
mı geliştirdiler. idrisiler zamanında Fas 
şehrinde Camiu'l-eşyah ( 192/808). Ca
miu'ş-şürefa (ı 93/809) ve Camiu'l-Ende
lüs (245/859 ) yanında birçok han ve ha
mam inşa edildi. Yapımına bu devirde 
başlanan Camiu Fatıma'nın (242/857) adı 

daha sonra Zenateler tarafından Kara
viyyln olarak değiştirilmiştir. 

Tarihçiler. İslamiyet'in Mağrib'de yayıl
masında büyük rol oynayan idrisi emirle
rinin Zeydiyye mezhebine mensup olduk
la rını . ancak taassuba kapılmayıp ülkele
rinde diğer mezhep mensupianna karşı 
da hoşgörülü davrandıklarını ve bilhassa 
zamanla bölgede hakim mezhep haline 
gelecek Maliki mezhebinin fakihlerine 
destek verdiklerini belirtirler. idrisi emir
lerinin imam veya emir unvanını kullan
dıkları kaydedilir. Ömerl. Makrizi ve Sa
fedl ise 1. İdrls'i halife unvanıyla anmış
lardır. 
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Ahmed b. İdris ei-Fasi'ye 
(ö. 1253/1837) 

nisbet edilen bir tarikat 
(bk. AHMED b. İDRİS). 
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( ..s,..wı) 
Hasen el-İdvi e l-Hamzavi e l-Maliki 

(ö. 1303/ 1886) 

Mısırlı a lim. 
L _j 

1221'de (1806) Yukarı Mısır'ın Minye 
vilayetine bağlı Megaga kazasının İdve kö
yünde doğdu. Kur'an-ı Kerlm'i ezberledik
ten sonra Şeyh İbrahim eş-Şulkaml vası
tasıyla Halvetiyye tarikatına intisap etti. 
Şeyh in tavsiyesiyle eğitimini 1236 ( 1821) 
yılından itibaren Camiatü'l-Ezher'de sür
dürdü. Burada Ahmed Minnetullah. Mu
hammed el-Emlrü's-sagir. Burhan el-Ku
veysinl ve Mustafa el-Bulaki gibi hocalar
dan fıkıh. tefsir. hadis. edebiyat ve man
tık okudu. Bu arada Halvetl şeyh i Muham
medes-Sibal ve Muhammed Fethullah'
tan el alan İdvl daha sonra Şazeliyye tari
katına da girdi. 

Hasan el-İdvl, Ezher'deki tahsilini ta
mamlayınca (ı 241 / 1826) burada hoca ola
rak ders vermeye başladı. 1256' da ( 1841 ) 
Mehmed Ali Paşa'nın Ezherliler'den olu
şan bir şeref kıtası oluşturma projesine 
karşı çıkarak kendisine önemli gelir geti
ren büyük arazisinin bulunduğu köyüne 
gitti. Mehmed Ali Paşa birkaç ay sonra 
bu projeden vazgeçtiyse de İd vi geri dön
medi. Köyünde bir cami yaptırdı. eğitim 
faaliyetini sürdürdü . Bu arada dostluk 
kurduğu Orta Mısır valisini, bölgesindeki 
alim ve öğrencilerin askerlik vazifesinden 
muaf tutulması konusunda ikna etti. 
1260'ta (1844) Ezher'e geri döndü. 

Bağımsız bir karaktere sahip olan ve 
döneminde Mısır'ın önde gelen Maliki 
alimleri arasında sayılan İdVı, bu mezhe
bin Mısır'daki imamı Şeyh Muhammed 
iliş'in kendisinden verdiği bir fetvayı geri 
çekmesini istemesi üzerine onunla anlaş

maziığa düştü. Bunun üzerine Şeyh İllş . 
İdVı'nin ders vermesini engellemeye çalış
tı. Sultan Abdülaziz'in 1280 ( 1863) yılında 
Mısır'ı ziyareti sırasında. Hidiv İsmail ta
rafından Ezher şeyhi Seyyid el-Arusl, 
Şeyh es-Sekka ve Şeyh İllş ile birlikte Ha
san el-İdVı de Kahire uleması adına sulta
nı selamlamakla görevlendirildi. Ancak 

İD Vi 

İdvl. Abdülaziz'in huzuruna çıktığında 
kendilerine öğretilen protokol kuralları
na uymayıp sultana "emlrü'l-mü'minln" 
diye hitap etti; ayrıca yöneticilerin Pey
gamber'in halifeleri olarak emirleri altın
daki insanlara nasıl davranmaları gerek
tiğine dair bazı sözler söyledi. Zor durum
da kalan hidiv İdvl'yi engellemeye çalıştıy
sa da onun bu tavrını beğenen sultan 
kendisine bir hil'at ile 1000 altın cüneyh 
vererek mükafatlandırdı. 

Daha sonra Hidiv İsmail ile iyi münase
betler kuran İdvl. İngilizler' e yakın olduğu 
için halk tarafından sevilmeyen Nu bar Pa
şa hükümeti zamanında paşaya karşı ca
milerde vaaz verdi. 1281' de ( 1865) hacca 
gitti. Nisan 1297'de (1879) Hidiv İsma
il'in, Sir Rivers Wilson'un ekonomik pla
nına karşı hazırlattığı Laihatü'l-vataniy
ye'nin kabul edilişinde hazır bulundu. İler
Iemiş yaşına rağmen Ahmed Urabl Paşa 
ile birlikte İngilizler'le mücadele eden 
alimierin başında yer aldı ve 1300'de 
(1882) mecliste bütün alimierin temsilci
si olarak Hidiv Tevfik'in görevden alınma
sı çağrısında bulundu. Hidiv Tevfik'in İngi
lizler tarafında yer almasından sonra bazı 
ulema ile birlikte ona güvenilmemesi ge
rektiğine dair bir fetva hazırladı. Urabl is
yanının başarısızlıkla sonuçlanması üzeri
ne ayaklanmaya katılan diğer alimler gibi 
İdvl de yakalanarak hapsedildi ve bütün 
imtiyazları elinden alındı. Sorgusu yapıl
dıktan sonra hapisten çıkarılarak köyün
de oturmaya mecbur tutuldu. 1303 yılı 
Ramazanının 27. gecesi (28-29 Haziran 
1886) Kahire'de vefat etti ve Hz. Hüseyin 
Meşhedi yakınında yaptırdığı caminin ha
zlresine defnedildi. 

Eserleri. 1. İrşadü'l-mürid ii {ıulaşati 
'ilmi't-tevf:ıid (Bulak ı 272, I 273, 1282; Ka
hire ı 272, 1273, 1283, ı 297). Anonim bir 
eser olan 'A]sidetü Ehli's-sünne'ye yaz
dığı bir şerh olup kendisinden başka Ab
dülhadl Neca el-Ebyarl, Ahmed Şerefed
din ei-Mersafi ve Zeyn el-Mersafi de kitap 
için birer haşiye kaleme almışlardır. z. el
Cevherü '1-ferid 'ala İrşadi'l-mürid (Bu
lak I 277, I 282, 1297; Kah i re 1 297) 3. Teb
şıratü '1-Jsuçlat ve'l-i{ıvan fi vaçl'i'l-yed 
ve md yeşhedü lehr1 mine'l-burhdn (Bu
lak ı276; Kahire ı28ı ). 4. Kenzü'l-meta
lib fi fazli'l-Beyti'l-J:ıardm ve'l-J:ıicr ve'ş
şdzervdn ve md fi ziydreti'l-Jsabri 'ş-şe

rif mine'l-me'drib (Kahire I 279. I 282) . 

Emir Abdülkadir el-Cezairl'nin hacca da
ir sorduğu sorulara verdiği cevaplardan 
oluşmaktadır. s. el-Feyzü'r-RaJ:ımani 
bi-şerf:ıi'l-İmam 'Abdilbdlsi ez-ZürJscl
ni (Kah i re ı 28 ı. ı 288, 1299) Zürkanl'nin. 
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MiHikl fıkhının önemli eserlerinden olan 
Halil b. İshak el-Cündl'ye ait el-Mu]] ta
şar'a yaptığı şerh üzerine yazılmış bir ha
şiyedir. 6. en-NCırü's-sari min feyzi Şa
]J.if:ıi'l-Bu]]ari(l-X, Kah i re I 279; I-IV, I 299) 

7. el-Mededü'l-teyyaz bi-nCıri'ş-Şifa' 
li'l-Ka<;ii'İyaz(HI, Kahire 1276, 1286). a. 
en-Nefe]J.Cıtü'n-nebeviyye fi'l-feza'ili'l
'aşCıriyye (Bulak I 272, ı 276, ı 282; Kah i re 
1276, ı 277, ı 278, ı 297). Hacası Mustafa 
el-Bulaki'nin aşura zamanında yapılacak 
ibadetler hakkındaki eserinin şerhidir. 9. 

en-Nefe]J.Qtü 'ş-Şag;iliyye ii şer]J.i'l-Bür
deti'I-BCışiriyye (Kahire 1297). 10. Me

şari]fu'l-envar ii fevzi ehli'I-i'tibCır (Bu
lak 1273, 1275, 1276, 1283; Kahire 1275, 

1277, 1280, 1285, 1297, 1300, 1303, 1307, 

ı 3 ı 7, ı 318, ı 350). Tasawufa dairdir. 11. 
BülCıgu'l-meserrat 'alCı Dela'ili'l-]]ay
rat (Kah i re 1287, 1 289) . Cezull'nin eserine 
yazılan bir şerhtir. 
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Iii PHILIP CHARLES SADGROVE 

İFA 
(~Li;,yf) 

Genelde dini yükümlülüklerin, 
özelde borçlanılan edimin gereği gibi . 

yerine getirilmesi anlamında 
fıkıh terimi. 

_j 

Sözlükte "bir şeyi tam yapmak, eksiksiz 
vermek; sözünde durmak, gereğini yeri
ne getirmek" anlamlarına gelen lfa Kur
'an ve hadislerde de bu manalarda geçer. 
Fıkıh literatüründe, yine sözlük anlamı 
çerçevesinde dini mükellefiyetierin ve za
manla borçlanılan edimin gerektiği şekil
de yerine getirilmesini ifade eden bir te
rim olarak kullanılmıştır. 
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Kur'an ve Sünnet'te geçen, gerek in
sanlar arası ilişkiler gerekse insan-Tanrı 
ilişkisi bağlamında kendisine sıkça atıfta 
bulunulan ah de vefa ilkesi ( el-Bakara 2/ 

40; el-En'am 6/152; en-Nahl 16/91; el-is
ra ı 7/34)' haksızlık etmeme, kul hakkına 
ve emanete riayet etme, sorumluluk bi
lincine sahip olma gibi hususlar, aynı za
manda akid ve sorumlulukların gereği 
gibi yerine getirilmesi şeklinde ifade edi
len ( el-Maide 5/1; el-A'raf 7/85) ve hukukl 
bir bağlamda sevkedilen lfi~ kavram ve 
yükümlülüğünün dini ve ahiakl temelini 
oluşturur. Ayrıca Hz. Peygamber'in. lfa 
etmek niyetiyle borçlanan kişiye Allah'ın 
yardımcı olacağını, lfa kastı taşımadan 
borçlanan kimsenin ise Allah 'ın huzuruna 
hırsız olarak çıkacağını belirtmesi, borcu
nu güzel lfa eden borçluyu övüp alacağın 
kıtıcı olmayan bir tarzda talep edilmesini 
ve ödeme sıkıntısı içinde bulunan borçlu
ya kolaylık gösterilmesini tavsiye etmesi, 
Allah'ın böyle davranan alacaklıya dünya 
ve ahirette kolaylık göstereceği ni haber 
vermesi böyle bir anlam taşır. Nitekim 
kendisi de bütün borç ilişkilerinde bu il
kelere uygun davranmış. ödünç aldığı pa
rayı lfa ettiğinde alacaklıya teşekkür et
miş ve, "Ödüncün karşılığı ancak lfa ve 
teşekkürdür" demiştir (İbn Mace, "Şada
]5at", 10, 11, 14, 15, 16; EbQ DavQd, "Bü
yü'", ı ı). Bütün bunlar. o dönemden iti
baren oluşmaya başlayan fıkıh kültürün
de dini ve ahlaki umdeler olarak yerini 
almış. lfaya ilişkin hukukl ayrıntılar ise 
müslüman toplumlarda hukukun gelişi
mine paralel bir seyir takip etmiştir. 

İslam hukuku meseleel bir tarzda do
ğup geliştiği, borçlar hukukuna ilişkin 
meseleler özel borç ilişkileri biçiminde iş
lenmiş olduğu için klasik literatürde bü
tün borç ilişkilerini kapsayan genel ve ba
ğımsız bir borç ve lfa teorisine rastlan
maz. İslam hukukçularının bu konudaki 
anlayışları, başlangıçta fer'l meselelere 
ve özel borç ilişkilerine getirilen münferit 
çözümlerde kendini göstermeye başla
mış. literatürde m odel akid olarak kap
samlı bir biçimde işlenen bey' akdinde 
büyük ölçüde örneklendirilmeye çalışıl
mıştır. Bu sebeple klasik dönemde füru-i 
fıkhın çeşitli bölüm ve konuları arasında 
serpiştirilmiş tarzda mevcut olan İslam 
hukukunun genel lfa teorisini ortaya çı
karmak belli zorluklar taşıdığı gibi yapı
lacak genellemeler de her zaman bir ya
nılma payına sahip olacaktır. 

Fıkha göre daha ileri dönemde tedvin 
edilen fıkıh usulündevacibin dini. ahlaki 
ve hukukl bütün yükümlülükleri kuşatan 

geniş bir açılımı vardır. Vacibin yerine ge
tirilmesi de zaman zaman lfa, çok defa 
da eda ve kaza terimleriyle ifade edilir. 
İadenin eda ve kaza ile anlam ilişkisi ayrı 
bir tartışma konusudur. Hanefi usul lite
ratüründe eda hem vakitli ve mutlak iba
detlerin, hem de hukukl fiil ve işlemler
den doğan borç ve ödevlerin yerine geti
rilmesini içine alacak şekilde geniş bir 
kapsama sahipken Şafii (mütekellimTn) 
usulcülerine göre eda, belli _bir zaman di
limi içinde yapılması gereken ibadetlere 
has bir kavram olup genellikle kazanın 
karşıtı bir anlamda kullanılır. Kaza kav
ramı da iki ekol arasında benzeri şekilde 
farklı kapsarnlara sahiptir. Bu sebeple lfa
nın ed aya göre daha dar kapsamı olduğu
nu söylemek mümkün olsa bile lfa. eda ve 
kaza terimleri arasında kesin bir alan ayı
rımı yapmak kolay değildir. Bununla bir
likte edayı genel anlamda vacibin yerine 
getirilmesi şeklinde tanımlayıp lfa kavra
mını çağdaş hukuk literatürüne de uyarak 
borçların edası. daha teknik bir anlatımla 
borçlanılan edimin gereği gibi yerine ge
tirilmesi manasında kullanmak isabetli 
olur. 

lfa. borç ilişkisini değil dar anlamdaki_ 
borcu sona erdiren sebeplerden biridir. 
Ancak borç ilişkisi dar anlamda tek bir 
borcu içeriyorsa o borcun lfa edilmesiyle 
borç ilişkisi de sona erer. Özellikle haksız 
fiilden doğan borç ilişkileri tek bir borcu 
içerdiği için o borcun lfa edilmesiyle borç 
ilişkisi de son bulur. Akidden doğan borç 
ilişkilerinde bile dar anlamdaki borç veya 
borçlar bütünüyle lfa edildiğinde yine 
borç ilişkisi sona erebilir. lfa, mevcut borç 
ilişkisinin konusu olan edimin yerine geti
rilmesinden ibaret olduğuna göre edim
den beklenen sonucun fiilen gerçekleş
mesi lfa için yeterlidir. İslam hukukunda 
model akid olan bey'in tasarruf işlemi ni
teliğinde olması, lfanın bağımsız bir hu
kukl işlem sayılmasına gerek bırakma
mıştır. Hukuki sonuç, borç ilişkisine kay
naklık eden hukukl işlemle gerçekleştiği 
için lfanın fonksiyonu, hukuki alanda ger
çekleşmiş sonucun dış alem de de gerçek
leşmesini temin etmektir. Bu sebeple lfa 
maddi bir fiil mahiyetinde algılanmıştır. 
lfa. borçlanılan edimin gereği gibi yerine 
getirilmesi olduğuna göre bunun gerçek
Ieşebilmesi için sunulan edimin konu, şa
hıs, yer. zaman bakımından borca uygun 
olması gerekir. Bunlara lfanın unsurları 
denir. 

A) lfanın Konusu. lfanın konusu bor
cun konusundan ib-aret olduğundan ne 
borçlanılmışsa onun yerine getirilmesi 


