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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-



lunduğu bildirilmesine rağmen (1. Krallar 
ı 0/1-4; ll. Tarihler. 9/1- 12) cinlerden ve if
ritten bahsedilmemektedir. Eski Mısırlı
lar. kötü bir ölümle ölen kimsenin ifrite 
dönüştüğüne ve onun ruhunun sık sık öl
düğü yeri ziyaret ettiğine inanırlardı. Ca
hiliye Arapları ise gözle görülmeyen var
lıkları "hin" ve "cin" olarak iki gruba ayı
rırlardı; cinlerin insanlarla beraber otu
ranına "amir". çocuklara musallat olanı
na "ruh", bunların zalim. bozguncu ve az
gınlarına "şeytan". kötülükte daha aşırı 
gidenlerine "marid" (es-Saffat 37/7) ve en 
güçlü, en kötü olanlarına da "ifrit" adını 
verirlerdi (Cahiz, ı. 291; Cevad Ali . VI, 709). 
Buna göre ifrit "kötülük ve şeytanlıkta 
çok aşırı gitmiş. tuttuğunu koparan; kuv
vetli. becerikli. ele avuca sığmaz bir hile
kar" demektir. İfritin asıl adının İbn Ab
bas'a göre Sahr. Abdurrahman b. Abdul
lah es-Süheyli'ye göre Zekvan. Şuayb ei
Cübbal ve Nehhas'a göre Kuzen olduğu 
rivayet edilirse de ifrit kelimesi özel isim 
olmayıp bir varlık türünün belirtilen ni
teliklere sahip olanlarını ifade ettiği için 
Kur'an-ı Kerim'de yer aldığı gibi çoğun
lukla "cinden", "insandan" vb. açıklama
larla kullanılmaktadır. Bununla birlikte cin 
kavramındaki belirsizlik sebebiyle ifritin 
mahiyetini tam olarak tesbit etmek zor
dur. Bir taraftan gül ve sil'at gibi ifritin 
de cinlerin bir türü olduğu belirtilirken 
(E/2 1Fr.J,II, 560) diğertaraftan Kur'an'da
ki ifritin cinlerden bir taifenin özel adı ol
mayıp Nemi suresinin 39. ayetinin baş ta
rafında da ima edildiği üzere "asi, mağ
rur" anlamına geldiği ileri sürülmektedir 
(a.g.e., lll, 1076). 

Kur'an-ı Kerim'de ifrit kelimesi bir defa 
geçmektedir (en-Neml27/39). Burada Hz. 
Süleyman'ın emrinde insan. kuş ve cinler
den orduların bulunduğu bildirilmekte, 
Belkıs'tan haberdar olan Süleyman'ın Bel
kıs'ın tahtını kısa zamanda kimin getire
bileceğini sorması üzerine "cinlerden bir 
ifrit"in. "Sen daha yerinden kalkmadan 
onu sana getirebilirim" dediği haber ve
rilmektedir. Aynı yerde ifrit. kendini Sü
leyman'a tanıtırken güçlü ve güvenilir ol
duğunu belirtmiştir. Kur'an'ın cinler ara
sında yer aldığını bildirdiği ifrit. Taberi'
ye göre cinlerin reisi veya onların en güç
lüsü, Mücahid ve Katade'ye göre en azgı
nı. Ma'mer'e göre en zeki ve kurnazıdır 
(Taberl. XIX, 161-162; Fahreddin er-Razi, 
XXIV, 197) 

"Cinlerden bir ifrit" ifadesi bazı hadis
lerde de geçmektedir. Ebu Hüreyre'den 
gelen bir rivayette cinlerden bir ifritin na
mazını ifsat etmek için Hz. Peygamber' e 

musallat olduğu, Resulullah'ın onu yaka
layarak mescidin direklerinden birine 
bağlamak istediği. fakat Hz. Süleyman'ın 

bir duasını hatıriayınca ifriti köpek kovar 
gibi kovduğu bildirilmektedir (Müsned, 

ll, 298; Buhar!, "Şalat", 75. "Enbiyif", 40, 
"Tefslr", 38/2; Müslim, "Mesacid", 39). Bu 
hadisin farklı bir rivayetinde ifritin kedi 
suretinde Hz. Peygamber'in karşısına çı
kıp yüzüne bir ateş parçasıyla çarprnaya 
kalkıştığı ifade edilmiştir. Hz. Aişe'ye at
fedilen rivayete göre Resul-i Ekrem onu 
yakalayıp yere yatırarak hırpalamıştır. 
Yahya b. Said'den nakledilen bir rivayet
te Resulullah'ın isra gecesi cinlerden bir 
ifriti gördüğü kaydedilmektedir (el-Mu
vatta', "Şi 'i:", 1 0). 

Bazı İslami kaynaklarda anlatıldığına 
göre cinlerden olan ifrit diğer cinlerdeki 
özellikleri taşıyan. onlar gibi irade sahibi, 
erkeği-dişisi bulunan. çeşitli şekiliere gi
rebilen bir varlıktır. Cahiliye dönemine ait 
bir kısım telakkilerin aksine Kur'an'da cin
lerin güçlerinin sınırlı olduğuna işaret et
mek için "kitaptan ilmi olan kişinin" (en
Nemi 27/40) Belkıs'ın tahtını ifritten da
ha çabuk getireceği vurgulanmıştır. 

Halk edebiyatında ifrit dumandan ya
ratılmış dev gibi bir cin olarak tasvir edilir 
ve bu özelliğ i sebebiyle onun sıkıştırılmış 
olarak bir şişe içerisine konulup hapsedi
Iebileceğine inanılır. Kur'an'da yer alan, 
cinlerin "halis ateşten" yaratıldığı bilgi
siyle (er-Rahman 55/15) halk edebiyatın
daki ifritin dumandan yaratıldığı inancı 
arasında bir ilgi kurulabilir. İfı'itin kanatlı 
bir mahluk olduğu. büyük bir güce sahip 
bulunmasına rağmen bazı büyü vasıta
Iarıyla emir altına alınabildiği yine halk 
edebiyatında rastlanılan telakkilerdir. 
Halk kültüründe ifritin şekli, gücü ve yap
tığı işler çerçevesinde oluşan inançlar is
lami kaynaklardan çok İslam öncesi din, 
kültür ve medeniyetlere dayanmakta
dır. 
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Orucu açmak anlamında 
fıkıh terimi. 

_j 

_j 

Sözlüktefatr "yarmak, kesmek; yarat
mak. icat etmek". bu kökten türeyen if
tar ve fttr kelimeleri diğer bazı anlamla
rın yanı sıra "orucu açmak, oruçluya oru
cu açtırmak, başlanmış bulunan orucu 
bozmak veya hiç oruç tutmamak" gibi 
manalara gelir. Kur'an'da fatr kökünün 
çeşitli türevleri kullanılmakla ve ayrıca 
oruçtan ve oruç tutmamayı haklı kılan 
bazı mazeretlerden söz edilmekle birlikte 
(ei-Bakara 2/184-185, 187) kelime olarak 
iftar ve fıtr geçmez. Hadislerde ve saha
be sözlerinde ise oruç ibadetiyle ilgili bir
çok ayrıntılı hüküm belirtilirken bu iki ke
limenin yukarıdaki anlamlarda yaygın bir 
kullanıma sahip olduğu görülür. Bu ma
naların her birinde iradi olarak oruca ay
kırı bir davranışta bulunma söz konusu 
olduğundan iftar adeta imsak ve savm 
kelimelerinin karşıt anlamiısı gibi yer al
mıştır. Fıkıh literatüründe iftar kelimesi, 
sözlük anlamıyla bağlantılı olarak ister 
oruç açma isterse bozma ve oruç tutma
ma şeklinde olsun "oruca aykırı bir davra
nışta bulunma" manasında kullanılmakla 
birlikte, bunlar arasında "oruçlu kimse
nin vakti gelince usulüne uygun biçimde 
·orucunu açması" manasının daha belirgin 
olduğu ve kelimenin bu yönde terim an
lamı kazandığı söylenebilir. Nitekim Türk
çe'de de iftar "orucu açma" manasma ge
lir. 

islam'ın beş esasından biri olan orucun 
bir parçasını oluşturan iftar İslam muhi
tinde oruca denk bir ilgi ve öneme sahip 
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