
LEZGiLER 

gice Küri. Ahtı ve Kuba olmak üzere baş

lıca üç diyalekti içine alır. Kuba diyalekti 
Azerbaycan'ın kuzeyinde, Ahtı ve Küri de 
Dağıstan'ın güneydoğusunda yaygındır. 

1928 yılına kadar Arap, bu tarihten 1938'e 
kadar Latin ve 1938'den itibaren Kiril al
fabesiyle yazılan Lezgice halen radyo ve 
televizyon yayınlarında , yazılı yayıncılıkta 

ve eğ itim alanında kullanılmaktadır. 

Cesur, muharip ve genelde uzun ömür
lü olmalarıyla tanınan Lezgiler'in tarihi 
hakkında fazla bilgi yoktur. Yüzyıllardır 
aynı bölgede yerleşmiş oldukları ve tarih 
boyunca başka devletlerin otoritesi altına 
girmeden serbest halde yaşadıkları bi
linmektedir. Hazar denizinin kuzeyinden 
Kafkasya'nın güney taraflarına inmek is
teyenlerle güneyden gelip kuzey bölgele
rine çıkmak isteyenlerin geçecekleri bir 
bölgede bulunmaları Lezgiler'i devamlı 
surette çeşitli akınlarla karşı karşıya bı
rakmış, fakat onlar varlıklarını koruma 
başarısını gösterdikleri gibi bazı komşula
rını da aralarına alarak eritmişlerdir. VII 
ve VIII. yüzyıllarda müslüman Arap savaş
çılarının bölgeye ulaşmalarıyla İslam'la 
tanışan Lezgiler'in bir kısmı o dönemde 
müslüman olmuş, halkın hepsinin müslü
man olması ise ancak XV. yüzyılda Şirvan 
Şahı Halil'in bölgeyi fethinden sonra ger
çekleşmiştir. Bir ara Timur'un işgalinde 
kalan bölgeyi Osmanlı hakimiyetine sokan 
Özdemiroğlu Osman Paşa ile Lezgiler ara
sında 1578'de bir antlaşma yapılmıştır. 
Buna göre Lezgiler Osmanlı padişahı adı
na hutbe okutacaklar, zaman zaman Kı
rım'dan gelecek 30.000 Tatar askerinin 
topraklarından geçmesine izin verecekler 
ve Osmanlılar'ın yanında savaşa katıla
caklardı. Osmanlılar da "şemhal" adı ve
rilen liderlerine dokunmayacak ve padi
şah ona iktidar alameti olan eşyayı gön
derecekti. 

XVIII. yüzyıla kadar Azerbaycan'daki 
Türk h anlıklarının etkisi altında kalan Lez
giler. 1 775'te merkezi Kurak olan bağım
sız Küri Hanlığı'nı kurdular. Ancak bu han
lık Lezgiler'inyaşadığı toprakların sadece 
bir bölümünü içine aldığından birçokları 
siyasi otoritenin dışında serbest bir hayat 
sürdürdüler; bazıları ise Kuba, Derbend 
ve Gazikumuk hanlıkl arı içinde bulunu
yorlardı. Küri Hanlığı, XVIII. yüzyılın son
larına doğru Rusya'nın himayesine giren 
Gürcüler'e karşı tavır aldı ve Lezgiler, Os
manlı Devleti 'nin destek ve teşvikleriyle 
1784'te Çıldır'a kadar ilerleyip Tiflis haki
mi I raklı Han'abüyük zarar verdikten son
ra Ermenistan'a akınlar yaptılar. Fakat 
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Osmanlı Devleti'nin desteğini kesrnek zo
runda kalması üzerine bir yıl sonra ülke
lerine döndüler. Küri Hanlığı 1812'de Rus
ya'nın himayesine girdi ve 1864'te hanlık 
yönetimine son verilerek toprakları Rus
ya İmparatorluğu'na bağlı bir idari bölge 
haline getirildi. Şeyh Şamil'in Ruslar'a 
karşı yürüttüğü bağımsızlık mücadelesin
de (ı 828- ı 859) önemli rol oynayan Lezgi
ler'in XX. yüzyılda Sovyet idaresi altında 
fazla bir etkinlikleri olmadı. Bugün Azer
baycan ve Dağıstan cumhuriyetlerinde 
varlıklarını sürdüren Lezgiler, 1965'ten 
beri birleşik ve otonam bir Lezgistan'ın 

kurulmasın ı istemektedirler. 1990'da Da
ğıstan Lezgileri "Sadval" ve 1991'de Azer
baycan Lezgileri "Samur" adlı hareketleri 
başlattılar. önceleri silahlı tedhiş yolu se
çildiyse de yeterli halk desteği sağlana
madı ve Çeçenistan örneği de göz önün
de tutularak 2000'1i yılların başından iti
baren bağımsızlık isteğinden vazgeçilip 
daha çok kültürel ve sosyal haklar üzerin
de yoğunlaşmaya gidildi. 
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LEZZET 
( ö.:Wf ) 

Varoluşa uygun algıların 
meydana getirdiği haz, maddi 

veya manevi doyum, zevk anlamında 
psikoloji ve ahlak terimi. 

_j 

Sözlükte "hoşlanma, zevk alma" anla
mındaki lezaz (lezaze) masdanndan isim 
olan tezzet genellikle fizyolojik veya ruhi 
ihtiyaç ve arzuların karşılanması, insanın 
çeşitli melekelerinin kendi yetkinliğine 
doğru ilerlemesiyle hissedilen zevki ve bir 
t ür mutluluğu ifade etmek üzere kulla
nılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de geçtiği iki 
yerde uhrevl hazzı ifade etmektedir (es
Saffat 37/46; ez-Zuhruf 43/7ı) . Terimin 

Grekçe karşılığı hedonedir. Aynı kelime
den gelen hedonizm (hazcılık). mutlulu
ğun kazanılması için temel ölçüt olarak 
hazların tatminini öngören bir ahlak fel
sefesinin adıdır. Farabi'nin Epikuros'a 
nisbet ederek "fırkatü'Hezze" (hedonistler) 
diye andığı bu ekol hakkında İslam lite
ratüründe sistematik bilgi yoktur. Hazcı 
ekolün öncü isimlerinden Aristip ve onun 
kurduğu Cyrene okuluyla ilgili olarak ak
tarılan bilgiler de hedonizm bağlarnından 
uzak bazı değinmelerden ibarettir (Ab
durrahman Bed ev!, s. ı 39). 

Hedone terimine dair ilk bilgiler Efla
tun'un diyaloglarında yer almaktadır. Bu
rada Sokrat, hedonist fikirleri savunan 
sofist Callicles karşısında bedeni hazla
rın süreklilik arzetmemesi sebebiyle 
mutluluk için ölçü alınamayacağını söy
ler. Söz konusu tartışmada ele alınan haz 
kavramı Cratonalı hekim Alcmaeon'dan 
beri (susama-su içme örneğinde olduğu 
gibi) tüketme (kenosis) ve yeniden doldur
ma (anaplerosis) kavramiarına dayandırıl
maktadır. Bu açıklamaya göre bedendeki 
eksilmeler organizmada bir dengesizliğe 
yol açmakta, bunun sebep olduğu elem, 
eksilen öğeyi tamamlama veya tükenen 
öğeyi yeniden doldurma yönünde arzu ve 
zorlama meydana getirmekte. bedenin 
doğal dengesini yeniden kazanması da 
lezzet veya hazza yol açmaktadır ( Gor
gias, 491 e-492c). 

Sakrat'ın hazcılığı reddederek akl! ha
yatın erdemlerini esas alan tutumuna 
karşılık öğrencisi Eflatun, mutlu geçirile
cek bir hayatın hem hazların hem de akli 
hayatın gereklerini içeren hayat olduğu

nu savunmuştur (Philebus, 32b-36c). An
cak filozof bu sonuca ulaşırken hazların 
bedeni olduğu fikrinden giderek uzakla
şıp bunları bedeni hazların yalnızca bir 
aleti olarak tanımlamış. böylece hazların 
ruh! tabiatını veya akli etkinliklere dayalı 
hazların varlığını ön plana çıkarmıştır 
(a.g.e., 4 ı c, 5 ı e-52"; The Republic, 584c-
585b·c) . Eflatun'un çağdaşları arasında 
hedonist tutumun asıl temsilcisi Cyrene 
okulunun kurucusu olan Aristip'tir. Filo
zofa göre bütün etkinliklerimizin amacı 
hazdır ve bunu kavramak için içgüdüle
rimize bakmak yeterlidir. Bedenin hazları 
ruhunkilerden daha iyidir, insanın ödevi 
de yalnızca şimdiki zamanda yaşanacak 
hazların peşine düşmektir. 

Aristo, hedonizmin leh ve aleyhindeki 
fikirleri etraflıca inceledikten sonra kendi 
düşüncelerini ortaya koymuştur ( Nico
machean Ethics, VII, ı l52b- ı ı 54b; X, ı ı 72•
l ı 7 5b) . Filozofa göre haz bir süreç değil 



bir etkinliktir(energia). Dolayısıyla haz, "ta
biata uygun olan karakteristik bir duru
mun engellenmemiş etkinliği" olarak ta
nımlanmalıdır. Tanıma göre haz, bir algı 
etkinliğinin peşi sıra gelen ve eğer özne 
yahut nesnedeki (mesela hastadaki iştah
sızi ık gibi) bir eksiklik tarafından engel
lenmemişse bu etkinliği tamamlayan bir 
şeydir. Bütün insanlar hazzı ister; ancak 
bunun sebebi doğrudan doğruya hazlar 
değil insanların yaşamak istemesi ve haz
ların temel yaşama etkinliklerini tamam
layan bir öğe olmasıdır. 

Epikuros'un hedonist ahlak felsefesi
ne göre haz ve eleme dair yaşantı! ara yol 
açan şey, aslında varlığımızın atomik dü
zeyindeki farklılaşma ve hareketliliğidiL 
Haz tabii olduğu için iyi, elem ise tabiata 
aykırı olduğu için kötüdür. Yukarıda an ı

lan tüketme-yeniden doldurma teorisini 
benimsemiş olan Epikuros bu süreci tah
lil ederken böyle süreçlere bağlı olmayan, 
sırf dengenin sağladığı durağan bir haz 
kavramına ulaşmıştır. Burada söz konu
su olan denge durumu bedende elemin 
olmayışını , ruhun da tam bir sükunet ve 
denge içinde bulunmasını ifade etmek
tedir. İnsan ruhunun çalkantılardan uzak 
olduğu bu durum Stoa felsefesinde bilge
lik ideali olarak tanımlanmış ve "apatheia" 
(korku, arzu, haz ve elem gibi duygulardan 
uzak olma) terimiyle karşılanmıştır. 

Saadet kavramını esas alan, akli ve ah
laki hayatın erdemini ve bunu gerçekleş
tirmek için bedeni hazların kontrol altına 
alınması gereğini ısrarla vurgulayan İs
lam ahlak filozofları bu meseleyle ilgili dü
şüncelerini geliştirirken lezzet kavramı
nın tanımı ve değeri üzerinde durmuş
lardır. Bilindiği kadarıyla lezzet kavramı 
etrafında ilk müstakil eseri kaleme alan 
filozof Ebu Bekir er-Razi. Fi Mfı'iyyeti'l

lez;z;e başlığını taşıyan ve günümüze bazı 
pasajlar halinde ulaşan kitabında lezzet 
ve elemi (bk. ELEM) birbirine bağımlı sü
reçler olarak kavramaktadır. Acıkma ve 
yeme örneğinde görüldüğü gibi lezzet 
elemden kurtulmanın bir sonucu ve de
vam etiirildiğinde yine eleme dönüşen bir 
süreçtir. Lezzet ve elemin olmadığı his
sizlik durumu ise "tabiat" olarak adlandı
rılır (Resa'il felse{lyye, s. ı 48- ı 5 ı). Lezzet 
ve elem süreçlerinin kendisinde son bul
duğu bir hissizlik ve sükunet durumu ola
rak tabiat, Epikuros felsefesindeki "ata
raxia" ve Stoa felsefesindeki "apatheia" 
kavramına karşılık gelmektedir. Buna pa
ralel olarak Razi et-Tıbbü'r-ru]J.fıni'de 
lezzeti "tabiata dönüş" şeklinde tanımla-

maktadır. Ancak her lezzetten önce mut
laka bir elem vardır, dolayısıyla kendi ba
şına lezzet algısı yoktur (a.g.e., s. 36-38). 
Razi, es-Siretü '1-felsefiyye'de yaratılışın 
en yüksek gayesini bedeni lezzetlerin tat
minine değil bilgi ve adalet erdemlerine 
bağlamış. ölümsüzlük aleminin kesintisiz 
lezzetlerini bu dünyadaki sonlu lezzetlere 
tercih etmenin anlamsız olduğunu söyle
miştir (a.g.e., s. ıoı-ı02). 

Fi 'l-Lez;z;fıt ve'l-dldm adlı eserinde 
lezzeti kemal, id rak ve aşk kelimeleriyle 
karşılayan İbn Miskeveyh, kemalin ger
çekleşmesini yetkinlik ve yetkinliğe ulaş
mayı lezzet olarak tanımlamaktadır. Du
yu ve akıl idraklerinden her birine özgü 
yetkinlik ve lezzetler söz konusudur. Her 
varlık tabii veya iradi biçimde kendi yet
kinliğine doğ ru çekilir. Gerçek, sürekli ve 
mutlak lezzetin ilkesi olan Tanrı bütün 
varlıkları n kendisine şevkle yöneldiği 
mutlak yetkinlik, mutlak iyidir. Her şey 
O'na aşık iken O yalnızca kendi yetkinliğ i 

ne aşıktır. Tanrı kendi mutlak yetkinliğini 
bilmekle mutlak ve gerçek lezzeti algıla
maktadır. İbn Miskeveyh, Ebu Bekir er
Razl'ye ait "tabii duruma dönüş" şeklin
deki lezzet tanımının metafizik varlıkların 
algısı bakımından geçerli olamayacağını, 
çünkü onlarda "tabiattan çıkış" diye bir 
şeyin söz konusu olmadığını belirtmekte
dir. Aynı tanım tabii aleme yönelik amaç
lar için de açıklayıcı değildir. Çünkü oluş 
ve bozuluş süreçlerine bağlı olan tabii du
rumların değişkenliği , on ları gerçek lez
zetlerin standardı saymamız için yeterin
ce istikrarlı değildir. Dolayısıyla bir orga
nizma için lezzet, tabii duruma dönüşle 
değil kendine özgü yetkinlik ufkuna doğ
ru yönelmekle meydana gelir. 

Yetkinlik ve aşk kavramları arasındaki 
benzer bir ilişki Risdle fi'l- 'ış~ adlı ese
rinde İbn Sina tarafından da kurulmuş
tur. Ancak filozofa göre hazzın meydana 
gelmesi için yetkinliğin sadece oluşması 
yetmez, algılanm ı ş olması da gerekir. 
Aristo'da olduğu gibi lezzet algıyı izler, ya
ni lezzet uygun olanın algılanmasından 
ibarettir. Buradaki uygunluk algılayan 
güçle algılanan nesne arasındaki uygun
luktur. Hastalık veya mizaç bozukluğu 
gibi bir sebeple engellenmediği sürece 
bu uygunluk lezzet doğurur. Algının duyu
lar planında gerçekleşmesiyle hissi lezzet 
meydana gelir. Bir algı gücünün kendine 
has işlevini gerçekleştirmesi ona özgü iyi
liğin gerçekleşmesiyle aynı şey olduğun

dan lezzet kendi gerçekleşme şartları 
içinde iyi bir şeydir. Akli algı gücüne kar
şılık gelen uygunluk ise akletme (taakkul) 
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etkinliğidiL İnsan aklının mutlak iyi olan 
Tanrı'yı, bütün varlıkların var oluş süreci
ni ve kendi varlığını akletmesi akla özgü 
yetkinlik olup bu yetkinliğin algılanması 
da akli hayata has lezzetleri meydana ge
tirir. Hissi lezzetlerden birçok bakımdan 
üstün olan akli veya ruhani lezzetler ger
çek mutluluğun da kaynağını oluşturu r. 

Teolojik açıdan bakıldığında yetkinlik ve 
güzelliğin zirvesinde olan Tanrı kendini 
aklettiği için lezzetin de zirvesindediL İbn 
Sina'nın felsefesinde akli lezzetlerin var
lığını ve hissi lezzetler karşısındaki tartı

şılmaz üstünlüğünü ortaya koyan fikirler, 
bir yandan bu dünyada gerçekleştirile

cek entelektüel hayatın erdemlerini ön 
plana çıkarırken öte yandan ruhun uhrevl 
hayatta algılayacağı akli lezzetlerin insan 
tasawurunu aştığına işaret eder (geniş 
bilgi için b k. Durusoy, s. ı 72- ı 80). 

Lezzetin "tabii duruma dönüş" ve "uy
gun olanın algısı" şeklindeki alternatif iki 
tanımının daha sonra bu kavram etrafın
da gelişen tartışmalarda belirleyici oldu
ğu görülmektedir. Mesela Fahreddin er
Razi ilk tanımın lezzeti, ikinci tanımın 
kavramın zıddı olan elem i açıklamada ye
tersiz kaldığını ileri sürmüştür. Nasirüd
din-i Tu si ikinci tanım la ilgili itirazı geçerli 
görmemiş ve üstadı İbn Sina'nın yaklaşı
mını savunmuştuL Ancak bu tartışma
lar esas itibariyle kavramın tahliline yöne
lik olarak gerçekleşmiş, klasik İslam dü
şüncesinde mutluluk kavramına yüklenen 
anlam ve erdem fikrine atfedilen üstün 
değer sebebiyle adına hazcılık denilebile
cek felsefi bir ahlak ekolü gelişme imka
nı bulamamış, sadece erdemli olmak ve 
iyilik yapmaktan duyulan lezzetin ahlaki 
hayat üzerindeki yap ı cı tesirine dikkat 
çekmekle yetinilmiştir. 
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LİAN 
(ww.ıı) 

Kadının, kendisini zina ile itharn eden 
kocasıyla yeminleşmesini ifade eden 

bir fıkıh terimi. 
L _j 

Sözlükte la'n "kovmak, Allah'ın rahme
tinden uzaklaştırmak" manasma gelir. 
Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde kelime 
sözlük anlamında kullanılmıştır. Bu kö
kü n türevlerinden olan lian ve mülaane 
de "karşılıklı lanetleşme" demektir. Fıkıh 
terimi olarak lian, karısımn zina ettiğini 
veya doğan 1 doğacak çocuğun zina ürü
nü olduğunu iddia eden kocanın hakim 
huzurunda bunu yeminle teyit etmesi, 
kadının da kocasının yalan söylediğine ve 
kendisinin masum olduğuna aynı tarzda 
yemin etmesidir. 

Bir kimseyi zina suçuyla itharn eden kişi 
iddiasını dört şah i tl e ispat etmek mec
buriyetindedir. Bunu yapamadığı takdir
de zina iftirası (kazf) suçunu işlemiş olur 
(bk. KAZF) . Bunun tek istisnası, karısını 
zina yaparken gören veya evlilik içinde do
ğan 1 doğacak çocuğun kendisinden olma
dığını bilen kocanın durumudur. Koca, 
hakim huzurunda dört defa açık bir ye
minle karısının zina yaptığını ileri sürer 
veya doğan 1 doğacak çocuğun kendisin
den olmadığını söyler. Bu durumda ko
caya kazf cezası verilmez. Kadın ise aynı 
şekilde zina isnadını dört yeminle redde
der ve o da zina eden kimse için öngörül
müş olan cezadan kurtulmuş olur. Konuy
la ilgili Kur'an ayetleri (en-Nur 24/6-9). 
Uveymir ei-Aclanl'nin karısının zina etti
ğini ileri sürmesi ve Hz. Peygamber'in, 
"Dört şahit getir, yoksa seni zina iftirasm
dan cezalandırırıin" demesi üzerine nazil 
olmuş ve bu durumdaki kocanın lian yo
luyla kazf, kadının da zina cezasından 
kurtulacağı hükmünü getirmiştir (Buha
r!, "Tala~", 30). Bazı kaynaklarda hanımı
na zina isnat eden ve hakkında ayet inen 
kişinin Hilal b. Ümeyye olduğu belirtil
mektedir (b k. HiLAL b. ÜMEYYE). Lian ka-
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dının zina etmesi durumunda başvuru
lan bir işlemdir. Kocanın zina etmesi ha
linde liana başvurulmaz ve kocasını zi
nayla itharn eden kadın ancak bunu dört 
şahitle ispat ederek kazf cezasından kur
tulabilir. 

Lian işleminin yapılabilmesi için zina 
isnadı anında kadınla erkek arasında ge
çerli bir evliliğin mevcut olması gerek
mektedir. Belirtilen anda evlilikleri geçer
siz (fasid 1 batı!) hale gelmiş veya sona er
mişse bu durumda lian yapılmaz, erkek 
ispat edemediği bir zina isnadının ceza! 
sorumluluğunu üstlenir. Ancak Şafii ve 
Hanbelller'e göre lian, zina sonucu olan 
çocuğun nesebinin red di maksadıyla ya
pılmaktaysa bu durumda fasid evlilikte 
deliana başvurulur, bu yolla çocuğun ne
se bi reddedilir. Ric'l talakla boşanmış ka
dın da iddet beklerken evli kabul edilir. 
Lianın gerçekleşmesi için kocanın karısı
nın zina ettiğini görmesi, ancak bunu şa
hitlerle ispat edememesi gerekir. Dört 
şahitle ispat imkanının bulunması halin
de böyle bir işlem yapılmaz; isnat edilen 
suç şahitlerin tanıklığıyla sabit olur. Şa
hitlerle ispat durumunda kadının suçsuz
luğuna yönelik mukabil yeminlerle ceza! 
sorumluluktan kurtulması mümkün de
ğildir. 

Hanefiler'e göre !ian kazf fiilinin yerine 
ikame edilebilen bir işlemdir ve bir tür 
şahitliktir; bu sebeple hangi kimselere 
karşı kazf suçu işlenebiliyorsa ancak o 
kimselere karşı !ian söz konusu olabilir ve 
Handa şahitlikte aranan şartlar aranır. 
Diğer mezheplere göre ise !ian kazften 
bağımsız bir işlemdir ve şahitlik değil bir 
yemin sayılır; dolayısıyla kazf suçunun 
oluşması için gerekli olan şartlar aran
madığı gibi şahitHkle ilgili hükümlere de 
bağlı değildir. Bu ayırımın önemli sonuç
Iarı vardır. Hanefiler'e göre daha önce zina 
ettiği sabit olan kadına -bu kadın muh
san sayılmayacağı için- kocası tarafından 

yöneltilen böyle bir itharn lian işlemini 
başlatmaz. Kadının köle veya gayri müs
lim olması durumunda da lian söz konu
su değildir. Bu durumlarda ispat şartını 
yerine getirmeden karısına zina isnat 
eden kocaya ta'zlr cezası verilir. Kocanın 
kazf suçundan daha önce mahkum ol
ması halinde de şahitlik ehliyetini kay
bettiği için Iiana başvurulmaz. Ancak bu 
son durumda koca ikinci defa kazf suçu
nu işlemiş sayılır ve bu suç için öngörü
len had cezasıyla cezalandırılır. Hanefi
ler'in dışındaki hukukçuların çoğunluğu
na göre ise lian başlı başına bir işlem ol-

duğundan kadının müslüman veya hür 
olması şart değildir. Kocanın daha önce 
kazf suçundan mahkum olması da sonu
cu etkilemez, lian işlemine başvurulur. 
öte yandan lianın yapılabilmesi için zina 
iftirasına uğradığını ve onurunun zede
lendiğini iddia eden kadının mahkeme
den !ian prosedürünün uygulanmasını ta
lep etmesi gerekir; mahkemenin re'sen 
böyle bir işlemi başlatması söz konusu 
değildir. 

Lian işlemine hakim huzurunda önce 
koca başlar ve dört defa, "AIIah'ı şahit tu
tarım ki ben zina isnadında doğru söylü
yorum" der ve beşinci olarak da, "Eğer 
zina isnadında yalancı isem Allah'ın lane
ti benim üzerime olsun" sözüyle yeminini 
tamamlar. Ardından kadın dört defa, "AI
Iah ' ı şahittutarım ki kocam bana zina is
nadında yalan söylemektedir" der ve be
şinci olarak da, "Eğer doğru söylüyorsa 
Allah'ın gazabı benim üzerime olsun" sö
züyle lianı tamamlar. Eğer zina ürünü 
olan çocuğun nesebinin reddi söz konu
su ise yeminleş me esnasında bu da açık
ça belirtilir. 

Koca karısına zina isnat ettikten sonra 
Handan kaçınırsa veya kadın kocasının zi
na isnadını reddeder. fakat yemine ya
naşmazsa bu durumda Hanefiler ve Han
belller'e göre kocaya kazf ve kadına he
men zina cezası uygulanmasına gidilme
yip liandan kaçınan koca karısına iftira 
ettiğini kabul edinceye veya lian işlemine 
başlayıncaya kadar, kadın da kocasını tas
dik edinceye veya lian işlemine başlayın
caya kadar hapsedilir. Kadın kocasını tas
dik ederse Hanefiler'e göre kendisine yi
ne de zina cezası verilmez. Zira bu tasdik 
dört defa ayrı ayrı , zina ettiğini açıkça iti
raf etmedikçe suçun sabit olması için ye
terli değildir; burada bir şüphe durumu 
söz konusudur ve cezanın verilmesine en
gel olur. Diğer mezheplere göre ise karı 
kocadan hangisi Ilandan kaçınırsa suçunu 
kabul etmiş sayılır ve gerekli cezaya çarp
tırılır. 

Lian işleminin tamamlanmasından son
ra Ebu Hanife'ye göre hakim eşleri birbi
rinden ayırır, Hanbelller de bu konuda ay
nı görüştedir. İmam Malik'e göre böyle 
bir tefrik kararına gerek olmaksızın evli
lik kendiliğinden sona erer. İmam Şafii 
ise bu sona eriş için sadece kocanın lian 
yapmasını yeterli görür. Ayrılığın kendili
ğinden olacağını söyleyeniere göre bu bir 
fesih , hakim hükmüyle olacağını söyle
yeniere göre ise Min talaktır. Aralarında 

bazı farklı görüşler olmakla birlikte hu
kukçuların çoğunluğuna -göre de eşler ar-


