
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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(bk. FETVA). 

İFTAR 
(}Wf'l ) 

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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olmuş . bu konuda bazısı Hz. Peygam
ber'in sünnetinden, bir kısmı da İslam 
toplumlarının kültürel birikim ve farklılı
ğından kaynaklanan müstehap ve men
dup niteliğinde çeşitli adab ve gelenekler 
oluşmuştur. Bu yönüyle konu. klasik ha
dis ve fıkıh literatürünün "oruç" (savm) 
bölümünde "orucun sünnet. adab ve 
müstehapları" başlığı altında. oruçla ilgili 
eserlerde ya da Kutbüddinzade Mehmed 
Muhyiddin'in Risale ii beyani'l-iftar 
ve's-sahıJ.r (Sü leymaniye Ktp. Fatih. nr. 
2852) ve Yusuf b. Ya'küb ei-Halvetl'nin 
Risale fi'l-iftar ii ramazan el-mübarek 
(Köprülü K tp., Faz ı! Ahmed Paşa, nr. 1606) 
adlı eserlerinde olduğu gibi bazı müsta
kil çalışmalarda, ayrıca sosyal ve kültürel 
boyutuyla kültür ve medeniyet tarihi kay
naklarında ele alınmıştır. 

imsak vaktinin başlangıcı (sahur) husu
sunda fakihler arasında mevcut olan gö
rüş farklılıklarına iftar vakti konusunda 
rastlanmaz. Kur'an'da akşama kadar oruç 
tutulmasından söz edilmiş (ei-Bakara 2/ 
187), Hz. Peygamber'in açıklama ve uy
gulamasında da güneşin batmasıyla if
tar vaktinin gireceği bildirilmiştir (Müs
lim, "Şıyam", 51 , 54; EbO DavOd, "Şavm", 
ı 9). Bu sebeple fıkıhta. oruçlunun güne
şin battığından iyice emin olduktan son
ra orucunu açması gereği üzerinde titiz
likle durulur. Diğer bir ifadeyle orucun 
başlangıç ve bitiş vakitleri nasla belirlen
diğİnden buna riayet edilmemesi halinde 
orucun rüknü (imsak) ihlal edilmiş yani 
oruç tutulmamış olur. Bundan dolayı 
oruçlu kimse güneşin battığından emin 
olmadan iftar etse ve gerçek durum da 
anlaşılınasa bu orucunu kaza etmesi ge
rekir. Hatta ramazanda güneşin batlığı
nı zannederek iftar ettikten sonra güne
şin batınadığı aniaşılsa bu durumda sa
dece kaza gerekir diyen fakihler bulundu
ğu gibi hem kazayı hem de kefareti ge
rekli gören fakihler de vardır. 

Hadislerde, vakti girdikten sonra oruç
lunun iftarda acele etmesi(Buharl, "Şavm", 
45; Müslim, "Şıyam". 48; Tirmizi, "Şavm" , 

ı 3; E bO DavOd, "Şavm", 20) ve orucu nu 
hurma veya tatlı bir şeyle yahut su ile aç
ması tavsiye edilmiş. ResOl-i Ekrem bunu 
bizzat uygulayarak akşam namazını kıl
madan önce birkaç hurma ile orucunu 
açmıştır (EbO DavOd, "Şavm", 21; Tirmizi, 
"Şavm", ı o; ibn Mace. "Şıyam", 25). Hz. 
Peygamber'in ayrıca. yahudi ve hıristiyan
ların iftarı geciktirdiğini belirterek iftar
da acele etmeyi müslümanlara mahsus 
bir özellik olarak tanıtınası (EbO DavO d, 
"Şıyam", 20; Şevkan i, IV: 248-249) , sahura 
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kalkımayı teşvik edip iftar yapmaksızın iki 
orucu birbirine eklerneyi yasaklaması (Bu
har!, "Şavm", 48; Müslim, " Şıyam", 45-
46, 56-6 1; EbO DavOd, "Şavm", 24), gerçek 
dindarlığın şariin belirlediği ölçülere uy
makla gerçekleşeceği, dindarlık adına şa
riin istemediği bir yük altına girmenin doğ
ru olmadığı ana fikrini teyit eder mahi
yettedir. Öte yandan iftarın tehiri halinde 
vakti çok kısa olan akşam namazı da ge
cikmiş olacağından söz konusu tavsiye bu 
sakıncalı durumu önlerneyi de hedefler. 
Bu konuda Hz. Peygamber ve sahabeden 
rivayet edilen tavsiyeler ve uygulama ör
nekleri (Müslim, " Şıyam", 49-50; EbO Da
vOd, " Şavm", 20) ve akşam namazının ge
cikımemesi konusunda gösterilen hassa
siyet sebebiyle ramazan akşamlarında ön
ce orucu n hafif yiyeceklerle açılıp akşam 
namazının kılınması . ardından iftara de
vam edilmesi, İslam toplumlarında müs
tehap görülen ve hayli yaygınlık kazanan 
bir gelenek halini almıştır. 

Oruç açılırken dua edilmesi sünnettir. 
ResOl-i Ekrem. oruçlunun iftar anında ya
pacağı duanın geri çevrilmeyeceği müj
desini verir (i b n Ma ce, "Şıyam". 48). İftar 
duası. oruç tutan kişinin ibadet bilincini 
güçlendiren ve Allah katında özel bir ko
numa sahip bu ibadeti yerine getirmenin 
şükrünü içeren bir anlam taşıdığı gibi if
tar sofrasında bulunanlar bakımından di
ni eğitimin de bir parçasını oluşturur. Bu 
esnada herkesin dilediği şekilde dua et
mesi ve şükrünü dile getirmesi mümkün 
olup Hz. Peygamber'den iftarla ilgili şu 
dua örnekleri nakledilmiştir : ..::..,.-. ..:.11 ~ı 

.:;.ı_,wi ~.iJ ~' "AIIahım! Seninrızaniçin 
oruç tuttum, senin verdiğin rızıkla oru
cumu açtım" (EbO DavOd, "Şavm", 22); . 

.:,.il ..!.Ll Cı J~ ü_,WI ~.iJ ~' ~ ..:.11 ~~ 
~~ ~~ "AIIahım! Senin rızan için oruç 
tuttuk, senin verdiğin rızıkla orucumuzu 
açtık, bizden kabul buyur; çünkü sen her 
şeyi işiten ve bilensin" (Darekutnl, Il , 185; 
ayrıca bk. Şevkanl, IV, 247). Hadis kaynak
larında yer aldığı bilinmemekle beraber 
fıkıh literatüründe. "AIIahım ! Senin rızan 
için oruç tuttum. sana iman ettim. sana 
güvendim ve senin verdiğin rızıkla orucu
mu açıyorum ; günahlarımı bağışla" (el
Fetava'l-Hindiyye, I, 200) şeklinde dua 
edilmesi de müstehap görülmüştür. 

Maddi imkana sahip olanların özellikle 
fakir kimselere iftar yemeği yedirmesi 
güzel bir davranıştır. Hz. Peygamber bu 
konuda. "Oruçluya iftar yemeği veren 
kimse, oruçlunun sevabında bir eksilme 
olmadan onun alacağı kadar sevap alır" 
(Tirmizi, "Şavm", 82; ibn Mace, "Şıyam", 

45) buyurmuş. yaptığı iftar ve yemek du
alarında da müslümanları orucunu aça
cak kimseleri sofrasında bulundurmaya 
teşvik etmiştir (E bO DavOd, "Et~me", 55; 
Dariml , " Şavm" , 51; Müsned, lll , 118,201 ). 
ResOl-i Ekrem'in bu teşviki , iftar davet
lerinin sadece zenginler arasında bir gös
teriş yarışı haline gelmesini de önleyici 
bir uyarı mahiyetindedir. Öte yandan ih
tiyaç sahiplerine kadar uzanan iftar da
veti, İslam dininin güçlendirmeye çalıştığ ı 
kardeşlik ve sosyal dayanışma ilkesinin 
bir gereği oldugu gibi oruç ibadetinin ka
zandırdığı kalp inceliğinin ve diğerkamlı
ğın da tabii bir tezahürüdür. Oruç ve if
tarların fert ve aile hayatında taşıdığı 
öneme paralel olarak İslam toplumların
da öteden beri birçok ramazan adeti or
taya çıkmış ve bir dizi iftar geleneği oluş
muştur. 
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li] M EHMET ŞENER 

Osmanlı Devlet Geleneğinde İftar. Os
ınanlılar ' da zaman içinde kendine has 
geleneği oluşan iftar. sofrası ve ziyafet
leriyle ramazan ayının en önemli olgusu 
haline gelm iştir. Ramazanın yaklaşma

sıyla birlikte başlayan sarayda tencerele
rin kalaylanması . yiyeceklerin hazırlan
ması gibi işler (BA. Bab- ı Defteri , Masraf- ı 

Şehriyarl. nr. 32162) genelde iftarla ilgili
dir. Devlet adamlarının. ileri gelenlerin ve 
toplumdaki zengin kesimin iftar vaktinde 
sofralarını herkese açık tutmaları giderek 
yaygınlık kazanan bir adet haline dönüş
müştür. İftar sofralarının ziyafet özelliği 
kazanmasının hangi tarihlerden itibaren 
başladığını belirlemek mümkün olma
makla beraber XVI. yüzyılda başta sad
razam olmak üzere devlet ricalinin önce 
ilmiye mensuplarını. ardından üst düzey 
bürokratları davet ettiğine ve ramazanın 
on beşinden sonra Yeniçeri Ocağı ağala-


