
i FREN menl ifrenı 

çiren Ya'la. daha sonra kendisine katılan 
Mağrave Em!ri Hayr b. Muhammed ile bir
likte Fatımller'e karşı ayaklanıp Tahert'e 
yürüdü. Tahertile Tanca arasında kalan 
bölgeyi hakimiyeti altına alarak hutbeyi 
Endülüs Emev! halifesi adına okuttu. Ya'
la'nın Mağrib'deki valiliklerin kendisine ve 
yakınlarına verilmesi teklifini kabul eden 
lll. Abdurrahman onu Cezayir ve Tilim
san. Muhammed b. Hayr'ı da Fas valiliği
ne getirdi (344/955-56). Ya'la b. Muham
med'in emirliği uzun sürmedi; Fatımi Ha
lifesi Muiz-Lid!nillah'ın kumandanı Cev
her es-S ıkılll karşısında aciz kalınca En
dülüs Emevlleri'ne olan bağlılığını terke
derek Fatımller'e itaat ettiğini açıkladı. 
Ancak Cevher samirniyetine inanmadığı 
için onu ifkan'a döndüğü esnada öldürt
tü (34 7/958) ve Ben! i fren'in diğer Serbe
ri kabilelerle oluşturduğu birliği dağıtarak 
bölgedeki hakimiyetlerine son verdi. Ya'
la'nın öldürülmesinden sonra yerine ge
çen oğlu Yedv! Endülüs'e kaçtı. Berber!
ler'le Endülüs Emev! idaresi arasındaki 
yakınlaşma Beni ifren ile diğer Zenate ka
bilelerinin Endülüs'e göçlerini kolaylaştır
dı. FakatYedvl aralarında çıkan anlaşmaz
lık üzerine 381 'de (991) Endülüs Emevlle
ri'ne itaati terketti ve Fas şehrini ele ge
çirdi. Ancak kısa süre sonra ağır bir hezi
mete uğradı ve çok geçmeden öldü. 

Yedvl'nin yerine geçen yeğeni Habbüs 
b. Zlrl. amcazadesi Ebü Yeddas b. Dünas 
tarafından bir isyan sonucu öldürüldü. 
Ancak Ebü Yeddas da makamını koruya
madı; Habbüs'un kardeşi Hammame'ye 
yenilince taraftarlarıyla birlikte Endülüs'e 
kaçtı. iktidarı ele geçiren Hammame, Şa
le'den Tadla 'ya uzanan bölgede üçüncü 
Beni ifren emirliğini kurdu. Şale Ben! 
ifren Emlrliği, son emir Muhammed b. 
Ebü'I-Kemal zamanında Murabıtlar tara
fından ortadan kaldırıld ı (458/1066). Bu 
olayın ardından Ben! ifren'e mensup bazı 
kollar Endülüs'e göç ettiler. 

Endülüs'e sığınan Beni ifren mensup
ları halife tarafından çok iyi karşıtandı ve 
kendilerine ikta tahsis edildiği gibi divan
da önemli görevler verildi. MüiGkü't-ta
vaif döneminde Ebü Yeddas'ın kardeşi 
Attafın tarunu Yahya b. Abdurrahman, 
HammGdi halifesi tarafından Kurtuba 
valisi tayin edildi. Diğer kardeşi Ebu Kur
re'nin oğlu Ebü'n-NGr ise Endülüs Emevl 
hanedanının sonuna doğru çıkan isyanlar 
ve bölünmeler sırasında Randa'yı (Runde) 
ele geçirip orada dördüncü Ben! İfren 
emirliğini kurdu (405/ 1014). işb'iliye (Se
vi lla) hakimi ibn Abbad onu Randa hakimi 
olarak tanımak zorunda kaldı ( 443/ 1051 ). 
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Ebü'n-Nür'un yerine geçen oğlu Ebü'n
Nasr 457'ye ( 1 065) kadar buraya hakim 
oldu. Beni İfren'e mensup bazı gruplar, 
muhtemelen Ağiebi veya Fatımi hakimi
yetleri sırasında Sicilya'ya gitmiş ve daha 
sonra buraya yerleşmişlerdir. Günümüz
de baştaTadla olmak üzere Fas'ın batı 

sında kalan bölgede Beni ifren boyuna 
mensup gruplar bulunmaktadır. 
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b. Abdiilah ei-İfreni ei-Merraküşi 
(ö. 1154/1741 'den sonra) 

Tarihçi, edip, fakih, muhaddis 
ve dil alimi. 

_j 

1080'de (1669) Merakeş'te doğdu. 
Fas'ın güneyinde Süs bölgesindeki Vadl
der'a'da yaşayan ifren (ifran. Üfran, Vüf
ran. Yefren) adlı Serberi kabilesine men
suptur. Merakeş'te Ebü'I-Abbas Ahmed 
b. Ali ei-Mevasi es-Süs'i'nin de aralarında 

bulunduğu çeşitli hocalardan öğrenim 
gördü. Daha sonra Fas şehrine giderek 
Camiatü'I-Karaviyy!n'de S!dl Ahmed b .. 
Abdülhay ei-Halebl. Muhammed b. Ab
durrahman b. Abdülkadir ei-Fasi gibi 
alimterin derslerine katıldı. Merakeş'te 
ibn Yüsuf (YOsufı) Camii'nde imamlık ve 
hat iplik yaptı, tefsir ve hadis dersleri 
okuttu. Tartışmalı geçen tefsir derslerine . 
katılan bazı öğrencileri tarafından zındık

lıkla suçlanarak Kadı ibn BG Abd el ey Mu
hammed b. Ahmed'e şikayet edildi. Ken
dini savunmak için fakihlerle yaptığı tar
tışmalar şöhretini arttırdı ve derslerini 
takip edenlerin sayısı günden güne ço
ğalmaya başladı. Ancak daha sonra tef
sir derslerinden vazgeçerek Şaf:ıil:ı-i Bu
bari gibi muteber hadis kitaplarıyla fıkhi 
eserleri akutmaya yöneldi. Bir ara Filal'i 
sultanının emriyle Merakeş'ten uzaklaş
tırılan ifrenl1151 'de (1738) tekrar Mera
keş'e döndü. Bu tarihten itibaren kendi
sini telif çalışmalarına verdi. Hayatının 
son yıllarını mali sıkıntı içinde geçirdi. 
1154'ten (1741) sonra (muhtemelen 1156 
117431 veya ll 57'de 117441) Merakeş'te 
vefat etti ve İbn Yüsuf Camii'nin hazire
sine defnedildi. 

Eserleri. 1. Nüzhetü'J-hadi bi-ab-bari 
mü](iki'l-]sarni'l-f:ıô.di. Sa'dller'le ( 1511-
1659) Mevlay İsmail'in saltanatma ( 1672-
ı 727) kadar Fila111er'in tarihini ihtiva et
mektedir. Mağrib tarihi açısından önemli 
bir kaynak olan eser 1306' da ( 1888) Fas'
ta taş baskısı olarak ve aynı yıl Paris'te O. 
Houdas'ın yaptığı Fransızca tercümesiy
le birlikte (Nozhet elhadis histoire de la 
dynastie saadienne au Maroc) neşredil
miş, eserin bir bölümü Cümle min ab.bô.
ri'd-devleti's-Sicilmô.si adıyla da yayım
lanmıştır (Paris 1321/1903). z. Şafvetü 
men inteşer min ab.bari'ş-şulef:ıa'i'l
]sarni'l-f:ıadi 'aşer. islam dünyasının ba
tısı ve doğusunda yaşamış 250 alim ve 
mutasavvıfın biyografisini ihtiva eder. 
Bu özelliğiyle ibn Asker ei-Mağribi'nin 
Devf:ıatü'n-naşir li-mef:ıô.sini men ka
ne bi'l-Magrib min meşô.yib.i'l-]sar
ni'l-'ô.şir'inin zeyli gibidir. Fas'taki şerif 
ve murabıt hareketinin tarihi için değerli 
bir kaynak olan eser, Xl. (XVII.) yüzyılda 
Fas'ta yaşayan mutasavvıfların biyogra
fileri açısından da önemlidir. Eser 1316'
da (1898) Fas'ta yayımlanmıştır. 3. el
Meslekü's-sehl ii şerJ:ıi Tevşil:ıi İbn Sehl 
(el-Menhelü 's-sehl). Endülüslü şair İbra
him b. Sehl el-işb'il'i'nin bir şiirinin şerhi
dir. 1324 'te ( 1906) Fas'ta taş baskısı ya
pılan eser, Ahmed b. Abbas ve Muham
med b. Kasım ei-Badisi tarafından neş-



redilmiştir (Ra bat ı 400/1 980) 4. Ravza
tü't-ta'rif ii mefa]]iri Mevlana İsma'il 
b . eş-Şerif ( e?-"?ıllü'l-veriffi mefal]iri Mev
lana İsma'fl b. eş-Şerit, Ra bat ı 382/ 1 962) 
s. Dürerü'l-J:ıical ii menalpbi seb'ati 
ri cal (Zübdetü '1-evtab fi menakıbi'l-ak
tab). Merakeş'te medfun yedi önemli şah
siyetin (Ebü' l-Haccac Yusuf b. Ali es-San
haci, Kadi İyaz, Ebü'l-AbbasAhmed b. ca·
fer es-Sebtl, Ebu Abdullah Muhammed 
Süleyman el-Cezüll, Ebü Fa ri s Abdülazlz 
et-Tebba', Ebü Muhammed Abdullah el
Gazvanl, Ebü 'l-Ka s ım Abdurrahman b. Ab
dullah es-Süheyll) biyografilerini ihtiva 
eden eserin müellif hattı nüshası Fas'ta 
ei-Hizanetü'I-Ahmediyye'dedir. 

İfrenl'nin bunlardan başka Fetf:ıu '1-
mugiş bi-J:ıükmi'l-laJ:ın fi'l-J:ıadiş, Vası

tatü '1- 'al}deyn ii tertibi'l-künnaşetey
ni's-sa'deteyn, el-Mümteni'u's-Sehl ii 
tercemeti İbrahim İbn Sehl adlı eser
lerinin Fas kütüphanelerinde nüshaları 
bulunmaktadır. Onun kaynaklarda adı ge
çen diğer bazı eserleri de şunlardır: el
Mu'rib ii a]]bdri 'l-Magrib, Yal}ütetü'l
beyan, el-Veşyü '1-'abl}ari ii zabti laf
?ati'l-Mal}l}ari, Tal'atü'l-müşteri ii şü
buti tevbeti'z-Zema]]şeri, el-İfadat ve'l
inşadat'tır (Abbas b. İbrahim, VI, 5 ı ; Ma'
lemetü 'l-Magrib, ll, 552) . 
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Iii RlZA KURTULUŞ 

İFRIKIYE 
( ~jf'l ) 

Ortaçağ'da Araplar'ın 

Mağrib ' in doğusuna, 

bugünkü Tunus ve civarına 
verdikleri isim. 

_j 

İfrikıyye kelimesinin kökeni hakkında 
farklı görüş ve rivayetler bulunmaktadır. 
Kelimenin Latince Africa'nın Arapçalaş

mış şekli olduğunu söyleyen bazı Batılı 
araştırmacılar, çok eski devirlerde Karta-

ca ve civarında yaşayanlara Latince'de Af
ri denildiğini , bölgenin adının ise mitolojik 
Libya Prensesi Katura'nın oğlu Afer'den 
geldiğini ileri sürmüşlerdir. Romalıla r. 

Kartaca ve yöresinde kurdukları vilayete 
Provincia Africa, Bizanslılar ise buraya Af
rica ismini vermişler, daha sonra Araplar 
bu kelimeyi İfrlkıye haline dönüştürmüş
lerdir (İA, V/2, s. 939; Ef21İng ı. lll, 1047-
1048). İslam coğrafyacıları ve tarihçileri 
de İfrlkıye kelimesinin kökeni hakkında 
çeşitli rivayetler nakletmişlerdir. Bir riva
yete göre Yemen Kralı İfrlkis b. Ebrehe 
(İfrlkls b. Kays), bölgeyi ele geçirince bu
günkü Kayrevan şehrinin bulunduğu yer
de kendi adıyla anılan İfrlkis şehrini kur
muş, bu kelime zamanla İfrlkıye olmuş
tur. İkinci rivayet. Nuh peygamberin to
runlarından FariJ5 b. Baysar b. Ham ' ın 

bölgeyi yurt edinmesiyle ilgilidir. FariJ5 ile 
kardeşi Mısr aralarında toprak taksimatı 
yapmışlar, Mısır Mısr b. Baysar'da kalmış. 
batıya göç eden FariJ5.'ın ismine izateten 
buraya Farik denilm iş. kelime daha sonra 
İfrlkıye şekline dönüşmüştür. İfrlkıye' nin 
"ayırmak, tefrik etmek" anlamına gelen 
Arapça fark kökünden geldiği. M ısır ile 
Mağrib' i birbirinden ayırdığı için bölgeye 
bu adın verildiği de rivayet edilir. Bazıları 
da Afrika kıtasının Akdeniz ile Avrupa'
dan, Nil ile Asya'dan ayrıldığı için bölgenin 
böyle anıldığını söyler (İA, V/2 , s. 939). Mı
sır tarihçilerinden İbn Abdülhakem'e gö
re İfrlkıye adı burada yaşayan ve kendi
lerine ei-Efarika denilen bir topluluktan 
gelmektedir (Fütüf:ıu Mışr, s. 185). 

"Göklerin kraliçesi" anlamına da geldi
ği kaydedilen (Bekrl, I, 176-177) İfrlkıye'nin 
sınırları konusundaki görüşleri üç grup 
halinde toplamak mümkündür. Birinci 
grup rivayetlerde İfrlkıye'nin Mağrib'de 
bir şehir olduğu, İslam fetihlerinden son
ra şehrin kalıntıları üzerine Ukbe b. Nati' 
tarafından SO (670) yılında Kayrevan'ın 
kurulduğu nakledilmektedir (Ya'kübl, s. 
357; İbn Hurdazbih, s. 87; Bekrl, I, 176; Ya
küt, I, 324). İkinci grupta İfrlkıye'nin bütün 
Mağrib'i içine aldığı (İstahrl, s. 36-37), 
üçüncü grup rivayetlerde ise Berka ile 
Tanca arasında kalan yerleri kapsadığı be
lirtilmektedir (Makdisl, s. 2 16-218; Yaküt, 
ı. 325) İbn Haldun, İfrlkıye'yi çok defa 1\.ı
nus'un orta ve kuzey kısmı için kullanmış, 

Trablus, Kastantine ve Cerld eyaJetlerini 
bölgeye dahil etmemiştir. Günümüzde bu 
isim bütün kıta için kullanılmakta, Mağ

rib de dahil olmak üzere kıtanın kuzey böl
gesine Şimal-i İfrlkıyye denilmektedir. 

İfrlkıye'ye sırasıyla Kartacalılar olarak 
da bilinen Fenikeliler (m . ö 846-146), Ro-

İFRTKIYE 

malılar (m.ö. ı 46 -m s 439), Vandallar 
(439-535) ve Bizanslılar (535-647) hakim 
olmuştur. İslam fetihleri sırasında bölge
de putperestlik ve Hıristiyanlık yaygın dı. 
Halkın çoğunluğunu oluşturan Serberi
ler'in ekserisi putperestti. 

23 (643-44) yılında Trablusgarp'ı fet
hettikten sonra İfrlkıye'nin bazı yerle
şim alanlarına askeri birlikler gönde
ren Amr b. As , Hz. Ömer' e bir mektup 
yazarak İfrlkıye'nin fethine çıkmak için 
izin istedi , ancak Ömer İfrlkıye ' nin fet
hine müsaade etmedi. Hz. Osman'dan 
aldığı izin ve takviye kuwetlerle 27 (647) 
yılında İfrlkıye'nin fethine çıkan Abdullah 
b. Sa'd b. Ebu Serh 20.000 kişilik ordu
suyla, Bizans valisi iken bağımsızlığını ilan 
eden Gregorios'un 120.000 kişilik ordusu
nu Sübeytıla'da yendi. Adı Abdullah olan 
yedi sahabinin katılması sebebiyle "Gaz
vetü'I-Abadile" olarak anılan ve Gregari
os'un da öldüğü bu savaşın ardından İfrl
kıye'nin ileri gelenleri Abdullah b. Sa'd'a 
gelerek yerlerini terketmesi şartıyla her 
yıl belli bir miktar cizye ödemeyi teklif et
tiler. Abdullah da buna razı oldu. Ancak 
İfrlkıyeliler'in anlaşmayı bozmaları üze
rine 33 (653) veya 34'te (654-55) ikinci 
defa bölgenin fethine çıkan Abdullah on
ları tekrar itaat altına aldı . Hz. Ali ile Mu
aviye arasındaki mücadeleler sırasında İf
rlkıye ile ilgilenilmedi ve bölge İslam ha
kimiyetinden çıktı. Muaviye iktidarı ele 
geçirince Muaviye b. Hudeyc'i 40 (660) yı
lında bölgenin fethiyle görevlendirdi. İf
rlkıye'yi yeniden hakimiyeti altına alan 
(45/665) Muaviye b. Hudeye so (670) ta
rihinde aziedildi ve yerine Ukbe b. Nafi' 
getirildi. 

Amr b. As'ın Mısır'daki ilk valiliğinden 
itibaren İfrlkıye 'nin doğu sınırında Trab
lusgarp ile Berka'da görev yapan ve ço
ğunluğu Serberi olan bölge halkını iyi ta
nıyan U kbe b. Nafı', İfrlkıye'de devamlı bir 
ordu bulundurulması gerektiğini düşünü
yordu. İlk iş olarak Kayrevan şehri ni kur
du (50/670), böylece bölgeyi kontrol im
kanını elde etti. Ukbe İfrlkıye'de hakimi
yet sağladıktan sonra Atlas Okyanusu'na 
kadar uzanan Mağrib'in fethine başladı. 
Kayrevan Mağrib'deki fetihler için bir ka
rargah durumuna getirildi. 

47'de (667) Mısır valisi olan Mesleme 
b. Muhalled, ss (675) yılında Ukbe b. Na
fi'i uzaklaştırarak yerine Ebü'I-Muhacir 
Dlnar'ı tayin ettirdi. Ebü'I-Muhacir, yedi 
yıl süren valiliği sırasında Kartaca ve Th
nus bölgelerindeki yerlerin fethini ta
mamladı. Ayrıca Sicilya ve Korsika gibi 
adalara da seferler düzenleyerek deniz-
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