
ze'a, s. 34-35). İffeti. "nefiste yerleşen ve 
şehvetin insana galebe çalmasını önleyen 
nitelik" şeklinde tanımlayan Ragıb ei-İs
fahanl de -muhtemelen Farabi'nin yaptı
ğı ayırımdan ilham alarak- ayetlerde ge
çen "isti'faf" kavramını "iffetli olmayı is
teme. bir çeşit mümikesede bulunarak, 
kendine disiplin uygulayarak ruhunda bu 
erdemi geliştirmeye çalışma" şeklinde 

açıklamaktadır (el-Müfredat, "'aff" md .) 
Ragıb ei-İsfahanl iffetin şehvet gücüyle. 
bu gücün de hayvani zevkler le ilgili oldu
ğuna dikkat çekerek iffet erdemine ancak 
bu tür zevkler karşısında nefsin dizginlen
mesiyle ulaşılabileceğini söyler. 

İslam ahlakçıları. insanın aşırı zevkler
den uzak durmasının iffet ve erdem sa
yılabilmesi için bu tutumun bizzat kendi 
bilinçli tercihine dayanması ve güçlü bir 
iradi çaba ile gerçekleştirilmesi gerekti
ğini belirtirler. Psikolojik veya bedensel bir 
zafiyetten. acizlik. korkaklık ve bilgisizlik
ten yahut başka bir engelden dolayı zevk
lerini terkeden kişi erdemli sayılmaz. Aynı 
şekilde ileride daha fazlasını elde etmek 
için mevcut bir zevkten feragat etmek de 
erdem değildir (Farabl, s. 83; Ebü'I-Hasan 
el-Amiri, s. 97; Ragıb el-İsfahanl. ez-Zeri'a, 
s. 319; Gazzalt, if:ıya', ııı. 105) . özellikle 
Maverdl, iffet erdemini kişinin onuru ve 
saygınlığı bakımından da ele alarak iffetli 
olmayı, nefsi aşağı sıfatiardan arındırma
yı ve insanlara muhtaç konuma düşüp 
onların yardımıyla yaşama zilletinden ko
runmayı insanın kendi kişiliğine karşı ah
laki görevleri olarak göstermiştir (Ede
bü'd-dünya ve' d-din, s. 309-321 ). 

Ahlak kitaplarında diğer temel erdem
ler gibi iffetten doğan tali derecedeki er
demler de kaydedilmiştir. Mesela Gazza
ll'nin Mizdnü'l- 'amel'inde (s. 87; krş. İbn 
Miskeveyh, s. 41) bu tali faziletler şöyle sı
ralanmıştır: Haya, mahcubiyet, müsama
ha, sabır, cömertlik, işleri güzellikle ölçüp 
tartma. güler yüzlü ve tatlı dilli olma, ko
laylaştırıcı olma, düzenlilik, güzel görü
nüş, kanaat, ağır başlılık. günahtan çe
kinme. yardımlaşma. kibarlık. Gazzall İl;.
ya'ü 'ulı1mi'd-din'de (lll, 55) daha kısa 
ve farklı bir liste de vermiştir. 

Başta Kur'an-ı Kerim ve hadisler olmak 
üzere İslami kaynaklarda olgun müslü
man sayılmak için sadece iman edip dinin 
bazı formel kurallarını yerine getirmek 
yeterli görülmemiş; insanın iffet. haya, 
edep. zühd, kanaat gibi faziletlerle do
nanması ve genellikle din bakımından gü
nah sayılan. aklıselim sahibi insanlarca da 
ayıp ve kötü kabul edilen tutum ve davra-

nışlardan uzak durmasının gerekliliği de 
vurgulanmıştır. Fahreddin er-Razl'nin. 
"Günahın gizlisinden de açığından da uzak 
durun" (ei-En'am 6/120) mealindeki aye
ti açıklarken yer verdiği görüşler (Me{atf
f:ıu'l-gayb, XIII, 167-168), İslam alimleri
nin günahın her türlüsünden kaçınmayı 
dinde ve ahlakta kemale ulaşmanın şartı 
olarak gördüklerine işaret eder. Hz. Pey
gamber'in. "Her kim ağzına ve cinsel ar
zularına hakim olacağına dair bana söz 
verirse ben de onun cennete girmesine 
kefil olurum" hadisi (BuhM. "Hudı1d", 19, 
"RiJ5a)<_", 23; Tirmizi, "Zühd", 61), iffet er
deminin kapsamını ve İslam ahiakındaki 
önemini ortaya koymaktadır. "Her dinin 
bir ahlakı vardır. İslam'ın ahlakı da ha
yadır" mealindeki hadis de ( İ bn Mace. 
"Zühd", 17; el-Muvatta', "J:Iüsnü'l-l;ı.uluJ5", 
9) aynı gerçeği bildirir. 

İslam ahlakçıları. diğer erdemler gibi 
iffetin de öncelikle ruhi bir meleke hali
ne getirilmesi gerektiğini kabul ettikleri 
için insanın yeme içme ve cinsi arzularını 
disiplin altına alarak ruhunu bu yönde 
terbiye etmesinin zorunluluğu üzerinde 
önemle dururlar. Gazzall. İ}J.ya'ü 'uJO.
mi'd-din'in kırk ana konusundan birini 
(ll l , 79-1 07) insanın manevi ve ahlaki ha
yatını yıkıma götüren tehlikelerin en bü
yüğü olarak gördüğü "mide şehveti" ile 
"cinsi şehvet"e ayırmıştır. Aynı şekilde if
feti "nefsi hayvani zevklerden korumak" 
diye açıklayan Ragıb ei-İsfahilnl bu· er
demi kanaat. zühd, gönül zenginliği , cö
mertlik gibi erdemierin esası olarak gö
rür ve iffetten yoksun olmanın bütün gü
zelliklerden mahrum kalmak demek ol
duğunu belirtir ( ez-Zeri'a, s. 318 ). İffet, 
öncelikle bedeni haziara ve nefsani aşırı
Iıkiara ilgi duymaktan kurtanimış bir ru
hi yapıya sahip olmaktır; buna "kalbin if
feti" denir. Bundan sonra tam iffete ulaş
mak için eli. dili, gözü, kulağı ve genel ola
rak bütün bedeni ahlaka aykırı davranış
lardan uzak tutmak gelir. 

Ahlak kitaplarında iffetin bir tür özgür
lük kaynağı olduğu belirtilir. Çünkü öz
gür olmak isteyen kişinin öncelikle tutku
larının baskısından kurtulması gerekir. 
Ragıb ei-İsfahanl. "En alçaltıcı kölelik şeh
vet köleliğidir" derken (a.g.e., s. 319) İbn 
Miskeveyh, iffet erdemini kazanmış insa
nın tutkularına kul olmaktan kurtulup öz
gürleşeceğini belirtir ( Teh?ibü '1-af].lak, s. 
40). Gazzall de insandaki mevki tutkusu 
üzerine yaptığı tahlilleri sırasında aynı gö
rüşü daha ayrıntılı olarak ifade eder ( if:ı
ya' , 111, 284). 
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Hz. Aişe'ye 
zina iftirası atılması olayı. 

_j 

Adını, Kur'an'daki olaya ilişkin ayetlerde 
(en-Nur 24/11-22) iki defa geçen (en-Nur 
24/ll. 12) ifk kelimesinden alır. İfk "ifti
ra. en kötü ve en çirkin yalan" demektir 
(bk. iFTiRA). İfk, Kur'an'da ayrıca iki yer
de (el-Furkan 25/4; Sebe' 34/43) sözlükan
lamında geçmektedir. İftiraya yol açan 
ve hemen hemen bütün kaynaklarca Hz. 
Aişe'den aynı şekilde nakledilen hadise 
şöyle gelişmiştir: ResGl-i Ekrem Mustalik 
(MüreysT') Gazvesi'nden dönerken berabe
rinde götürdüğü eşi Aişe, konakladıkları 
bir yerde sabaha karşı tekrar hareket em
ri verildiğinde tabii ihtiyacını gidermek 
üzere ordugahtan uzaklaşır. Geri gelir
ken boynundaki Yemen (Zafar) akiği ger
danlığın düşmüş olduğunu farkeder ve 
kendisini bekleyecekleri düşüncesiyle dö
nüp aramaya koyulur; ancak karanlıkta 
onu bulup el yordamıyla tanelerini topla
yıncaya kadar çok vakit kaybeder. Konak 
yerine geldiğinde diğerlerinin hareket et
tiğini görür ve yokluğunu anlayınca ara
maya çıkacakları inancıyla orada bekle
rneye başlar; bu arada uyuyakalır. Ordu
nun artçılarından Safvan b. Muattal es
Süleml görevi gereği kamp yerini kontrol 
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ederken onu bulur ve devesine bindirip 
hayvanı yederek orduya yetiştirir ; fakat 
hızlı yürümekle birlikte kendisi yaya oldu
ğu için kafileye ancak kuşluk sıcağında 
mala verdikleri zaman ulaşabilir. 

Söz konusu gecikme başlangıçta kötüye 
yorumlanmamış , hatta kimsenin dikkati
ni bile çekmemişken, hicretten önce Haz
rec kabilesinin reisi olan ve Medine'nin yö
netimi kendisine verilmek üzere iken Hz. 
Peygamber'in gelmesiyle bundan mah
rum kalan Abdullah b. Übey b. Selfıl'ün 
başlattığı dedikoduyla birlikte iç huzur
suzluklara yol açan önemli bir olay halini 
almıştır. İslamiyet'i istemeyerek kabul 
ettiği için münafıkların reisi diye bilinen 
Abdullah b. Übey ile adamlarının ResuH 
Ekrem'i ve kayınpederi Hz. Ebu Bekir'i 
küçük düşürmeye ve aralarını açmaya yö
nelik sözleri, bazı müminlerln de katılma
sıyla (kaynaklar bunlardan Hassan b. Sa
bit. Mistah b. Üsase ve Hamne bint Cahş'ın 
adını vermektedir) kısa zamanda yayılma 
istidadı göstermişti. Sefer dönüşü rahat
sızlanarak bir ay kadar yatan Hz. Aişe ise 
bunu duymamış, sadece bu süre içerisin
de daha önceki rahatsızlıklarında göster
diği ilgiyi göstermeyen Resulullah'ın oda
sına seyrek uğramasından bir şeyler oldu
ğunu sezmişti. Hz. Aişe , hastalığının ne
kahet döneminde bir tesadüfi e babasının 
teyze kızı Ümmü Mistah'tan oğlunun bu 
dedikoduyu anlattığını duymuş ve üzün
tüsunden tekrar hastalan m ış, arkasından 
da Hz. Peygamber'den izin alıp babasının 
evine gitmişti. 

Olaya son derece üzülen ve nasıl bir 
hükme varacağı hususunda uzunca bir 
süre tereddütle kalan Resı11-i Ekrem so
nunda konuyu bazı yakınlarıyla istişare 
etmeye karar verdi. Eşleri arasında Aişe'
ye rakip olmasıyla tanınan Zeyneb bint 
Cahş'a, onun eski kocası ve kendi evlatlığı 
Zeyd b. Harise'nin oğlu üsame'ye ve da
madı Hz. Ali'ye (bazı rivayetlere göre ay
rıca Hz. Osman ve Ömer' e) düşüncelerini 
sordu. Bunlardan Zeyneb ile üsame, Aişe'
den hiçbir şekilde şüphelenmediklerini 
söylerken Hz. Ali görüşünü, "Ya Resulal
lahi Allah senin evliliğine bir sınır koyma
mıştır; Aişe gibi pek çok kadın var. Fakat 
yine de işin aslını öğrenmek için onun hiz
metçisini sorguya çekmelisin" diye bildir~ 
di. Bunun üzerine Resuluilah Berlre adlı 
cariye ile konuştu, kendisinden Hz. Aişe'
nin lehine şahadetten başka , "0, evinde 
hamurunu yağururken uyuyakalan ve ha
muru kuzuya yediren gencecik bir kadın
dır" cevabıni aldı. Berlre'nin bu sözleri, 
Aişe'yi masum fakat genç yaşta olması 
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sebebiyle tedbirsiz bulduğunu gösterme
si bakımınd<ın ilginçtir. Daha sonra Re
sul-i Ekrem Mescid-i Nebevl'de konuyu 
halka açtı ve bu dedikodulardan kurtarıl
masını istedi. Ancak Sa'd b. Muaz ile Sa'd 
b. Ubade arasında başlayan münakaşa 
neticesinde Evs ve Hazrec kabilelerine 
mensup bazı kişiler İslam öncesinde oldu
ğu gibi tartışmaya girdiler. Hz. Peygam
ber de mescidden ayrılarak Ebu Bekir'in 
evine gitti. Aişe'nin anlatlığına göre, ken
disinin yattığı odaya girince dedikodu
ların çıktığı günden beri ilk defa yanına 
oturarak söylenenleri tekrar etmiş ve, 
"Eğer masum isen Allah seni temize çıka
racaktır, bir günah işledinse tövbe et ve 
affın ı dile; Allah tövbekarları bağışlar" de
miştir. Aişe, Peygamber'in dedikodulara 
inandığını, bu sebeple de ne söylese şüp
he ile karşılayacağını ifade etmiş ve artık 
Hz. Ya'küb gibi sabredip Allah'tan yardım 
dilemekten başka çaresinin bulunmadı
ğını (Yusuf 12/18) söylemiştir. Bu sırada 
uzun süredir beklenen vahiy gelmeye 
başlamıştır. Nur suresinin 11. ayetinden 
itibaren başlayıp devam eden ilahi be
yanda çirkin iftirayı çıkaranın büyük bir 
azaba maruz bırakılacağı ifade edilmek
te, ona alet olup dedikoduyu yayanların 
bir avuç insandan ibaret olduğu bildiril
mekte, bunun yanında söylentileri duyan 
kadın erkek bütün müslümanların duyar
sız ve bilinçsiz davranışları da kınanmak
tadır. Zira olay, insanoğluna yöneltilebi
lecek en çirkin bir iftira olduktan başka 
Peygamber'in masum eşini hedef almış 
ve dolayısıyla müslüman toplumun tama
mı itharn altında bırakılmıştır. Onlar bu 
haberi duyduklarında basiretierini kulla
narak, "Böyle bir söylentiye alet olmak bi
ze asla yakışmaz. Haşa! Bu çok büyük bir 
iftiradır" demeli ve Resı11-i Ekrem'in ma
sum ailesiyle müslüman toplumun onuru
nu korumalıydı. Ayet-i kerlmelerde bun
dan böyle benzeri gafletlere düşmemeleri 
konusunda müslümanlar uyarılmakta ve 
rencide olan Peygamber ailesinin yine de 
hoşgörü ve affedicilikle davranması tav
siye edilmektedir. Hz. Aişe, kendisini faz
lasıyla üzüp zor duruma düşüren iftira 
hadisesinin sonuç itibariyle hakkında ha
yırlı olduğunu anlamış ve şahsı vesilesiy
le on ayetin birden inmesini ömrünün so
nuna kadar hayatının en şerefli hadisesi 
olarak kabul etmiştir. 

Resul-i Ekrem, Hz. Aişe'nin beraatini 
ilan eden ayetleri Mescid-i Nebev'i'de 
müslümanlara okudu. Sonra da bu çirkin 
iftirayı yaymakta ileri gitmiş olan Hassan 
b. Sabit, Hamne bint Cahş ve Mistah b. 

Üsase'ye, iffetli kadına zina isnadında bu
lundukları için Nur suresinin 4. ayetine 
göre seksener sapa vurulması ve bir da
ha şahitliklerinin kabul edilmemesi ceza
sı nı uyguladı. Bunlardan, Hz. Peygamber 
tarafından çok sevilen ve "şairü'n-neb'i" 
diye anılan Hassan b. Sabit, Aişe'nin iffe
tini dile getirdiği bir kasideyle onun affı

nı ve teveccühünü kazanmışsa da iftira
nın diğer bir kurbanı Safvan b. Muattal'ın 
gazabından kurtulamamış, bu defa da 
onu bir şiirle tahrik ettiği için aldığı bir 
kılıç darbesiyle bir gözünden ve iki elin
den sakatlanmıştır. Bunun üzerine Saf
van, ResOl-i Ekrem'in emriyle yakalana
rak Hassan b. Sabit'in ölmesi halinde kı
sas edilmesi için hapse atılmış, fakat da
vacının kendisini affetmesiyle serbest bı
rakılmıştır. Hz. Peygamber de Hassan'ın 
bu davranışından çok memnun olmuş ve 
Mukavkıs'ın gönderdiği iki kardeş cariye
den S'irln'i Beyraha malikanesiyle birlikte 
kendisine hediye etmiştir. Had cezası uy
gulanan ikinci kişi olan Ham ne b int Cahş, 
ResOluilah nezdinde Aişe'nin itibarını dü
şürüp kız kardeşi Zeyneb'in konumunu 
güçlendirmek amacıyla iftira olayına ka
tıldığını söylemiştir. Cezaya çarptırılan 
üçüncü kişi olan Mistah b. üsase Bedir 
gazilerindendi ve akrabası Hz. Ebu Be
kir'den maddiyardım görüyordu. Ebu Be
kir, ifk olayından sonra ona artık yardım

da bulunmayacağına yemin etti; ancak 
nazil olan N Or suresinin 22. ayetiyle bun
dan vazgeçti. Asıl iftira olayının tertipçisi 
Abdullah b. Übey b. SeiOI'ün cezalandırı
hp cezalandırılmadığı kesin biçimde bilin
memektedir. Farklı rivayet! ere göre dedi
koduyu çıkardığını bizzat kendisinden du
yan şahitlerin bulunamaması sebebiyle 
cezadan kurtulmuş veya kırbaçlanmış, bir 
rivayete göre ise bu ceza iki misli uygu
lanmıştır. 

Bu hadisede Hz. Aişe'nin bizzat ilahi 
beyanla aklanması, art niyetli kimselerin 
onun iffetine gölge düşürücü nitelikte söz 
söylemelerini imkansız hale getirmiştir. 
Ancak siyasi sebeplerle Aişe'yi eleştireri 
bazı aşırı Şii grupları bu olayı istismar 
etmek istemişlerse de çoğunluğu teşkil 
eden mOtedil Şiiler bunlara karşı çıkmış
tır. Öte yandan bir kısım Şii müfessirleri 
ifk olayında iftiraya uğrayanın Aişe değil 
Peygamber'in diğer bir eşi Mariye oldu
ğunu ileri sürmüşlerdir. Onlara göre Re
sı11-i Ekrem, oğlu İbrahim'in vefatı müna
sebetiyle üzüldüğünde Aişe, "Niçin üzülü
yorsun, o Cüreyc'in oğludur" diyerek Ma
riye'ye iftira atmış, bunun üzerine ilgili 
ayetler nazil olmuştur (Tabatabal, XV, 



ı 03- ı 04). Güvenilir bir kaynağa dayanma
yan bu rivayetin· Aişe'ye karşı duyulan si
yasi iğbirarın eseri olduğu an laşılmakta

dır. 

İfk hadisesi hakkında Nur süresinin 
açıklanması münasebetiyle bütün tefsir
lerde, Hz. Aişe'nin anlattıkları dolayısıyla 
hadis literatüründe ve Mustali~ Gazvesi'
nin bir ayrıntısı olduğu için de tarih ve si
yer kitaplarında geniş bilgi bulunmakta
dır. Ayrıca bu konuda müstakil risaleler de 
kaleme alınmış olup başlıcaları şunlardır: 
Muhammed ei-Medainl, Ijaberü'l -İfk 
(ibnü 'n-Nedlm, s. ı 54): DavQd ez-Zahiri. 
er-Red 'ala ehli'l-İfk (ibnü 'n-Nedlm, s. 
318-319): Abdülkerim b. Heysem ed
Deyr'akQII, lfadişü'l-İfk ( Darü'l-kütübi'z
Zahiriyye, Tasawuf. nr. ı 2 ı): EbQ Bekir İb
nü'I-Arabl,lfadişü'l-İfk(fzaf:ıu'l-meknun, 
ı. 396): Abdülgan! ei-Cemmalll, lfadişü'l

İfk (nşr. Ebu ismail Hi şam b. i smail es
Sekka, Riyad 1405/1985):müellifibelliol
mayan lfadişü İfk (Hacı Selim Ağa Ktp., 
Kemankeş Emir Hasan, Arapça, nr. 3743 , 
vr. 74a-77b); Muhammed Arif b. Ahmed 
el-Müneyyir ei-Hüseyn! ed-Dımaşki , Kitô.
bü'l-lfuşuni'l-meni'a ii berô.'eti's-sey
yide 'A'işe eş-Şıddi]fa bi'ttifô.]fı Ehli's
sünne ve'ş-Şi'a (MÜ iF Ktp., Cemal Öğüt, 
nr. ı ı 86: Darü'l-kütüb, Tarih. nr. 4040). Sey
yid Kutub'un Fi ~ılô.li'l-Kur'an adlı tef
sirinde İfk hadisesiyle ilgili bölüm de lfa
dişü '1-İfk adıyla müstakil olarak basıl
mıştır (Kahire 1404/1 984). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Buharl. " Şehadat" , 15; "Megaz!" , 34; "Tef
s!r", 24/5-1 O; Müslim, "Tevbe", 56, 57 , 58; İbn 
Hişam. es-Sire2 , ll, 289, 297-307; İbn Sa'd, et
Taba~at, ll, 63, 64, 65; Halife b. Hayyat. et-Ta
rf/]. (Zekkar), 1, 47-48; Taberi. Tarif]. (de Goeje). 
1, 1511, 1517- 1528; Süheyli, er-Ravzü 'i-ünü{, 
VI, 436-451 ; Abdülgani b. Abdülvahid el-Makdi
si. fjadişü 'l-İfk (nşr. Eb O İsmail Hişam b. İsmail 
es-Sekka). Riyad 1405/1985; Fahreddin er-Ra
zi. Tefsir-i Kebir : Mefatihu '1-gayb (ter. Suat Yıl
dırım v.dğ r.) , Ankara 1988-95, XVI, 556-571; 
XVII , 5-28 ; Zehebi, A'lamü'n-nübela', ll, 153-
163, 297-304; İbn Kayyim ei-Cevziyye. Zadü'l
me'ad, Kahire 1369/1950, ll, 112-116; Tecrid 
Tercemesi, VIII, 73-97; Muhammed Arif b. Ah
med ed-Dımaşki. el-fjuşCınü '1-menf.'a fi bera'e
ti 's-seyyide 'A'işe eş-Şıddi~a bi 'ttifa~ı Ehli 's
sünne ve'ş-Şi'a , MÜİF Ktp ., Cemal Öğüt, nr. 
1186; Caetani. İslam Tarihi (tre. Hüseyin Cahit 
Yal ç ın). İstanbul 1925, IV, 155-160; Süleyman 
Nedvi. İslam Tarihi, Asr-ı Saadet: Hz. Aişe (tre. 
Ömer Rıza IDoğruiJ). İstanbu l 1346/1928, V, 94-
1 06; Elmalılı, Hak Dini, IV, 3483-3495; Seyyid 
Kutu b. Fi Zılal-il-Kur'an(trc. Emin Saraç v. dğr.) , 

istanbul 1971, X, 389-409; M. Hüseyin Taba
tabai. el-Mizan fi tefsiri'l-Kur' an, Kum 1393/ 
1973, XV, 87-107; Muhammed Ebü'I-Fazl İbra
him v.dğr. . Kışaşü 'l-Kur'an, Kahire 1405/1984, 
s. 383-390; Köksal. İslam Tarihi (Medine). V, 
60-85; Hamidullah, İslam Peygamberi (Tuğ). ı, 

244; D. A. Spelberg, Politics, Gender and the 
Jslamic Past, The Legacy of 'Aisha bi nt Abi 
Bakr, New York 1994, s. 61-99; Nabia Abbott. 
Hz. Muhammed'in Sevgili Eşi Ayşe(trc. Tuba 
As rak Hasdemir). Ankara 1999, s. 45-52; Mu
hammed Hırşafi. "J::Iarb zıdde'r-Resill MuJ:ıam
med şaliallah u 'aleyhi ve sellem fı bey tih", 
fjavliyyatü Külliyyeti'l-adab ve'l-'ulCımi'l-insa
niyye, 1, Darülbeyza 1984, s. 155-164; İsmet 
Ersöz. "Kur' an' da İlk Olayı " , Diyanet Dergisi, 
XXIV/1 ( 1988), s . 47 -55; A. M. Walker- M. A. 
Se lls, "The Wiles of Women and Performative 
Intertextuality: 'A'isha. The Hadith of the 
Slander and the S ura of Yusuf", JAL, XXX/1 
(1999), s. 55-77. liJ MusTAFA F AYDA 

iFLAS 
c .. ,..~Y') 

Kişinin ağır borç yükü altında kalıp 

borçlarını ödeyemez duruma 
düşmesi anlamında hukuk terimi. 

L ~ 

Sözlükte f els "bakır. bronz gibi maden
Ierden basılan sikke. altın ve gümüş dışın
daki bozuk para", iflas da "malı tükenme. 
bozuk paraya muhtaç hale gelme" anla
mındadır. İslam hukukunda iflas bir şah
sın borca batık olması . borçlarının mal 
varlığından, hak ve alacakları toplamın
dan fazla olması. yani kişinin mal varlığı
na nisbet! e ağır bir borç yükü altında bu
lunması halini. t eflls de borçlunun bu du
rumunun hakim tarafından karar altına 
alınması. neticede borçlunun hacri ve 
borçların cebri tasfiyesine gidilmesi işle
mini ifade eder. Hakim tarafından iflası
na karar verilen borçluya müflis denilir. 
Bu sebeple borçlu. sözlük ve örfteki anla
mında iflas etm i ş olsa bile hukuken iflas 
etmiş sayılabilmesi için bunun mahkeme
ce karar altına alınması gerekmektedir. 

Roina hukukunda ve İ slam öncesi dö
nem Hicaz -Arap toplumu da dahil eski 
hukuk sistemlerinde ve toplumlar da 
borç ların ı ödeyemeyen borçlunun m al
ları , şahsı. hatta aile efrad ı üzerinde ala
caklılara geniş bir tasarruf yetkisi verildi
ği, İslam devrinde ise kişilerin mali borç~ 
larından şahsıyla değil mal varlığıyla so
rumlu tutulması ilkesi benimsendiği , Batı 

hukukunun ileri dönemlerinde de geliş
melerin bu istikamette seyrettiği bilin
mektedir. 

Kur'an-ı Kerim'de akidlere ve verilen 
söze bağlı kalınması. kimseye haksızlık 
yapılmaması. mirasın taksiminden önce 
mürisin borçlarının ödenmesi, darda ka
lan borçlulara mühlet verilmesi ve kolay
lık gösterilmesi yönünde genel kural ve 
tavsiyeler yer almakla birlikte borca batık 
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kimsenin ve alacaklılarının durumuyla il
gili herhangi bir açıklama yoktur. Bazı ha
disi erde iflas ve müflis kelimeleri örfteki 
yaygın anlamlarıyla kullanılmış; mesela 
ihtikar yapan kimseyi Allah'ın iflasla ceza
landıracağı ( ibn Ma ce. :·ndirat", 6). dün
yada malı ve parası olmayan kişinin bu 
durumunun geçici olduğundan hareketle 
gerçek müflisin ahirette. dünyada iken 
ihlal ettiği kul haklarını tek tek ödeyen 
ve bu sebeple sevab ı tükenip geriye yal
nız günahı kalan kiruse olduğu (Buhar!, 
"Edeb", 102; Müslim. "Bir", 59; Tirmizi, 
"1\ıyame " , 2) ifade edilmiştir. Bir grup ha
diste de bir kişi iflas ettiğinde veya müf
lis olarak öldüğünde alacaklıya ait mal ay
nen duruyarsa o malda öncelik hakkının 
bulunduğu belirtilerek (Buhar!. "İstii5rat:", 
14: Müslim, "Müsa~at" , 24: EbO DavOd. 
"Büyü<", 5 ı, 7 4) daha sonra geliştirilecek 
olan icra ve iflas hukuku için önemli bir 
açıklama getirilmiştir. Öte yandan hadis
lerde hukuki bir prosedür olarak iflastan 
söz edilmese de ödeme gücü bulunduğu 
halde borcunu ifa etmeyip geciktiren kim
senin bu davranışının zulüm, kınanma
sının ve cezalandırılmasının caiz olduğu 
(Buhar!, "İsti~raz:", 12-1 3: EbO DavOd. "~
:liye", 29: N esai, "Büyü<", ı 00). alacaklının 
el ve söz hakkının (Abdullah b. Yusuf ez
Zeylal. IV, 166). bir başka hadiste de söz 
söyleme hakkının bulunduğu (Buhar!. "İs
til5raz" , 13: Müslim. "Müsa]5at", 120) be
lirtilmiş, bu hadisler, kişinin alacağını biz
zat alma hakkına (ihkak-ı hak) sahip oldu
ğu şeklinde değil alacağını şahsen ta
kip etmesinin sonuç vermemesi halinde 
mahkeme nezdinde bu yönde talep ve 
girişim hakkının bulunacağı ve alacağın 
bu yolla tahsil edilmesinin gerekeceği 
şeklinde yorumlanmıştır. 

islam hukukçuları, gerek ayet ve hadis
ıerin bu ve benzeri ifadelerinden gerekse 
Hz. Peygamber ve saha be dönem inden 
itibaren görülen uygulama örneklerinden 
hareketle, borcunu ödeme imkanı bulun
duğu halde ödemeye yanaşmayan (muk
tedir mümatil) veya malından daha fazla 
borcu bulunan (müflis) borçlularakarşı ne 
tür hukuki tedbirlerin alınabileceği ve ne 
gibi müeyyidelerin uygulanabileceği ko
nusuna önemle eğilmişler. bu konuda 
zengin bir hukuk doktrini oluşturmuş
lardır. Klasik fıkıh literatüründe "hacir'', 
"müflis" veya "teflis" başlıkları altında , 

ayrıca muhakeme hukukuna ilişkin kay
naklarda ayrıntılı biçimde ele alınan ve 
muktedir borçlu için cüz'! icra, müflis 
borçlu için de külli icra niteliğini taşıyan 
bu prosedür, İslam hukukçularının bilgi 
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