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Sözlükte sihiik (sahk, müsahaka) "sevicilik" (lezbiyenlik). müsahika ve sehhaka "sevici" (lezbiyen) anlamına gelir. Ezheri gibi
dilciler bu kullanırnın İslam'dan sonra ortaya çıktığı (müvelled olduğu) kanaatindedir
(Teh?fbü'l-luga, "sb.l5" md) Cevad Ali ise
bazı dil bilginlerinin bunu Cahiliye dönemine kadar geri götürdüklerinden hareketle kelimenin müvelled olmadığını ancak, mecazi anlatımlarda yer aldığını ve
bu kullanırnın İslam'dan sonra yaygınlaş
tığını belirtir (el-Mufaşşal, V, 144). Zemahşeri de kelimenin mecazen bu anlamda
kullanıldığını söylemektedir (Esasü'l-belaga, ı. 427). Kur'an-ı Kerim'de sahk kökünden türeyen kelimeler iki yerde "uzaklık"
manasında (el-Hac 22/3 ı: el-Mülk 67/1 ı).
hadislerde ise çoğunlukla "ezerek toz haline getirmek" ve "uzaklık" anlamlarında
geçer (Wensinck, el-Mu'cem, "sl:ıl5" md.).
Sihak, tali hadis kaynaklarında "sevicilik"
manasında da kullanılmıştır (Ebu Ya'la elMevsıl\', Xlll, 476). Literatürde bu ilişkiyi ifade etmek için tediilük, ityanü'I-mer'eti'lmer'e gibi kelime ve ifadeler geçtiği gibi
sahk ve müsahaka kelimeleri iki erkek veya erkek ve kadın arasında cinsel birleş 
ıneye ulaşmayan hareketleri belirtmek için
de kullanılır. SiMkın ilk defa, Kur'an-ı Kerim'de helak edilmiş kavimlerden biri olarak zikredilen "ashabü'r-ress"in kadınları
arasında ortaya çıktığı ve LOt peygamberin kavminde yaygın olduğu rivayet edil-

(Ebu Ya'la el-Mevsıll, xııı. 476:
Heyseml. VI. 256): "Kadın kadınla ilişkide
bulunursa ikisi de zina etmiştir" (Ahmed
b. Hüseyin ei-Beyhaki, Vlll, 233) ve "Erkek erkeğin, kadın da kadının avret yerine bakmasın; aynı örtü içinde erkek erkeğe ve kadın kadına tenini dokundurmasın"
(Müslim, "I:IayıZ", 74) gibi hadislerlesihak
yapan kadınlara Allah'ın lanet ettiğini (Abdürrezzak es-San'an!, VII, 334). erkekler ve
kadınlar arasında eşcinselliğin yaygınlık kazanmasının kıyamet alametlerinden olduğunu (Hakim, N, 483) ve erkeklere benzerneye çalışan kadınları Hz. Peygamber'in
lanetlediğini bildiren hadisler (Buhar!, "Libas", 61) siMkın büyük bir günah ve suç
olduğu hakkında gösterilen deliller arasın 
da sayılmıştır. Bazı hadislerde siMkın zina olarak nitelendirilmesinin göz zinası vb.
ifadelerde olduğu gibi mecazi anlam taşıdığı ve bu fiilin büyük günah olduğunu
ifade etme bağlamında söylendiği belirtilmiştir. Türk hukukunda evli kadının sevicilik fiilini işlemesi zina sayıimamakla birlikte bu durumun haysiyetsiz hayat sürme veya evlilik birliğinin sarsılması kapsamında değerlendirilerek boşanma sebebi sayılabileceği belirtilmektedir (Akın
türk, s. 254) .

Ca'ferller'de seviciliğin zina gibi cezalanyönündeki -tercihe şayan bulunmayan- görüş hariç tutulursa Sünni ve
Sünni olmayan fıkıh mezhepleri sihak fiilinin had cezası değil ta'zir cezası gerektiren bir suç olduğu hususunda ittifak etmiştir. ilke olarak kamu otoritesinin takdirine bırakılan bu cezanın İslam hukuk tarihindeki uygulamaları elli sapa, yüz sopa, sürgün vb. şekillerde olmuştur. Tıbbi
miştir.
araştırmaların homoseksüel ilişkilerin arFıkıh terimi olarak sihak iki kadın araka planında organik ya da psikolojik rahatsındaki cinsel ilişki anlamına gelir. Cinsel
sıziıkiarın bulunabildiğini ortaya koyduğu
ahlaka aykırı ve aile düzenini bozan fiillerna dikkat çeken bazı çağdaş İslam hukuden olan siMkın haramlığı konusunda faku araştırmacıları , dava konusu olayda tekihler arasında görüş ayrılığı yoktur. "Kadavi gerektiren durum varsa hakime tedınlarınızdan çirkin fiilde bulunanlara kar- ·
daviye karar verme yetkisinin de tanın
şı aranızdan dört şahit getirin. Eğer şa
ması gerektiği kanaatindedir (M. Selim
hitlik ederlerse o kadınları ölüm alıp göel-Avva. s. 230-232) öte yandan şahitie
türünceye yahut Allah onlara bir yol açın
rin adalet sahibi olmaları şart olduğundan
eaya kadar evlerde hapsedin" ayetinde gesihak suçunu işleyenierin şahitlikleri geçerçen (en-Nisa 4/15) "çirkin fiil" (fahişe) kelili değildir.
mesi, Mu'tezile'den Ebu Müslim el-İsfaha
Sihakla ilgili diğer fıkhi hükümler şu şe
ni tarafından sevicilik olarak yorumlanmış
kilde özetlenebilir: Hanefi ve Millikller'e götır. Fahreddin er-Razl'nin naklettiği, Mure iki genital organın (ferc) birbirine tehammed Abduh ve M. Reşid Rıza'nın desmas etmesi abctesti bozarken Şafii ve Hanteklediği bu görüş çağdaş tefsir çalışmala
beli mezheplerine göre bu durumda abrının bir kısmında da tercih edilmiştir (Kadest bozulmaz. Bütün mezheplere göre
raman v.dğr., ll, 29) . Eşinden ve cariyesinsihak sonucu orgazm meydana gelirse gusden başkasıyla cinsel ilişkide bulunmayı
haddi aşmak olarak niteleyen ayet (el-Mü'letmek gerekir; aksi takdirde gerekmez.
min un 23/5-7). "Kadınlar arasındaki sihak
Sihak sonucu orgazm meydana gelmesi
dırılacağı

halinde oruç bozulur ve o günün kaza edilmesi gerekir. Maliki mezhebine göre kazanın yanı sıra kefaret de gereklidir. Sadece
mezi gelirse Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre oruç bozulur; Hanefi ve Şafii mezheplerine göre ise bozulmaz. İzzeddin b.
Abdüsselam ve İbn Hacer el-Heytemi gibi fakihler müslüman kadınların sihakyaptığı bilinen kadınların yanında mahremiyet ölçüleri açısından erkeklerin yanınday
m ış gibi davranmaları gerektiği görüşün
dedir. Şafii mezhebinde, müslüman kadın
ların erkekler tarafından görülmesi sakinealı olan yerlerinin müslüman olmayan kadınlar bakımından aynı hükmü taşıması
yanında, bu tür kadınlarla aynı ortamı rahat biçimde paylaşmanın sihak vb. günahlara yola açabileceği endişesinin onların
bu kanaate ulaşmasında etkili olduğu anlaşılmaktadır. Bulkini, Şemseddin er-Remli ve Hatib eş-Şirbini gibi fakihler ise günahkar olmalarının sihilk yapanları İslam
dairesinden çıkarmayacağını belirterek bu
görüşe karşı çıkmışlardır (ayrıca bk. FUHUŞ;
LİVATA)
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