
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). 
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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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ve tecrübe birikimlerini yansıtması yö
nüyle arneli bir değere sahip olduğu gibi 
hem borçlunun durum ve imkanlarını göz 
önünde bulundurmayı. hem de alacaklı
ların haklarını en adaletli şekilde koruma
yı hedef alan ve devlet eliyle gerçekleşti
rilen bir cebri i cra ve tasfiye usulü olması 
yönüyle hukuk düzeninin önemli bir par
çasını teşkil etmiştir. öte yandan iflas hü
kümleri bir yönüyle borçlunun alacaklıla
ra zarar veren muamelelerini önlemeyi, 
diğer yönüyle de mallarının satılması so
nucu tahsil edilen paraları alacaklılara adil 
bir surette dağıtmayı ve borçlunun mal 
varlığı üzerinde adaletli bir paylaşmayı 
gözettiği için bu prosedür mevcudu bor
cuna yetişmeyen terekenin tasfiyesinde 
de uygulanmıştır. 

İflas sebebi. İslam hukukçularının bü
yük çoğunluğuna göre bir kimsenin borç
larının mal varlığından fazla olması (akti
fin yeters i zli ği) ve borcu ödeyemez duru
ma gelmesidir. Hanefiler. buna ilave ola
rak alacaklıların haklarını borçlunun muh
temel tasarrufianna karşı koruma düşün
cesiyle aktifin pasife denkliğin i. yani borç
lunun mal varlığının borçlarına eşit olma
sını da iflas sebebi sayarlar. Ancak İslam 
hukukçularının burada asıl gayesi alacak
lıların hakkını koruma olduğundan iflas 
sebebi sayılan borcun vadesinin gelmiş 
olması ve borçlunun da bunu ödeyemez 
durumda bulunması şartı aranır. Bundan 
dolayı fakihler. henüz vadesi gelmemiş 
borçlar için veya kredi almak suretiyle 
ödenebilecek muaccel borçları için borç
lunun iflasına hükmedilmeyeceği görü
şündedirler. 

İslam hukukunda borçlular. gerek ticari 
gerekse ticari olmayan her türlü muaccel 
( vadesiz veya vadesi gelmiş) borçlarından 
dolayı iflasa tabidirler. Borçlunun. şahıs
lara olan borçlarından dolayı iflası istene
bilirse de amme hukukundan doğan ve 
ibadet niteliği taşıyan zekat gibi borçlar
dan dolayı iflası istenemez. Yine bir rehin 
alacaklısı rehinli alacağından dolayı borç
lunun iflasını talep edemez. önce rehnin 
paraya çevrilmesi yoluyla takipte bulun
ması gerekir. Sadece mali ve deyn alacak
larından dolayı iflas istenebilir. Konusu 
deynden başka olan ayn alacakları için. 
mesela bir malın teslimi alacağı için iflas 
yoluna başvurulamaz. 

İflas ve Hacir. Kişinin ödeme gücü bu
lunduğu halde borcunu geciktirmesinin 
veya borçlarını ödeyemez duruma düş
mesinin mali tasarruf ehliyetini kısıtlama 
için yeterli bir sebep olup olmayacağı is
lam hukukçuları arasında geniş tartışma-
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lara yol açmıştır. Şafii. Malikl ve Hanbeli 
mezheplerinin fakihleriyle Hanefiler'den 
Ebu Yusuf ve İmam Muhammed iflası ha
cir sebeplerinden biri olarak kabul eder. 
delil olarak da Hz. Peygamber ve Hulefa
yi Raşidin döneminde iflasına karar veri
len şahısların mallarının devlet eliyle sa
tılıp borçların ödendiğine dair rivayetleri 
(Müslim. "Müsa~t", 18, 22-24; Beyhaki, 
VI, 48-50; Şevkani, V, 272-273) alırlar. Bu 
fakihler böyle bir hacrin. hem müflisin ti
cari faaliyetine devam ederek daha fazla 
zarar etmesi ihtimalini hem de muvaza
alı akid yaparak alacaklılardan mal kaçır
masını önleyeceğini. bu sebeple de ala
caklıların haklarının korunması açısından 

gerekli olduğunu ileri sürerler. Hacir. 
müflis borçlunun muavazat ve teberru
at grubunda yer alan akid ve hukuki iş
lemleri yapmasına. alacaklılara zarar ver
me kastının açık olduğu borç yükleri altı
na girmesine engel olur. Mecelle'de ko
nuyla ilgili maddeler (md 998-1 002) Ebu 
Yusuf ve Muhammed'in görüşüne göre 
düzenlenmiştir. 

Ebu Hanife ise borç ve iflas sebebiyle 
bir kimsenin hacir altına alınamayacağı 
görüşündedir. Ebu Hanife'den önce ya
şamış Zeyd b. Ali. İbrahim en-Nehai. İbn 
Slrln gibi fakihler de borçlunun hacredil
mesini kabul etmezler. Ebu Hanife bu 
hükme vanrken şu gerekçelerden hare
ket eder: 1. Hacirle kişinin malları üzerin
de hukuki tasarruf hürriyeti ve yetkisi 
elinden alınmış olur. Bunu yapmakla onu 
diğer canlılar menzilesine indirmiş oluruz. 
Bu sebeple insanın hacredilmesi caiz de
ğildir. Borçlunun hapsedilmesi borcunu 
ifaya zorlanması bakımından kafi bir mü
eyyidedir. z. "Karşılıklı rızaya dayanan ti
caret olması hali müstesna mallarınızı 
aranızda batı! ile -haksız yollarla- yeme
yin" mealindeki ayeti (en-Ni sa 4/29) ve. 
"Müslümanın malı ancak onun gönül rı
zası ile helal olur" hadisi (Darekutnl, lll , 
26), satıcının rızası olmadan satış akdinin 
yapılamayacağına işaret etmektedir. Hal
buki borçlu hacrediJip malı satılınca onun 
rızasının bulunmadığı bir satış akdi mey
dana gelir. 3. Ebu Hanife'ye göre dünya
da bir insanın iflasına hükmetmek müm
kün değildir. Çünkü zenginlik ve fakirlik 
arızi vasıflardır. Fakir olan bir kimse bir 
süre sonra zengin olabileceği gibi bunun 
aksi de varittir. Bir insanın iflasına hük
medilemeyeceğine göre hacrine de hü
küm verilemez. 

Usul. İflas davası alacaklının isteği üze
rine açılır, genel muhakeme usulü hü
kümlerine göre incelenip karara bağlanır. 

Mahkeme, yapacağı inceleme sonucunda 
alacağın mevcut olduğunu tesbit eder ve 
borçlunun borçlu olduğu ve mal varlığının 
borçlarını karşılamadığı. hatta Hanefiler'e 
göre aktifin pasife eşit olduğu kanaatine 
varırsa borçlunun iflasına ve devamında 
da hacrine karar verir. Mahkemenin vere
ceği iflas kararı sadece davayı açan ala
caklıyla sınırlı olmayıp müfliste alacağı 
bulunan bütün şahısları ilgilendirir. Bu
nun için de hakim iflas kararını ilan ettirir. 
İlandan maksat alacaklıları . üçüncü kişi
leri ve diğer ilgilileri iflastan haberdar 
etmektir. Dava esnasında iflası istenen 
borçlunun mahkemede hazır bulunması
nın gerekip gerekmediği. borçlunun gıya
bında verilen iflas hükmünün hangi şart
larda geçerli olacağı fakihler arasında tar
tışmalı ise de mahkeme hükmünün borç
luya bildirilmesinin gerekliliği üzerinde ıs
rarla durulur. Çünkü kararın ilanı alacak
lıların haklarının korunması açısından. bu 
tefhlm de borçlunun hukuku açısından 
gereklidir. İslam hukukunda iflasın açıl
ması ile borçlunun malları alacaklılara in
tikal etmez. malların mülkiyeti yine müf
lis borçluda kalır. Alacaklılar. borçlunun 
mallarının paraya çevrilmE_'!si ve alacakla
rının satıştan elde edilen paradan karşı
lanması hususunda talep hakkına sahip
tirler. Alacaklıların. müflisin haczi caiz 
mallarının üzerinde rehin hakkına benzer 
bir hakları vardır. Bundan dolayı müflis 
borçlu, haczi kabil malları üzerinde ala
caklıların rehin benzeri bu ayni hakkı se
bebiyle onların zararına olacak tasarruf
larda bulunamaz veya bu mallar üzerin
de onun tasarruf yetkisi kısıtlanmış olur. 
Ancak alacaklılar. bu haklarına dayanarak 
kendi alacakları için borçlunun maliarına 
doğrudan müdahale edebilmek imkanı
na da sahip değildir. Yetkili iflas mercii, 
alacaklıların haklarını koruma amacıyla 
borçlunun maliarına resmen el koyarak 
onları satar ve satım bedelinden onların 
alacaklarını öder. 

Şafii ve Hanbeli mezheplerinde hakimin 
borçlunun müracaatı üzerine de iflasına 
karar verebileceği yönünde bir görüş var
dır. Delil olarak da Hz. Peygamber'in. Mu
az b. Cebel'i kendi isteği üzerine iflasına 
karar verdikten sonra hacrettiği rivayeti
ni alırlar ( Şevkanl. V, 275-276). Bu ictiha
dın gerekçesi şudur : Borçlu kendi müra
caatı üzerine iflas kararını aldırmakla 
borçlarından kurtulmuş olur. 

İflasın Hukuki Sonuçları. İflasın borç
lu ve alacaklılar açısından önemli sonuç
ları vardır. a) Borçlu bakımından sonuç
ları . Borçlu, hakimin verdiği iflas kararı 



üzerine müflis ve mahcQr sıfatiarını alır. 
Borçlunun bu sıfatları, mallarının satılıp 
elde edilen paraların alacaklılar arasında 
taksim edilmesine. bir başka görüşe gö
re ise hakimin borçlunun iflas ve hacir 
kararını kaldırmasına kadar devam eder. 
Borçlu iflas etmekle ve hacir altına alın
makla medeni haklardan istifade ve on
ları kullanma ehliyetini kaybetmiş olmaz; 
hacir ve iflastan sonra dahi iktisaba ve 
iltizama ehildir. Ancak mevcut malları 
üzerindeki tasarruf yetkisi kısıntıya uğ
rar. Müflis, mevcut malları satılıncaya ka
dar onların maliki olarak kalmakta devam 
etmekle birlikte. bu mallar üzerinde ta
sarruf yetkisi hakim veya görevlilere, kıs
men de alacaklılara ait olur. 

Hanefiler ve Malikller. iflas kararının ve
rilmesinden sonra müflisin gerek kendi 
şahsi çalışmasıyla kazandığı ve gerekse 
miras. vasiyet. hibe yoluyla uhdesine ge
çen mallarda tasarruf yetkisine sahip bu
lunduğunu ifade etmektedirler. Şafii ve 
Hanbelller ise müflisin. if!asa karar veril
diği andan sonra ticaret. sanat. vasiyet, 
hibe. miras yoluyla eline geçen mallar ala
cakların ödenmesine tahsis edileceğinden 
bunlar üzerinde tasarruf yetkisine sahip 
bulunmadığı görüşündedirler. 

İflastasatış konusu olan mallar sadece 
müflis borçluya ait mallardır. Üçüncü ki
şiye ait bir mal müflisin elinde ise bu ma
lın gerçek sahibine verilmesi gerekir. Bir 
kişi müflis borçlunun elinde bulunan ma
lını da isteyebilir. Nitekim Resul-i Ek
rem'in. "Malını bir başkasının yanında ay
nen bulan kişinin onu almaya herkesten 
daha fazla hakkı vardır" (EbO DavOd, "Bü
yü<", 78); "Kimin malı çalınır veya kaybo
lur ve onu aynen bulursa onu almaya da
ha layıktır" (Müsned, V, 13); "Eğer bir kim
se müflis borçlunun yanında malını ol
duğu gibi bulursa o malı almada kendisi 
başkalarından daha haklıdır" (Buhar!, "is
ti\5raz", 14) anlamındaki hadislerinde ge
çen "malın aynen mevcut olması " kaydını 

gasbedilen. ariyet. vedla. kira. rehin gibi 
mallar olarakyorumlayan Hanefiler'e gö
re iflas açılmadan önce müflise satılıp 
teslim edilen. bedeli ödenmemiş bir malı 
satıcının geri alma hakkı yoktur. Ancak 
henüz teslim etmediği malı bedeli öde
nineeye kadar elinde tutabilir. Yine alıcı 
tarafından kendi izni olmadan kabzedilen 
mebii geri alabilir. Malik!. Şam ve Hanbeli 
mezhepleri ise aralarında bazı görüş fark
lılıkları bulunsa da. "Herhangi bir adam, 
bir mal satar da onu satın alan iflas eder 
ve satan o malın bedelinden bir şey alma
mış olduğu halde malını aynı ile bulursa 

o kimse o malda en ziyade hak sahibidir. 
Eğer müşteri ölmüşse mal sahibi alacak
lılarla beraber olur" ( el-Muvatta', "Büyüc", 
88); "Herhangi bir adam ölür veya iflas 
eder. mal sahibi (satıcı) malını aynen bu
Iursa o kimse o malda en ziyade hak sa
hibidir" ve. "Eğer malı satın alan kimse 
ölürse mal sahibi malı hususunda alacak
lılarla beraberdir'' anlamındaki hadisler
den (ibn Hacer, V, 462) hareketle satıcıya 
kural olarak malını geri alma hakkı tanır
lar. Buna göre satıcı sattığı malı vasfı de
ğişmemiş olarak bulursa muhayyerdir; 
dilerse akdi feshederek malını geri alır. 
dilerse alacaklıların arasına katılarak hak
kına düşeni alır. Satıcının fesih hakkını ta
nıyan mezheplere göre diğer alacaklıların. 
ya borçlunun malından veya kendi mal
Iarından bu malın bedelini vererek feshi 
önlemeye hakları bulunmaktadır. 

Hanefi. Şafii ve Hanbeli mezhebi hu
kukçularına göre kişinin, ölümle sonuç
Ianan hastalığı ve borçları sebebiyle hac
rine hükmedilmesi halleri hariç ivazlı ivaz
sız bütün mali tasarrufları geçerlidir; ala
caklılar zarar görür diye bu tasarrufların 
-alacaklıların haklarını korumak yönün
den- iptali söz konusu olamaz. Zira borç
lu borca batık bile olsa reşid bir kişidir; 
onun tasarrufianna herhangi bir kısıtla
ma getirilemez. Buna karşılık Maliki mez
hebi hukukçuları ile Hanbeli hukukçula
rından İbn Teymiyye ve İbn Kayyim ei
Cevziyye. müflis borçlunun hacrine hakim 
tarafından karar verilmesinden önceki bir 
dönemde alacaklılara zarar veren tasar
ruflarının belli esaslar dahilinde iptalinin 
mümkün olduğu kanaatindedirler. Müf
lise. iflas çeşidine göre meslekten men 
veya hapis gibi cezalar da verilebilir. Bu 
cezalar zaman. yer. şart ve fertlere göre 
değişkenlik gösterir. 

b) Alacaklıların hakları bakımından so
nuçları. İflastan amaç müflisin mevcut 
mal varlığının onun bütün borçlarına tah
sis edilmesidir. Bu sebeple iflasta bütün 
alacaklılar eşit haklara sahip kabul edilir 
ve her alacaklı paraların taksimine iştirak 
ederek hissesine düşen payı alabilir. İflas 
kararı sadece iflası isteyen alacaklı hak
kında değil bütün alacaklılar hakkında 
hüküm ifade eder. İflasına karar verilen 
borçlu. alacaklılardan sadece birine veya 
birkaçma ödemede bulunarak iflastan 
kurtulamaz. Müflisin mallarının satılması 
sonucunda elde edilen paralardan iflası 
isteyen ve istemeyen bütün alacaklılar 
eşit şekilde istifade ederler. Ancak iflasta 
bazı alacaklıların alacaklarının niteliğine 

dayanan bir imtiyaz hakkı bulunur. İmti-
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yaz hakkına sahip olan alacaklılara "rüç
hanlı- imtiyazlı alacaklılar". diğerlerine de 
"adi alacaklılar" denmektedir. İflasta önce 
rüçhanlı alçaklar ödenir. Geriye bir şey ka
lırsa o da adi alacaklılara taksim edilir. Me
sela rehin alacaklısı rüçhanlı alacaklıdır. 

Vadeli (müeccel) alacaklar normal olarak 
vadeden önce istenemez. Bu kuralın iflas
ta uygulanmasının müeccel alacaklıların 
zararına olacağını düşünen Malikller ve 
bazı Şafiller, iflasta alacaklılar arasında 
eşitliği sağlamak maksadıyla müflisin mü
eccel borçlarının iflasın açılması ile -aksi
ne bir şart koşulmamışsa- muaccel hale 
geleceğini kabul etmişlerdir. Diğer mez
heplerde ise iflasla müflisin müeccel 
borçlarının muaccel hale gelmeyeceği gö
rüşü hakimdir. Bütün mezheplere göre 
iflasın açılmasının müflisin üçüncü kişi
Ierde olan müeccel alacakları üzerine bir 
etkisi yoktur. Müflisin üçüncü kişilerde 
olan alacakları müeccel olarak devam 
eder ve müflis bunları ancak vadeleri ge
lince isteyebilir. 

Konusu para olmayan alacaklar da müf
listen istenebilir. Ancak bu alacaklar iflas
ta eşit bir şekilde işlem görebilmeleri için 
para alacağına çevrilir. İmam şam. konu
su para olmayan alacakların borçlunun if
Iasına karar verildiği andaki değeri üzerin
den paraya çevrileceğini. iflas işlemleri 
tamamlanıp bir müddet geçtikten sonra 
borçlunun çeşitli yollardan eline mal geç
mesi sebebiyle ikinci defa iflasına karar 
alınması halinde ise birinci iflasta konu
su para olmayan alacakların ödenmeyen 
miktarlarının ikinci iflasa karar verildiği 
andaki değerleri üzerinden para alaca
ğına çevrileceğini ifade etmiştir. MaliKI 
mezhebine göre konusu para olmayan 
alacaklar. müflisin mallarının paraya çev
rilip paraların taksim edildiği, yani her 
alacaklının hissesinin tesbit edildiği an
daki değeri üzerinden para alacağına çev
rilir. 

Borçların Tasfiyesi. İflas hukukunda 
para alacakları kural olarak para ile öde
nir, bu sebeple de müflisin elinde bulunan 
mallar para alacaklarına karşılık olarak 
aynen dağıtılmaz. Haczi caiz mallar satı
lır, satıştan elde edilen bedelle borçlunun 
elindeki mevcut para birleştirilir ve ye
künden alacaklar ödenir. Yine borçlunun 
borcu ile müflisin elinde mevcut mal ay
nı cins misli mal ise satış işlemine hacet 
kalmadan o maldan alacaklının alacağı 
ödenir. Mesela borçlunun buğday borcu 
olup elinde de buğday mevcutsa ondan 
alacaklının buğday alacağı ödenir. 
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İflasta hacizde olduğu gibi hakim veya 
onun görevlendirdiği memur tarafından 
mallar açık arttırma usulü ile satılır. Sa
tılan mallardan elde edilen paralar. ala
caklıların alacaklarının tamamını karşılı

yorsa her alacaklıya alacağının tamamı 
verilir. Eğer borçların toplamı satışta elde 
edilen paralardan fazla ise rüçhanlı ala
caklıların alacağı ödendikten sonra adi 
alacaklılara alacakları oranında dağıtım 

yapılır. Bu işleme "kısmet-i gurema" de
nir. 

İflasın Kapanması . Müflisin malları sa
tılıp bedeli alacaklılar arasında dağıtılınca 
hakim veya iflas memuru tarafından hac
zi caiz olan malların ne şekilde satıldığı, 
hangi alacaklıların alacaklı kabul edildiği 
ve alacaklılara hangi oranda para ödendi
ği gibi konular hakkında bir tutanak tan
zim edilir. Bazı fıkıh alimlerine göre satış 
işlemi yapılıp paralar dağıtılınca iflas ken
diliğinden kapanır. Bir grup fıkıh alimine 
göre ise iflas ancak hakimin kararıyla ka
panır. İflasın kapanmasından sonra müf
lise karşı yeni bir mal kazanmadıkça yeni 
bir takip yapılamaz. Nitekim. "Eğer -borç
lu- darlık içinde ise eli genişleyinceye ka
dar ona mühlet vermek gerekir. Eğer bu
nu sadaka olarak bağışlarsanız bilin ki bu 
sizin için daha hayirlıdır" mealindeki ayet 
( ei-Bakara 2/280) buna işaret etmektedir. 
Resul-i Ekrem de, satın aldığı malların sa
tışı sonucunda zarar edip borca batık hale 
gelen bir şahsın mallarının satışı sonu
cunda elde edilen para. borçları ödemeye 
kafi gelmeyince alacaklılara. "Ne bulursa
nız onu alın. size bundan başka bir şey 
yok" demiştir (Müslim, "Müsa~t", 4) . 
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İFLILi 
(~f'l) 

Ebü'I-Kasım İbrahim b. Muhammed 
b. Zekeriyya ei-Kurtubi ei-İfiiii 

(ö . 441/1050) 

Arap dili alimi, edip. 
_j 

352 (963) yılında Kurtuba'da (Cordoba) 
doğdu . Aslen Dımaşk'ın bir köyü olan İf
lll'den (İflTla) Endülüs'e göç eden bir aileye 
mensup olduğu için İfllli veya İbnü'I-İflili 
diye tanınmıştır. Soyu sahabi Sa'd b. Ebu 
Vakkas'a dayanır. İflili, babası Muham
med ile Ebu Bekir ez-Zübeydi başta ol
mak üzere Ebü 'I-Kasım Ahmed b. Eban 
b. Seyyid (Sid). Ebu ömer Ahmed b. Hab
bab ei-Kurtubi, Muhammed b. Asım (el
Asım!) ve Yahya b. Malik b. Aiz gibi alim
lerden dil ve edebiyat dersleri aldı. Lugat, 
nahiv. şiir ve belagatla bilhassa Cahiliye 
devrine ve İslami döneme ait şiirlerde yer 
alan garip lafızlar konusunda uzmanlaş
tı . İfllll'nin Kurtuba Ulucamii'nde özellik-

le şiir şerhi ve lugat tenkidi üzerine ver
diği dersler büyük ilgi gördü. Çağdaşı ve 
hasmı İbn Şüheyd onun sadece rivayet 

· bilgisi alanında otorite olduğunu söyler. 
Ebu Mervan Abdülmelik b. Ziyadetullah 
et-Tubni, Ebu Mervan Abdülmelik b. Si
rac ile ünlü dil alimi A'lem eş-Şentemeri 
ve Mekki' b. Ebu Talib İfllll'nin yetiştirdiği 

· öğrenciler arasında zikredilebilir. 

Döneminde cereyan eden siyasi olayla
ra da katılan İ fiili, 413'te (1 022) baş gös
teren halk ayaklanmasında Hammudi
ler'in yanında yer aldı. Karışıklığın ardın
dan Yahya b. Hammud. daha sonra da hi
lateti ele geçiren Emevller'den lll. Mu
hammed ei-Müstekfi- Billah tarafından 
vezirliğe getirildi (Zilkade 414/0cak 1024 ). 
Ancak bu görevde fazla kalamadı. Kelam
cıların üslübunu takip ettiğinden yazıda 
tasannudan ve tekellüften kurtulama
ması veya dini inançları konusunda çeşitli 
suçlamalara maruz kalması görevinden 
alınmasının sebebi olarak gösterilmekte
dir. lll. Hişam zamanında bu suçlamalar 
daha da artınca İfllll diğer bazı kimseler
le birlikte hapse atıldı. 13 Zilkade 441'de 
(8 Nisan 1 050) Kurtuba'da öldü. 

Dil ve edebiyat alanında değerli bir alim 
olmasına rağmen ilmi konularda aşırı kıs
kanç ve kibirli olması. İfl'ill'nin büyüklüğü
nü gölgeleyen unsurlar olarak değerlen
dirilmiştir. Şiir eleştirilerinde alabildiğine 

sert ve acımasız davrandığı, yanlışlığı açık 
olan konularda bile ısrar ederekyanlışın
dan vazgeçmediği kaydedilmektedir. Za
man zaman şiir söylemiş olmakla birlikte 
aruz ilmini bilmemesi şiirlerinin değerini 
düşürmüştür. Ebu Temmam ve Ebü't
Tayyib ei-Mütenebbi'nin şiirleriyle meş
gul olmuş ve şiirlerinde onların etkisinde 
kalmıştır. Kendisi şiirleriyle övünürken 
eleştirmenler onun sadece birkaç beytini 
ele almaya değer görmüşler, nesrini de 
pek başarılı saymamışlardır. 

İ fiili'nin ülkesinin şairlerine ait şiirler
den seçmeler yaptığı, Ebu Ubeyd Kasım 
b. Sellam 'ın el-Garibü'l-muşannef'i ve 
İbnü 's-Sikkit' in el-Elffı:(ı başta olmak 
üzere birçok lugat kitabı üzerinde çalış
tığı kaydedilir (İbn Beşküva l. I, 155). Ancak 
İflm, Mütenebbi'nin divanına yaptığı şerh
le tanınır. Bazı yazma nüshalarının Ber
lin'de ve Rabat'ta dağınık halde mevcut 
olduğu belirtilen bu şerhte (Bustani, ır . 

348) beyitler kısaca açıklanmış ve her şi
irin kaleme alındığı şartlar hakkında bil
gi verilmiştir. Eserin bulunabilen kısımları 
Mustafa Uleyyan tarafından iki cilt halin
deyayımlanmıştır (Beyrut 1412/1992). İbn 
Hazm'ın, bu şerhi tamamlamak ve eleş-


