'feriyye mezhebinde hakim görüşe. Şafii mezhebinde
bir görüşe ve İbn Hazm'a göre ölüm iddeti bekleyen kadına kocasının malından
mesken ve nafaka tahsisi gerekmez. Kocası ölen kadının hamile o lması, nikahın
sahih veya fasid olması da sonucu değiş
tirmez. Çünkü koca öldüğünde kişiliği ve
böyle biryükümlülük için gerekli olan vücGb ehliyeti sona ermiş ve mal aralarında
bu kadının da bulunduğu mirasçılara intikal etmiştir. Cenin de sağ doğduğu takdirde mirastan pay alacak ve aile içinde
bir sonraki . nafaka yükümlüsünün bakı
rnma girecektir. Dolayısıyla ölen kocanın
veya diğer mirasçıların böyle bir nafaka
borcuna m uhatap kılınması doğru olmaz.
Maliki ve Şafiller, nafaka hakkı konusunda
çoğunluğun yanında yer almakla birlikte
mesken hakkında farklı düşünürler. Nitekim Şafii mezhebinde ağırlıklı görüş kocası ölen kadının sadece sükna hakkının
bulunduğudur. Malikller, müşterek meskenin ölen kocanın mülkü olması veya iddet süresini de kapsayacak şekilde kira
bedelinin onun tarafından ödenmesi halinde ölüm iddeti süresi olan dört ay on
gün boyunca kadının sükna hakkının bulunduğu görüşündedir. Aralarında sahabe ve tabiinden bazı alimierin ve Hanbeli
fakihlerinin bulunduğu diğer bir gruba
göre nafakayı hamile olma şartına bağ
layanayetin (et-Talak 65/6) genel ifadesi
gereği, kocası vefat eden hamile kadınlar
doğum yapıncaya kadar kocasının malından mesken ve nafakaya hak kazanır.
İmamiyye ve Zeydiyye mezhepleri ise bu
şartı da ar arnayıp hamile olsun veya olmasın kocası ölen kadının iddet süresince nafaka ve mesken ihtiyacının kocasının
malından karşılanacağı görüşündedir. Fasid evleome akdinin veya evlilik dışı da olsa cinsel ilişkinin iddet gerektirdiği görüşünde olanlardan bir kısmı kadına bu tür
iddet süresince nafaka ve mesken hakkı
tanırken diğer bir kısmı; bunlardan yalnız
hamile olanlara nafaka ve mesken veya
sadece mesken hakkını tanır.
Kocası ölen kadının iddet süresi. aynı
zamanda onun kocası için yas tutma yükümlülüğünün de ölçüsü kabul edilir. Bu
yöndeki bir hadisten de hareketle (Buharl, '"fala~". 46; Müslim, "Tala~" 58; EbO
DavOd. "Tala~". 43) fıkıh kültüründe bunun kadın için dini bir mükellefiyet olduğu, bu süre zarfında kadının sevinç ve
mutluluk gösterisi sayılan belli davranış
lardan kaçınması gerektiği görüşü ha-

iddetinde yas tutmanın
fakihler arasında tartışmalı olduğu gibi kocası ölen kadının sadece üç
gün yas tutması gerektiğini. dört ay on
günlük sürenin yas değil evleome yasağı için konulduğunu söyleyen fakihler de
kimdir.

Boşama

gerekliliği

vardır.
Kadınlar

için iddet süresinin öngörülesasen evlilik ilişkisinden doğan çocuğun nesebinin korunmasına yönelik olduğu , iddet süresince de evliliğin
hükmlvarlığı ve etkileri bir ölçüde devam
ediyor sayıldığı için iddet içinde doğan çocuğun nesebi kocaya aittir. Ölüm veya boşama iddeti bekleyen ve iddetinin sona
erdiğini bildirmeyen kadın, ölüm veya boşamadan itibaren azami hamilelik süresi
içinde doğum yaparsa çocuğun nesebi
yine kocaya bağlanır. Ric'l boşamalarda
bu süre ihtiyat olarak daha uzun tutulur.
İddetinin sona erdiğini beyandan itibaren altı ay içinde doğum meydana geldiğinde de durum böyledir. Klasik dönem
literatüründe bu süreyi çok daha uzun tutan. hatta kadının yeni bir evlilik yapmasına kadar uzatan görüşlere de rastlanır.
Bu farklı görüşler. hamileliğin tesbiti ve
azami süresiyle ilgili tıbbi bilgilerin yeterli
seviyede olmadığı bir dönemde çocuğun
nesep bağını korumaya yönelik bir ihtiyattan kaynaklanmaktadır.
müş olması

Ricl boşarnayı takip eden iddet süresi.
evlilik bağının hükmen devam ettiği bir
zaman dilimi olduğundan bu süre içinde
taraflardan birinin ölümü halinde diğeri
ona mirasçı olur. Boşamanın ölüm hastalığında yapılmış olması, kocanın iradesiyle veya kadının talebi üzerine meydana gelmesi sonucu etkilemez. Bain boşa
mada ise evliliği sona erdirme iradesi daha güçlü. geri dönüş imkanı daha zayıf olduğu için mirasçılık kural olarak işlemez.
Ancak ölüm hastası kocanın karısını bain
türde boşamasında kocanın boşama iradesinden ziyade karısını mirastan mahrum etme maksadı daha belirgin olduğundan fakihlerin çoğunluğuna göre kadının mirasçılık hakkı kural olarak devam
eder. Hanefiler bu hakkı iddet süresiyle
sınırlandırır, yani iddet sona ermeden
koca öldüğünde kadını mirasçı sayarlar.
Mezhepte, kadının boşama ve ölüm iddetlerinden daha geç tamamlanacak olanına tabi olduğu görüşü ağırlık taşımakla
birlikte 1917 tarihli Hukük-ı Aile Kararnamesi'nde boşama iddeti öngörülür (md.
ı 47). Ahmed b. Hanbel, bu durumdaki
kadının mirasçılık hakkını yapacağı ikinci
evliliğe kadar sürdürür; Malikller bu kaydı da aramazlar (bk. MARAZ-ı MEVT).

iDGAM
BİBLİYOGRAFYA

:

Buhari. "Tala~" . 46; Müslim, "Ta la~" , 58;
Ebu Davud. "Tala~", 43; Cessas. A/:ıkamü '1/fur' an (Kamhavl). ll, 118-135; IV, 346-361;
İbn Hazm. el-Mu/:ıalla, Xl, 621-741; Şirazi. elMühq?eb, ll, 142-155; Ebu Bekir ibnü'I-Arabi.
A/:ıkamü '1-}fur'an (nşr. Ali M. ei-Bicavl). Kahire 1394/1974, 1, 183-186, 207-215; lll,
1551-1552; IV, 1840; Kasani. Beda'i', lll, 192229; İbn Kudame. el-Mugnf, Kahire 1389/1969,
Vlll, 96-170, 234-235; Nevevl. Ravzatü ·ı-talibin
(n ş r. Adil Ahmed AbdülmevcGd- Aii Muhammed
Muawaz), Beyrut 1412/1992, VI, 340-417; Remli, Nih ay e tü'l-mu/:ıtac, Beyrut 1404/1984, VII,
126-171 ; İbn Abidin. Reddü'l-mu/:ıtar(Kahire).
lll, 502-530, 609-611; Cevad Ali. el-Mufaşşal,
V, 556-558; M. EbG Zehre. el-A/:ıvalü 'ş-şal]şiy
ye, Kahire 1377/1957, s. 372-385; M. Yusuf
Musa. A/:ıkamü '1-a/:ıvali'ş-şal]şiyye, Kahire
1378/1958, s. 345-358; M. Mustafa Şelebl. A/:ı
kamü'l-üsre fi'l-İslam, Beyrut 1397/1977, s.
627 -668; Arif el-Basri, Nafa/i:atü 'z-zevce fi 't-teş
rf'i'l-İslami, Beyrut 1401/1981, s. 307-390; Zühayli. el-Fı/i:hü'l-İslami, VII, 624-669; Bilmen.
Kamus 2 , ll, 368-394, 488-494; M. Akif Aydın.
İslam - Os manlı Aile Hukuku, istanbul 1985, s.
49-51 , 123-124,.205-206, 231; G. R. Hawting.
"The Role of Qur'an and Hadith in the Legal
Controversy About the Rights of a Oivorced
Women During Her 'Waiting Period' ('Idda)",
BSOAS, Lll/3 ( 1989). s. 430-445; Y. Linant de
Bellefonds, "'Idda", E/ 2 (ing.).lll, 1010-1013;
"Sükna", Mv.F, XXV, 113-117; "'iddet", a.e. ,
XXIX, 304-358.
H. İıiRAHİM ACAR

!il

ı

L
ı

İDE

(bk. MÜSÜL).

İDGAM

ı

_ı

ı

( !"~~?'')
Mahreçleri aynı
veya yakın olan harflerin
yan yana gelmesiyle dilde
ve kıraatte ortaya çıkan ağırlığın
giderilmesi için uygul anan
telaffuz biçimini ifade eden terim.
L

veya yakın mahrece iki yerine bir defa gitm esiyle telaffuza kolaylık ve akıcılık kazandırmak için yapılır : "Medede" (.:..~.o)
yerine "medde" ( ~ ). "minmil" (Lo .;rı) yerine "mimma" ( ~ ) okunması gibi. Aralarında aynılık, mahreç birliği, mahreç
veya sıfat yakınlığı bulunan iki harf yan
yana geldiğinde genellikle idgam uygulanırsa da hareke kabul etmemesi sebebiyle elifler ve idgamla telaffuz daha da
zorlaşacağı için hemzeler ar_?sında idgam
yapılmaz. Ancak, "se"al" ( JL ) ve "re"as"
( ..rl; ) misallerinde olduğu gibi iki hemze kelimenin ortasında bulunursa idgam
uygulanır.

Kur'an tilavetinde -kıraat imamlarının
da dikkate alındığında- değişik
türleri olan idgamı iki ana başlık altında
ele almak mümkündür. İdgam- ı Kebir.
Kıraat-i seb'a imamları içinde yalnız Ebü
Amr b. Alifnın uyguladığı ve yan yana bulunan iki harften her ikisinin de harekeli
olduğu idgam türüdür: u. i Y ~ ,? u. i Y
ı..s...ı.i. 4.) ~ ı..s..uı; 4.) , ~ gibi. Büyük diye
nitelendirilmesi dilde ve tilavette çokça
meydana gelmesi, uygulanmasındaki zorluk. idgam yapmadan önce birinci harfin
silkin kılınması işlemi gibi sebeplerle açık
lanmıştır (ibnü'I-Cezerl, 1, 274-275). İd
gam-ı keblrde müdgam ile müdgamün
fih genel olarak ayrı ayrı kelimelerde bulunursa da aynı kelimede bulundukları
nın örnekleri de vardır. a) Aynı kelimede
bulunan misleyn üzerinde idgam uygulaması Kur'an-ı Kerim'de sadece iki yerde görülür: ~ı;..~ ~ı;.. (ei-Bakara 2/
200); ~Lo~ ,.ca... ı.. (ei-Müddess ir 74/
42) . Benzer örneklerin tamamında izhar
uygulanmıştır: ~~ , WP.l:>..ii gibi. Misleynin ayrı ayrı kelimelerde bulunması
durumunda birinci harf iskiln edilerek ve
ikinci harfe idgamla oku nmuştur: 4r,.;.ı ı
ihtililfları

~ ~ .;ıl.a.o; ~' ~
_ı

Sözlükte "örtmek, kaplamak" anlamın
daki dagm (degam, degaman) kökünden
türeyen ve "bir şeyi diğer bir şeyin içine
katmak, çiğnemeden yutmak, burnundan konuşmak" gibi anlamlara gelen idgam "mahreç ve sıfatları aynı (misleyn)
veya mahreçleri aynı, sıfatları ayrı (mütecaniseyn). yahut mahreç ve /veya sıfatları
yakın (mütekaribeyn) olan iki harften ilkini
ikinciye katarak telaffuz etmek" manasında kullanılır. Söz konusu iki harften birincisine müdgam, ikincisine müdgamün
fih denir.
Arapça'ya mahsus olan ve Kur'an kıra
atiyle de ilgili bulunan idgam. dilin aynı

.;,,_ö 4J"_,.:.ıı ~

,..,s:ı .;ı,s=ı

ıW-"'-i ~~ ~ ~ ~~ ,

.;,W:..oj gibi. Ancak birinci harfin şeddeli veya tenvinli ya
da muhatap veya mütekellim "ta " sı olması durumunda idgam uygulanmamış

(_,a...,:,...'
ayrıca

ı;:;; ;l...ii .;rı '

•.P .:..;i;i' ~'i .:..;.r ),

Lokmiln süresindeki (3 1/23) ~
•_;J .!.lirı. örneği de -idgam yapıldığında
nün gizli kalacağı için- bu istisnalar arasında zikredilmiştir (Ebu Amr ed-Dan!,
et-Teysir, s. 20) . b) Aynı kelimede bulunan mütekaribeynin idgamı yalnız "kaf"ın
cemi müzekker zamiri olan "kilf"a idgamından ibaret olup "kaf"tan önceki harfi n de harekeli olması gerekir :~ ~jJ! ·
~ ~ ~ , ~jJ! gibi. Bu kurala göre
"kaf"tan önceki harfin silkin olması veya
"kilf"tan sonra mlm bulunmaması halin-

de idgam yapılmayacağı tabiidir: , ~
~~ gibi. Mütecaniseyn ve mütekaribeynin ayrı ayrı kelimelerde yan yana bulunmasıyla ilgili olarak on altı harf ( , ..:.ı , ..,.,
•J•!l•J•J:>•..)•..r • ;•~•.:ı•t:•<:•w

w,

f ), kendilerinden sonra gelecek mütecilnis veya mütekarib harfe göre iskan
edilerek idgamla okunur. Bunlardan bil
sadece "mlm"e idgam edilmiş ve bu idgam Kur'an'da geçtiği her yerde yalnız
~~ .;rı ..,.,~ cümlesinde uygulanmıştır.
Yine bu on altı harften mesela ta. kendisinden sonra on harften ( , ..r , j , ~ , <: , w
.Ji, , .ı.:. , J:> , ı.:P , ..; ) biri bulunduğunda ona
idgam edilmiştir : , ,J ..:..~~ , ..!.ll~ ..:.ıı.::;:.:.ıı
<:~ ..:.ıwı:..ıı gibi (on altı harften diğerle
riyle ilgili örnekler ve istisnaları için b k.
ibnü'l-Cezerl, 1, 287-288) .
İdgam-ı Sagir. Müdgam olan harfin sakin. müdgamün fihin harekeli olduğu idgam çeşididir. 1. "İı. !5ad. hel. bel" ( , ~ı
,y , ~ , ..ü ) kelimelerinin ikinci harfleriyle te'nis "ta" sının kendilerinden sonra gelen harfin niteliğine göre o harfe idgam
edilmesi hususu kurra arasında ihtilaflı
olup günümüz İslam dünyasının yaklaşık
o/o 90'ının benimsediği Asım b. Ebü'n-Necüd kıraatinin Hafs rivayetine göre bu kategoriye giren yerlerde idgam yapılma
mıştır. a) İz (~ı) . Kendisinden sonra altı
harften biri ( ı.:P , ..r , j , .:o , <: , ..:.ı ) bulunursa idgam meydana gelir: '·~~ı' J..) ~ı
..:..ı>::. ~ı •.?. ~ı i_:r.J ~ı ' ı.;.;_,:, ~ı gibi. b) Kad
( ..ü ) . Kendisinden sonra sekiz harften biri ( .Ji, , J:>, ı.:P , ,.;. , ..r, j , ~ , <:) bulunduğunda idgam yapılmıştır:~,,~~~~

•

' ı.;.;_:;;;.~, . ~..ü. ~t:,,.ü, 4j~,. Lil;~
~ ..ü, ı~ ..ü gibi. c) Te'nis "ta"sı. Kendisinden sonra altı harften biri ( , j , <: , w
.Ji,, ı.:P , ..r ) bulunursa ta bu harfe idgam
edilir : ~u~_;~, ~.:o~~, .:ı,_..J ~.:V
;-,...ıli; .:..;ır'' ~),~..:.ır» ' ..:.ıy:;;, ..:..~~'
gibi. d) Bel ve hel ( ~ , ,y ). Kendilerinden sonra sekiz harften biri ( , ..r , j , w , ..:.ı
.;ı , .Ji, , .ı.:. , J:> ) bulunduğunda idgam yapanlar vardır : ,y , ;~If ..,.,~ ~ , ~n ,y

~' ~;1.,Y. ' &> .Y.' ~~ .Y.' ..:..ı;.:. .Y. '~)

gibi. z. Mahreçleri birbirine yakın
harfler (bil ile fa ve mlm, fa ile ba, ra
ile lam. lam ile~al. ::;il ile til ve~l. dal ile :;ıa
ve ~al, ~al ile til, nun ile vav ve mlm) arasında meydana gelen ve Kur'an'da az
miktarda örneği bulunan idgam uygulamaları vardır ki kaynaklarda bunlar genellikle on yedi konumda ele alınmış
olup bu konumlardan " ba"nın "mlm"e ve
"şa"nın "ıill"e idgamıyla ilgili birer örnek
(..!.llS~ , ı.;a.O ..,...s";l ~ 4) istisna edilecek
olursa diğerleri Hafs'ın okuyuşunda bulunmamaktadır (ibnü'I-Cezerl, ll, 8-19). 3.
~
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