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ler (Fuşülü'l-medeni, s. 145-146). Fakat 
bunlara yapılacak infak, hizmetlerinin 
önemiyle sınırlı olmalıdır. Nitekim Hz. 
Ömer, ilk zamanlarda hafızlık çalışması 
yapanlara maaş bağlatmışken daha son
ra bu faaliyetin hizmet niteliğini kaybet
tiğini görünce bundan vazgeçmiştir (Ab
dülhay ei-Kettanl, lll, 95). 

İnfak kelimesi umumiyetle karşılıksız 
yardırnlar için kullanılır: nitekim Kur'an'
da yaptıkları iyiliklerden dolayı bir karşı

lık beklemeyenler övülmektedir (el-insan 
76/8-9). Bununla birlikte meşru alanlarda 
yatırım yaparak -istihdam yoluyla insan
ların nafakalarını sağlamaya vesile olmak 
da infak kapsamında değerlendirilebilir. 
Serveti atıl bırakıp (kenz) Allah yolunda 

. harcamayanları ağır bir dille yeren ayet
ler (et-Tevbe 9/34-35) bu hususu da kap
samaktadır. Gazzall buradaki "kenz" kav
ramının malı veya parayı piyasadan çek
mek, bunları Allah yolunda harcamanın 
ise piyasaya sürmek demek olduğunu be
lirtmiştir (İ/:ıya', IV, 91-92, 95). Ayetlerde 
iyiliklerio sevabı genellikle bire on olarak 
gösterildiği halde Allah yolunda infakın 
sevabının bire yedi yüz oluşu (el-Bakara 
2/26 ı) bunun diğer ibadetlerden daha 
güç olduğunu göstermektedir (ayrıca bk. 
CÖMERTLiK; İHSAN). 
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Iii MUSTAFA ÇAGRICI 

iNFAZ 
( ~l.i.if'l ) 

Bir suç hakkında hükmedilen cezanın 
yerine getirilmesi anlamında 

hukuk terimi. 

Sözlükte "içine işlemek, delip geçmek" 
anlamındaki nefaz (nüfuz) kökünden tü
reyen infaz kelimesi bir emir ve hükmün 
gereğini yerine getirmeyi ifade eder. Hu
kukta infaz iş yeri kapatma. meslekten 
men. borcun tahsili, kiracının kiralananı 
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tahliyesi gibi idari ve adil kararların ilgi
li kamu organları tarafından icrasını da 
kapsayan bir genişlikte kullanılmakla bir
likte teknik anlamıyla bir suç hakkında 
hükmedilen cezanın yerine getirilmesini 
anlatır. infaz esasen, yargılama sürecinin 
sona erip cezanın kesinleşmesinden son
ra suçlunun belli şekillerde cezalandırıl 

ması demektir. Ancak İslam tarihinde ha
life, muhtesib, vali, ordu kumandanı gibi 
üst düzey kamu görevlilerinin de yargıyla 
uyumlu biçimde daha çok idari tedbir ve 
ceza niteliğinde bazı kararlar verebildiği 
göz önüne alınırsa infazı , "yetkili kamu 
merciinin cezal nitelikteki kararının yine 
kamu gücü aracılığıyla uygulamaya kon
ması" şeklinde açıklamak daha doğru 
olur. İslam hukuku literatüründe bu son 
anlamda ayrıca tenfiz. ikam e. istifa. icra 
ve imza tabirleri de kullanılmaktadır. 

Kur'an'da suç ve ceza dengesine, yargı
lama esaslarına ya da bazı temel suçların 
cezalarına ilişkin açıklamalar bulunmak
la birlikte yargı kararlarının yerine geti
rilmesine ilişkin özel hükümler yer almaz. 
Ceza hukuku alanında ayrıntılı hüküm ve 
uygulama örnekıerinin bulunduğu hadis
lerde ise infaza dair teknik hukuki açıkla
malardan ziyade cezaların yerine getiril
mesinde hukuki ve insani esaslara bağlı 
kalınmasına, keyfilik ve aşırılığı önleyip 
kanunlliği hakim kılmaya yönelik açıkla
ma ve uyarılar ön plandadır. Bu ilkeler ışı 
ğında gelişen. ayrıca toplumun gelenek 
ve tecrübe birikimini de belli ölçüde için
de barındıran fıkıh literatüründe ceza 
hukuku suç ve ceza türlerine göre tedvin 
edildiği için infaz hukuku ayrı bir başlık 
altında değil ilgili konular arasına serpiş
tirilmiş olarak yer alır. 

İslam hukukunda mahkemece verilen 
ceza hükmünün infazı suç ve cezaların 
had, kısas -diyet ve ta'zlr şeklindeki klasik 
üçlü ayırımı esas alınarak incelenebilir. 
Had ve ta'zlr cezaları tamamen ya da 
ağırlıklı olarak kamu hukukunu ve top
lumun bütün üyelerinin ayrı ayrı haklarını 
-klasik doktrinde bu Allah hakkı tabiriyle 
karşılanır- ilgilendirdiği için ceza kovuş
turması ve verilen cezaların infaz yetkisi 
tamamen devlete aittir. Kesinleşmiş bir 
kararı izinsiz olarak uygulayan kişi ta'zlr 
cezasına çarptırılır. Adam öldürme ve ya
ralama suçu ise daha çok suç mağduru 
şahısları (öldürülenin yakınları veya yara
lanan kimse) ilgilendirdiği için kısas ceza
sının yerine getirilmesinde mağdura özel 
bir hak tanınmış. onların onayı olmadan 
kısasın yerine getirilmesi uygun görül
memiştir. Maktulün yakınları bulunduğu 

sürece devlete infazı talep ya da katili af 
yetkisi tanınmaz. 

Hanefiler'e göre infaz hükmün tamam
layıcısı konumunda old uğundan karar 
sırasında aranan bütün şartlar kararın 
infazı sırasında da aranır. Ceza infazına 
başlanılabilmesi için devlet başkanı yahut 
onun yetkili kıldığı kimselerin hazır bulun
ması, suç ikrarla sabit olmuşsa infaz baş
layıncaya kadar suçlunun bu ikrarından 
vazgeçmemesi, zina suçu şahitlerle ispat 
edilmişse infazına şahitlerin aktif biçim
de katılması şarttır. Mesela recm cezasın
da şahitlerin hepsi veya bir kısmı infaza 
başlamaktan kaçın ır, ölür veya gaip olur
sa infaz düşer. Karşı görüşte olan fakih
ler de vardır (bk. RECM). Sanığın ikrarına 

dayalı olarak verilmiş cezalar henüz infaz 
edilmeden suçlunun ikrarından dönmesi 
Allah hakkının baskın olduğu had cezala
rında kabul edilir, ancak zina iftirası gibi 
kul hakkı bulunan suçlarda ilk ikrar bağ
layıcıdır. 

İslam hukukunda cezanın caydırıcılığı 
ve diğer insanlara ibret olması açısından 
bütün cezaların infazında alenilik ilkesi 
benimsenmiştir. Nitekim Kur'an'da zina 
suçunu işleyenler cezalandırılırken mü
minlerden bir grubun infaza şahit olma
sı istenmiştir (en-NO.r 24/2). Bu sebeple 
doktrinde bir suçun infazında asgari kaç 
kişinin bulunması gerektiği tartışılmış. 

farklı ceza türlerine göre bazı alt sayı tes
bitlerinden söz edilmiştir. 

Ceza hukukunun suç ve cezalara göre 
tedvin edildiği klasik dönem fıkıh litera
türünde her bir ceza türünün nasıl infaz 
edileceği ayrı ayrı ele alınır ve her cezal 
müeyyidenin infazı konusunda ayrıntı sa
yılabilecek açıklamalar yer alır. Ancak Hz. 
Peygamber'in sünnetinde ve fıkıh litera
türünde üzerinde ağırlıklı olarak d urulan 
husus, infazın tatbiki hususunda uyulma
sı gerekli insani ve hukuki esaslardır. Ha
dislerde cezalar uygulanırken en güzel 
şekilde uygulanması istenmiş, suçlunun 
insanlık onurunu ve genel insani duygu
ları ineitecek uygulamalar yasaklanmış. 
suçluya hakaret ve beddua edilmemesi, 
onun için Allah'tan bağış ve merhamet 
dilenmesi emredilmiştir. infaz sırasında 
herkese eşit davranılması, suçluya yargı 
kararında belirtilenden başka ya da onu 
aşan bir muamele yapılmaması, işkence 
türü şeylerden uzak durulması. suçluyu 
sadece verilen ceza! hüküm ölçüsünde ce
zalandırıp cezanın başkaca bedeni ve ru
hi hasar meydana getirmemesinin sağ
lanması. suçlunun hasta, akıl hastası, za
yıf, sarhoş . hamile veya süt emziriyor ol-
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ması gibi hallerde infazın ertelenmesi gi
bi hususlar üzerinde de önemle durulur 
(bu hususlarla ilgili bazı hadi sler için bk. 
Buharı. "Cihad", 149, "I:Iudfıd", 4;"Feza'i
lü aşJ:ıabi'n-nebl", 18; "Mezalim", 30, 
Müslim, "Şayd" , 57; "I:Iudfıd", ll , 22-24; 
EbO DavOd, "I:Iudfıd", 3, 32-33, 35, 38; 
"E~aJ:ı 1", ı ı ) . Literatürde mesela cezanın 
infazının nasıl bir ortamda, hatta hangi 
hava koşullarında yerine getirileceğini ko
nu alan tartışmalar, celde cezasının infaz 
şekliyle infaz aletinin veya suçlunun evsa
fıyla ilgili ayrıntılar, özü itibariyle sünnet
ten tevarüs edilen insani esaslara sadık 
kalınmasını temine, cezanın uygulanma
sında suçlunun hukukunu korumaya ve 
cezanın beklenen gayeyi yok edici aşırı
lıkları önlemeye yönelik gayretler olarak 
anlaşılmalıdır. 

Af, tövbe ve zaman aşı m ının verilmiş 
bir ceza hükmünün infazınane ölçüde en
gel olacağı , suçlunun ölümünün mali ce
zalara etkisi, suçlu için birden fazla ceza
nın infazı söz konusu olduğunda cezala
rın infazında uyulacak sıra ve esaslar. ha
rem bölgesi, mescid ve düşman ülke
sinde infazın yapılıp yapılamayacağı gibi 
hususlarda fıkıh mezhepleri ve fakihler 
arasında hayli ayrıntılı görüş farklılıkları 

bulunmaktadır. Cezanın infazının yol aç
tığı makul ve beklenen zararlar için dev
letin tazminat borcundan söz edilmezken 
meşru sınırların aşılması halinde verilen 
zararın devletçe tazmini gerekli görülür. 

Cezasını çeken bir suçlu toplumun di
ğer fertleriyle aynı haklara kavuşur. İfk 
Hadisesi'nde iftira suçuna iştirak eden 
Mistah b. Üsase, suçun mağduru Hz. 
Aişe ' nin babası Hz. Ebu Bekir'in yardım
larıyla geçinen bir kişiydi. Hz. Ebu Bekir 
bu olay üzerine bir daha ona yardım et
memeye yemin etmişse de bu davranışın 
yerinde olmadığını ifade eden ayet gelin
ce {en-N Gr 24/22) yeminini bozup yardım
larını sürdürmüştür (Tirmizi, "Tefslr", 25 ). 
Ancak namusa iftira cezası almış bir kim
senin şahitliğinin kabul edilip edilmeyece
ği doktrinde tartışma konusu edilmiştir. 

Ölümle sonuçlanan infazlarda suçlunun 
cesedi ailesine verilir; diğer ölüler gibi yı
kanır, kefenlenir, cenaze namazı kılınır ve 
müslüman mezarlığına defnedilir. idam 
edilenlerin başlarının kesilerek teşhiri caiz 
görülmemiştir. 

Cezaların infazı. islam alimlerinin ço
ğunluğuna göre işlenen günahın uhrevi 
sorumluluğunu da düşürür. Hanefiler'e 
göre ise suçlu tövbe eder ve tövbesi ka-
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bul edilirse günahı düşer. Mali davalarda 
verilen karar helali haram, hararnı helal 
yapmaz; dolayısıyla mahkeme sonucu 
haksız kazanç elde etmiş olan kişinin u h
rev! sorumluluğu düşmez. 

infaz hukukuyla ilgili olarak klasik kay
naklarda yer alan ilke. tedbir ve öneri
lerin uygulamaya aynen yansıdığını ileri 
sürmek fazlaca iyimser bir ifade olsa da 
fıkhın toplumsal realiteyle bağlantısı göz 
önüne alındığında doktrinin bir yönüy
le İslam toplumlarının tarihi tecrübesini 
yansıttığı, diğer yönden de fiili durumu 
iyileştirici ve denetleyici bir işlev gördüğü, 
son tahlilde göz ardı edilemeyecek pra
tik bir değer taşıdığı da inkar edilemez. 
Bu konuda İslam tarihinin ilk ve orta dö
nemlerine ait uygulamalar hakkında bel
gelere dayalı bilgiler sınırlı olmakla birlik
te günümüze arşiv belgelerinin intikal et
miş olması sebebiyle Osmanlı dönemi uy
gulamaları hakkında hayli ayrıntılı bilgiler 
mevcuttur. Örfı hukuk çerçevesinde ka
lan ve klasik fıkıh literatüründe yer alma
yan farklı ve alternatif ceza uygulamala
rı bir tarafa bırakılırsa, infaz hukukuyla 
ilgili olarak Osmanlı hukukunda da klasik 
fıkıh doktrininde yer alan ilke ve esasla
rın korunduğu görülür. Çeşitli kanunna
me ve adaletnamelerde yargı yetkisinin 
kadıya, verilen hükmün infaz yetkisinin 
ise ehl-i örfe ait olduğu belirtilerek hiç 
kimsenin yargılanmadan cezalandırılma
ması ilkesi özenle korunmaya çalışılmış
tır. Suçlulara verilecek cezanın mutla
ka "kadı marifetiyle" olması hususunun 
ısrarla belirtilmesi , resmi mezhep ve 
mezhep içi müfta bih görüş uygulaması, 
kaza-fetva ilişkisi göz önüne alındığında 
cezalandırmada hukuk güvenliğinin ve 
kanuniliğin önemli ölçüde gerçek.leştiril
diği anlaşılır. Ehl-i örf. bir suçluyu ceza
landırmak için kadıdan suçun hukuken 
sabit olduğunu belirten bir belge (h üceet-i 
şer'iyye) almak zorundaydı. Hatta ehl-i 
şer' olan kadı ile ehl-i örf arasında zaman 
zaman çekişmelerin yaşandığı ve konu
nun kanunnamelerde düzenlemelere ko
nu edildiği görülmektedir (Heyd, s. 80; 
Akgündüz, ll, 44; IV, 370). Ağır cezaların 
infazında padişah , sadrazam, kazasker 
gibi üst yöneticilerin izin ve bi lgisinin 
aranması. şeyhülislamdan görüş alınma

sı da ceza yargılamasında ve infazda hu
kuk güvenliğini sağlayıcı bir işieve sahip
ti. Mahkeme namlarının icrasında ve ce
zaların infazında saray, istanbul ve taş
rada buralardaki teşkilatlanmaya uygun 
infaz prosedürlerinin oluştuğu , yeniçeri 
ağ ası. ihtisab ağ ası . sekbanbaşı. bostan-
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cıbaşı. kapıcıbaşı. subaşı, muhzır, çavuş

başı ve dergah-ı ali çavuşları gibi yönetici 
ve kamu görevlilerinin de belli bir iş bö
lümü ve hiyerarşikyapı içinde infazda rol 
aldıkları bilinmektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Buhari, "Cihad", 149, "l:ludüd", 4, "Feza'ilü 
aşl:ıiibi'n-nebi", 18 , "Mqalim" , 30; Müslim, 
"Şayd" , 57, "l:ludüd " , ll, 22-24; Ebü Davüd, 
" l:ludüd", 3, 32-33, -35,38, "EçlaJ:ıi", ll ; Tirmizi. 
"Tefsir", 25; Şafii, el-Üm (n ş[ M_ Zühri en-Nec
ca r). Beyrut 1393, VI, 138, 145-146, 150, 173, 
198, 199; VII, 11. 40-42; a.mlf. , il]tilafü'l-'lra: 
lj:ıyyin ( a.e. içinde). VII, 151, 153-154, 163; Se
rahsi. el-Mebsüt, IX, tür.yer.; Gazzali. el-Vasft 
fi 'l-me?heb(nş [ Ahmed Mahmud İbrahim- Mu
hammed Muhammed Tamir). Beyrut 1997, VI, 
302-315,449-453,456,487-49 1, 519-521; Ka
sanı. Beda'i' (nş[ Ali M . Muawaz-Adil Ahmed 
AbdülmevcOd). Beyrut 1418/1997, IX, 250-264, 
268-269, 549; X, 273-283; ibnü'I-Hümam, Fet
l;ıu'l-f!:adir, IV, 112, 121-130, 247-251; V, 492-
493, 529-530; Uzunçarşılı. Saray Teşkila-tı , s. 
23, 25, 408, 414-415; U. Heyd, Studies in Old 
Ottoman Criminal Law (ed. V. L. Menage). Ox
ford 1973, s. 80, 192-194, 254-311; M. EbO 
Zehre. el-'Uij:übe, Kahire 1974, tür.yer; Abdül
kadir Üdeh. et-Teşrf'u '1-cinfı'iyyü ' i-islami, Ka
hire 1977,1-11, tür.yer.; Bilmen. Kamus2 , lll , 17, 
88-98, 223-228, 245, 257, 282-284, 300-302, 
325-326; Fahreddin Atar. Islam Adiiye Teşkila
tı, Ankara 1979,s. l33, 176-177, 216-218;Ah· 
met Mumcu, Osmanlı Devletinde Siyaseten 
Kati, Ankara 1985,s. 72-84,113-124,131,138-
141, 202-204; Ahmet Akgündüz, Osmanlı Ka
nunnameleri ve Hukuki Tahlil/eri, istanbu l 
1990-96, 1-IX, tür. yer.; "İi5ametü 'l-J:ıudüd", Mv.Fi, 
XX, 200-214; "!stifa" , Mv.F, IV, 146-157; "Ten
fı_z", a.e., XIV, 71-74. Iii ŞüKRÜ ÖZEN 

r 

L 

r 

· iNFİRAn 
( .:ılyi.i~l) 

Hadis senedinin herhangi bir yerinde 
ravi sayısının bire düşmesi, sened 
veya metin yönünden tek kalması, 

yahut benzerinin başka raviler 
tarafından rivayet edilmemiş olması 

(bk. FERD; GARIB). 

iNFiSAH 
(tw.ı~ı ) 

Akidden doğan borç ilişkisinin 
ifa edilmeden, hukuki bir olay veya 

işlem sebebiyle 
sona ermesi anlamında fıkıh terimi. 

~ 

L ~ 

Sözlükte "bozulmak, çözülmek, dağıl
mak" gibi anlamlara gelen infisah, İslam 
hukukunda akidden doğan borç ilişkisi
nin henüz ifa edilmeden sona ermesini 
ifade eder. Bu şekilde sona eren akde 
münfesih akid denir. İnfisahın türediği 
kök olan fesih, bir akdin veya hukuki ba-

292 

ğın yetkili tarafın irade beyanıyla ortadan 
kaldırılmasını. infisah ise fesih de dahil 
akid bağının ortadan kalkmasına yol açan 
hukuki işlem veya hukuki olay sonrası du
rumu anlatır. Buna göre akdi sona erdi
ren hukuki olay ve işlemlerle infisah ara
sında sebep-sonuç ilişkisi mevcut olup 
burada se be bin akid bağı üzerinde etkisi 
tedrlcl değil derhal gerçekleşir ve sebep
le sonuç arasına hiçbir fasıla girmez. Öte 
yandan infisah literatürde, akid bağının 
tarafların iradesiyle değil akid konusu
nun yok olması veya taraflardan birinin 
ölümü gibi harici ve gayr-i iradi sebeplerle 
kendiliğinden ortadan kalkması şeklinde 
daha dar ve özel bir anlamda da kullanıl
mıştır. Bu son anlamıyla infisah gayr-i ira
di sebepleri, fesih de iradi sebepleri kuşa
tıcı görülerek akid bağının ifa öncesi çö
zülmesi bu iki temel sebebe de irca edile
bilir (Mustafa Ahmed ez-Zerka, I, 523-528). 

Taraflar arasındaki akid bağının orta
dan kalkması açısından bakıldığında in
fisahın sadece fesih değil ikale, hatta fe
sad ve butlan terimleriyle de belli bir an
lam ilişkisine sahip olduğu görülür. Ancak 
bu kavramlar arasında belli farklar vardır 
ve bu farklar aynı zamanda infisah teri
minin kavramsal çerçevesini de belirleyi
ci niteliktedir. Tek tarafın iradesiyle akdi 
ilişkiye son verilmesine fesih, her iki tara
fın karşılıklı iradesiyle sona erdirilmesine 
ise ikale denir. Fesih de ikale de birer hu
kuki işlemdir. dolayısıyla tarafların irade
sini niteleyen birer terimdir. Halbuki in
fisah akid bağına ilişkin bir olayı niteler. 
İ nfisah ile söz konusu iki işlem arasında 
sebeb-sonuç ilişkisi bulunmakla birlikte 
nadir de olsa ikale veya feshin infisahla 
sonuçlanmadığı da olur. Akdin asıl edimi 
ifa edildikten, mesela mebl' teslim edil
dikten sonra ikale veya fesih yapıldığında 
hemen infisah etkisi meydana getirmez. 
Çünkü edimin iade gerçekleşmeden te
lef olması halinde artık fesh e veya i kaleye 
konu olan akdin öncesine dönme imkanı 
kalmamıştır. Söz konusu risk gerçekleş
mese bile yapılan bu işlemler. yapılan akid 
üzerindeki etkisini iadenin gerçekleştiği 
anda gösterir. Bozucu yenilik doğuran iş
leme rağmen akid bağının son buluşunun 
iade fiiline bağlı bulunması infisaha en
gel teşkil eder. 

Akid bağının yokluğu gibi bir sonuçta 
bi rleşseler de infisahın butlan ve fesad
dan farkı daha açıktır. "Akdin özü ve vasfı 
yönüyle meşru olmaması hali" demek 
olan butlan da akdin özü itibariyle meş
ru ama vasfı itibariyle gayri meşru olma
sı halini ifade eden fesad da -ister Hane-

filer'in muamelat alanındaki ayırımları 
ister çoğunluğun bu iki kavramı eş anlamlı 
olarak kullanması esas alınsın- akdin ku
ruluşu aşamasını ilgilendiren hukuki du
rumlardır. İnfisah ise ancak kuruluşunu 
tamamlamış bir akid hakkında söz konu
su olabilir. 

İnfisah Sebepleri. İnfisaha yol açan se
bepler arasında ilk iki sırayı fesih ve ikale 
teşkil eder. Fesih beyanı karşı tarafa ula
şınca, ikale de yapılır yapılmaz akid kural 
olarak infisah eder. Karşılıklı ediınierin 
ifasından. hatta edimlerden sadece biri
nin ifasından sonra yapılan ikale, söz ko
nusu edimin mesela bey'deki mebl' gibi 
akdin esas edimi olması halinde akde in
fisah etkisi yapmaz. Fakat ifa edilen esas 
edim değilse deyn niteliğinde görüldü
ğünden bu tür edimin ifa edilmiş olması 
infisaha engel teşkil etmez. Bu edim, in
fisahla birlikte sebepsiz iktisap hüküm
lerine tabi olur ve iadesi istenir. Ancak 
fesih ve ikale iradi sebepler olduğundan 
bunların sonucu olarak gerçekleşen in
fisah da dahilliteratürde konuya ilişkin 
doktriner tartışmaların odağında bu iki 
kavram yer alır (bk. FESİH; iKALE). 

İnfisaha yol açan bir diğer sebep en ge
nel anlamıyla ifa imkansızlığıdır. Akid ko
nusunun telef ve itlafı. akdi n esaslı un
surlarından birinin sonradan eksilmesi 
gibi sebeplerin ifa imkansızlığına ve ak
din infisahına yol açacağı genel bir kural 
olarak söylenebilirse de ayrıntıya iniidi
ğinde akdin ve edimin türüne, imkansız
lığa yol açan sebebi n kaynağına ve kusur 
unsuruna, lfanın kısmen ya da tamamen 
gerçekleşmiş olup olmamasına göre bir 
dizi görüş ayrılığının ortaya çıktığı görü
lür. Akidler lfanın gerçekleşme süresi ba
kımından "ani edimli" (fevri) ve "süreli" 
edimil olanlar diye iki gruba ayrılabilir. Ani 
edimlilerin ifası geniş bir süreye muhtaç 
olmayıp akdin hemen arkasından veya ta
rafların tayin ettiği bir zamanda derhal 
gerçekleşmeye elverişlidir. İfa gerçekleş
tikten sonra teslim almanın . mesela sa
tın alınan malın kabz sonrası telef olma
sı kural olarak infisaha yol açmaz. Bu tür 
ediınierde henüz ifa gerçekleşmeden 
esas ed im telef olur veya itlaf edilirse fa
kihlerin çoğunluğunun görüşü akdin in
fisah edeceği yönündedir. ifanın geniş bir 
zaman dilimine yayıldığ ı kira ve şirket 
akidleri gibi süreli edimli borç ilişkilerin

de ise ifa süresi henüz bitmeden akid ko
nusu ifaya elverişli olmaktan çıkarsa. me
sela kiralanan ev yanar. değirmenin suyu 
kesilirse ifa süreci inkıtaya uğramış de
mektir. İfanın gerçekleşen kısmı. karşı 


