
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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den gelebilecek Bizans donanmasının 
saldırılarını durdurmaya çalıştı. Serberi 
reisierinden Küseyle b. Lemzem'i yanına 
alıp ona itibar etmesi sayesinde pek çok 
Serberi kabilesi müslüman oldu ve İslam 
ordusuna katıldı. 

Yezld b. Muaviye, 62 (681-82) yılında 

Ebü'I-Muhacir Dinar'ı aziederek Ukbe b. 
Nafi'i yeniden İfrikıye valiliğine tayin etti. 
Ukbe, Ebü'l-Muhacir'in aksine Berberl
ler'e sert davrandı ve Küseyle'ye yüz ver
medi. İkinci İfrikıye valiliğ inde fetihlere 
önem veren. es-SGsü'l-Edna ve es-SGsü'I
Aksa bölgelerini İslam hakimiyetine alan 
U kbe b. Nati', Küseyle ve müttef iki Rum
lar tarafından 63'te (682-83) pusuya dü
şürü ldü ve 300 kişiyle birlikte öldürüldü. 
Bunun üzerine Züheyr b. Kays el-Belevlve 
Ömer b. Ali el-Kureşl kumandasında Kay
revan'da kalan İslam ordusu Berka'ya çe
kilmek zorunda kaldı . Küseyle kumanda
sındaki Serberiler İfrikıye'nin başşehri 
Kayrevan 'a girdiler ve 63-69 (682-689) 
yıHarı arasında bölgeye hakim oldular. 

· Abdülmelik b. Mervan ile muhalifleri
nin iktidar mücadelesi dönemine rastla
yan bu yıllarda İfrlkıye ile gereğ i gibi ilgi
Ienilmedi. Mücadeleden gücünü arttıra
rak çıkan Abdülmelik b. Mervan, 69'da 
(688-89) Berka'da beklemekte olan Zü
heyr b. Kays'ı İfrlkıye valiliğine tayin etti. 
Züheyr hemen Serberi Küseyle'nin üze
rine yürüdü ve yapılan savaşta Küseyle 
de öldürüldü. Ancak bu arada Bizanslı lar, 

İslam güçlerinin İfrlkıye seferinde bulun
masını fırsat bilerek Berka'yı işgal etti. 
Şehri geri almak için mücadele eden Zü
heyr şehid edildi (69/688-89) . Bu olaydan 
sonra Kahine adlı bir Berberl, İfrlkıye 'nin 
iç kesimlerinde hakimiyet kurarken Bi
zanslılar da Kartaça gibi sahil şehirlerini 
tekrar ele. geçirdiler. A.bdülmelik b ~ Mer
van. son muhalifi Abdullah b. Zübeyr' i 
73'te (692) hertaraf edince İfrlkıye fetih- · 
lerine önem vermeye başladı ve Hassan 
b. Nu'man kumandasında 40.000 kişilik 
bir orduyu İfrlkıye'ye gönderdi. Hassan, 
ilk olarak Kartaca'yı Bizanslılar'dan geri 
aldı . Ancak Kahine ile yaptığı savaşı kay
betti (77/696). Bu arada Bizanslılar da 
Kartaca'yı ele geçirdiler (78/697). Hassan 
tekrar Kahine üzerine yürüdü ve Bi'rika
hine denilen yerde meydana gelen savaş
ta Kahine de öldürüldü. Bunun üzerine 
Hassan'ın iyi ilişkiler kurduğu Serberiler 
de İslamiyet'i kabul ettikleri gibi 12.000 
kişilik bir ordu kurarak onun emrine gir
diler (82/701 ). Hem iç karışıklıkların sprıa 
ermesiyle hem de Berber'iler'Ie güç kaza
nan Hassan. Kartaca'yı geri aldı ve bura-
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da bir tersane yaptırdı. Kurduğu donan
ma ile Sicilya'ya ve diğer adalara seferler 
düzenleyerek Bizanslılar'ın Akdeniz'deki 
hakimiyetine önemli ölçüde engel oldu. 
O zamana kadar Mısır valilerine bağlı ola
rak faaliyetlerini sürdüren İfrlkıye valileri 
bu tarihten itibaren doğrudan halife ta
rafından tayin edilmeye başlandı. Hassan 
b. Nu'man'dan sonra İfrlkıye valiliğine ge
tirilenler Mağrib fetihleriyle de meşgul 
oldular. Emevller'in son yıllarında İfrlkı
ye'de bazı karışıklıklar meydana geldi. 
Hadc'iliği kabul eden Berberller. 122'de 
(740) Meysere kumandasında isyan ede
rek Tanca'ya saldırdılar. Meysere, Vali is
mail b. Ubeydullah'ı öldürdükten sonra 
"emlrü 'l-mü'm inln" sıfatıyla halifeliğini 
ilan etti. 

Abbasller zamanında da iç karışıklıkla- · 
rm hüküm sürdüğü İfrlkıye'ye Herseme 
b. A'yen'in çabalarıyla İbrahim b. Ağleb 
(1. İbrahim). HarGnürreşld tarafından ba
badan oğula intikal etmek üzere vali ta
yin edildi ve böylece Ağiebiler hanedanı
nın temelleri atıldı. İfrlkıye'nin çeşitli böl
gelerinde Rüstemller. Ağleb'iler, Fatımi
Ier, Zirller, Hammad'iler, Murabıtlar, Mu
vahhidler, Hafs'iler. Sa'd'iler ve SenGsiler 
gibi devletler hüküm sürmüştür. 

İfrlkıye 1 518'de Osmanlılar'ın hakimiye
tine girdi. Osmanlı Devleti'nin kaptan-ı 
deryası Barbaros Hayreddin Paşa ile kar
deşi Tı.irgut Reis bölgede Osmanlı haki
miyetini yerleştirdiler. 1830 yıllarına ka
dar Osmanlı idaresinde kalan İfrlkıye bu 
tarihte Fransızlar tarafından işgal edildi. 
Libya bölgesinde SenGsiler hüküm sürer- . 
ken Fransızlar Cezayir ve civarını 1962 yı

lına kadar ellerinde tuttular. T\Jnus ve yö
resi 1881'de Fransızlar'ın eline geçti. Tu
nus 1955, Cezayir de 1962'de bağımsız 
birer devlet oldu. 
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Cinlerin reisi veya en güçlü, zeki, 
kurnaz ve zararlı olanı . 

_j 

İfrit kelimesinin menşei hakkında farklı 
görüşler olmakla beraber ağırlıklı görüşe 
göre "bir kimseyi yere serme, toza topra
ğa bulama; çok istenen bir nesnenin zi
hinde hayal edilip göze bu şekilde gözük
mesi" anlamlarına gelen Arapça 'afr kö- . 
künden türetilmiş olup, "kurnaz, şerir, 

çetin, yaratılışı güçlü, kızgın ve öfkeli kim
se" manasındadır. İfrit, bu anlamları do
layısıyla cin ve şeytanlar için olduğu gibi 
mecazi anlamda kötülük ve şeytanlıkta 
aşırı giden insanlar için de kullanılır. İbn 
Kuteybe, Zemahşerl. Ragıb ei - İsfahanl 
ve İbnü ' I-Esir gibi müellifler kelimenin 
taşıdığ ı "habls, çetin , güçlü kuwetli" an
lamlarına dikkat çekerek bunun hem şey
tanı hem de bu karaktere sahip insan ve 
hayvan ları ifade edebileceğini belirtmek
tedirler. Nitekim Zürrumme bir şiirinde 
yaban öküzünü tasvir ederken, "0, gece
nin karanlığında ifritin izinde parlayan 
yıldız gibidir" diyerek ifrit kelimesini cin 
için kullanır. Kisai de Mesleme b. Abdül
melik'i överken onu ifrite benzetip, "On
ların şeytanı olan ifrit, sizin için bir mül
kün ve bir yerleşim yerinin olmadığını 

söylemişti r" der (Kurtubi, XIII, 203) İfrite 
bazan nifrit ile beraber ikileme biçimin
de de rastlanır. Bir hadiste, "Allah, malı 
ve ehli konusunda bela ve musibete uğ
ramayan ifrit nifrit kişiye buğzeder" şek

linde geçmektedir (ibnü'l-Eslr, "<afr" md.; 
Lisanü'l-'Arab, "<afr" md.) . 

Ahd-i Atik'te Hz. Süleyman ve Sebe me
likesinden söz edilmesine, Süleyman'ın 
şöhretini duyan melikenin ona büyük bir 
alayla ve çeşitli hediyelerle geldiği, Süley
man'ın yanında çok sayıda ordunun bu-


