
bulunan Salih b. Mansur'un azatlısı Va
zıh'ın yardımıyla Abbasller'in takibinden 
kurtuldu. Berka ve Kayrevan üzerinden 
Tilimsan·a. ardından Mağrib bölgesinin 
merkezi sayılan Tanca'ya ulaştı. 

İdrls b. Abdullah. kuruluşundan itiba
ren Ehl-i beyt'e kötü davranan Abbas! ik
tidarına karşı kin ve intikam. duygularıy
la dolu idi. Abbasller'den Ebu Ca'fer ei
MansGr'a biat edilmeden önce Medine'de 
ağabeyi Muhammed en-Nefsü'z-Zekiy
ye'ye biat edilmişti. Hilafeti Mansur'un
kinden önce gerçekleştiğinden Ebu Hani
fe ve imam Malik, Muhammed en-Nef
sü'z-Zekiyye'ye meyletmişler, onun hali
feliğini Abbasller'e tercih etmişlerdi. Ay
rıca İmam Malik, Abbas! Halifesi Man
sur'un hal'ine fetva vererek Muhammed 
en-Nefsü'z-Zekiyye'ye biat etmiş. daha 
sonra da kardeşi İdrls b. Abdullah 'ın ha
life olmasını tavsiye etmişti. İdrls b. Ab
dullah. mevcut ve meşru halifeye başkal
dırdıkları için Abbasller'e yapılan biatın 
geçerli olmadığına ve 145 (762) yılında 
Medine yakınında Abbasller'ce öldürülen 
ağabeyi Muhammed en-Nefsü'z-Zekiy
ye'nin hilafeti kendisine vasiyet ettiğine . 

dolayısıyla hilafetin kendi hakkı olduğu
na inanıyordu. Nitekim bu hususu. ken
disine biat edildiği sırada irad ettiği hut
bede. "Bizde bulduğunuzu bizden başka
sında bulamazsınız" sözleriyle dile getir
mişti (Abdülhay el-Kettanl. ı. 85-86) Mağ

rib'de davasını anlatmak ve insanları et
rafına toplamak amacıyla Serberi kabi
lelerinin reisieriyle temasa geçen İdrls b. 
Abdullah. Hz. Peygamber'in soyundan 
geldiği için kısa zamanda ilgi merkezi ol
maya başladı. Tanca'daki faaliyetlerine 
bir süre devam eden İdrls. büyük bir Ser
beri kabilesi olan Evrebe'nin reisi Ebu 
Leyla İshak b. Muhammed ile anlaşarak 
bu kabilenin yaşadığı Fas ile Miknas ara
sında dağlık ZerhGn bölgesi yakınında bu
lunan Vellla'ya gitti. Kabile mensupları 
İdrls'i çok iyi karşıladılar. Dini konularda 
geniş bilgi sahibi ve Hz. Peygamber'in so
yundan faziletli bir insan olduğunu söy-

i.ldris'in 
mezarının 

bulunduğu 

zerhün 
şehrinden 

bir görünüş-
Fas 

leyerek Serberi kabilelerini İdrls'e biat et
meye çağırdılar. Bu olaydan altı ay sonra· 
bütün şehir halkı ona biat etti ( 4 Ramazan 
ı 7215 Şubat 789). Böylece idrisiler hane
danının temeli atılmış oldu. 

Kısa sürede Fas ile Miknas arasındaki 
Berberller'e de kendini benimseten İdrls 
biat aldığı yıl halkının çoğunu MecGsl. hı
ristiyan ve yahudilerin oluşturduğu Tad
la'yı ele geçirmeyi başardı. Başta Zenate. 
Miknase. Zevaga olmak üzere bütün Ser
beri kabileleri Abbasller'e olan biatların
dan vazgeçip İdrls b. Abdullah'a biat ede
rek onun ci had faaliyetlerine katıldılar. 

Kuwetli bir ordu kurmaya muvaffak olan 
İdrls, Sela ve Tamesna'yı ele geçirdikten 
sonra doğuya yöneldi. Tilimsan ve civarın
da yerleşen Mağrave kabilesinin reisi Mu
hammed b. Hazer ei-Mağravl kendisine sı
ğın dı. İdrls. henüz biat alışının üzerinden 
iki yıl geçmeden Safer 174 (Temmuz 790) 
tarihinde Tilimsan'a girdi. İdaresi altına 
aldığı bölgelerin halkı zekatlarını ona öde
meye başladılar. Böylece ekonomik yön
den de güçlenen İdrls. Fas şehrini kurdu
ğu gibi bazı imar faaliyetlerine de başladı. 

İdrls b. Abdullah ölünceye kadar siyasi 
ve askeri faaliyetlerine devam etti; kıyı 
şeridi hariç Kuzey Fas'ı ve güneyde BG
Rakrak nehrine kadar olan bölgeyi kont
rolü altına almayı başardı. HarGnürreşld, 

İdrls'in üzerine ordu göndermek yerine 
onu Şemmah lakabıyla bilinen Süleyman 
b. Cerlr adlı adarnma zehirietmeyi planla
dı. Doktor kılığında Mağrib'e giden Şem
mah. idrls'in yakınında yer almayı başar
dıktan sonra bir ağrısı dolayısıyla zehirli 
bir sakızı ilaç olarak çiğneterek ölümüne 
sebep oldu (ı Reblülahir ı 77/16 Temmuz 
793) . İdrls. Vellla yakınlarındaki ZerhGn 
şehrine defnedildi. Mağribliler'in ziyaret 
ettiği kabrinde günümüzde de her yıl 
adına törenler düzenlenmektedir. İdrls b. 
Abdullah'ın ölümünden sonra Serberiler 
onun hamile cariyesinin doğum yapması~ 
nı beklediler ve doğan çocuğa babasının 
adını vererek idrisiler hanedanını devam 
ettirdiler. 
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Muhammed İdris b. Muhammed 
el-Mehdi b. Muhammed 

b. Ali es-Senusi 
(1890-1983) 

Seniisi şeyhi, 
Bağımsız Libya Devleti'nin 

ilk kralı 
(1950-1969) . 

12 Mart 1890'da dedesi Şeyh Muham
med b. Ali es-SenGsl'nin merkez zaviye
sini kurduğu CağbGb'da doğdu. Babası 
Mehdi es-SenGsl 1902'de vefat ettiğinde 
henüz on iki yaşında olduğu için tarikatın 
şeyhlik makamına amcasının oğlu Ahmed 
Şerif es-SenGsl geçti. Ahmed es-SenGsl'
nin ı. Dünya Savaşı sırasında İstantiura 
getirilmesinin (ı 9 ı 7) ardından Osmanlı 

Devleti İdrls ' i onun halefi olarak kabul etti. 
İdrls'in çocukluğu ve gençliği Libya ta

rihinin ve SenGsiler'in en buhranlı döne
minde geçti. Eğitimini CağbGb'daki zavi
yede Sen Gs! şeyhlerinin yanında tamam
ladı. Dedesi ve babasının kırkyıl kadar sü
ren iç Afrika'ya yönelik tebliğ faaliyetle
r inin ardından Ahmed Şerif es-Sen Gs! de 
Fizan. Çad. Nüer ve Tevarik bölgelerinde 
Fransızlar'a karşı mücadele verdi. 1911'de 
başlayan Trablusgarp (Osmanlı-İtalyan) 
Savaşı İdrls'i olumsuz yönde etkiledi. Bu 
savaş sırasında Enver. Fethi ve Mustafa 
Kemal paşalarla Derne ve 1bbruk cephe
sinde iş birliği yaptı. fakat savaşa katıla
bilecek tabiata sahip olmadığından biz
zat cephede bulunmadı. 

SenGsiler'le iş birliğine büyük önem ve
ren Osmanlı Devleti. 1912'de İdrls'e Harp 
Dairesi 'nin gizli tahsisatından 2'000 Os
manlı altını ve bir adet kürkü hediye ola-
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İDRiS 1 

rak gönderdi. 1914'te hac yapmak üzere 
Mekke'ye gittiğinde beraberindeki heye
tin hac masrafları karşılandı. Ocak 191 S'
te birinci rütbeden Mecldi nişanı , aynı yıl 

mart ayında birinci rütbeden Osmanlı ni
şam. "rütbe-i bala" ve Rumeli beylerbeyi 
payesiyle taltif edildi. 

İdris, 1917 yılında Ahmed Şerif es-Se
nusi'nin Anadolu'ya gelmesinin ardından 
tarikatın başına geçince italyanlar'a kar
şı mücadelede zaafa düşerek kısa yoldan 
düşmanlarıyla ve Mısır'ı elinde bulundu
ran ingilizler'le birtakım garantiler karşı
lığında anlaşma yolu ar adı. Buna göre. 
bölgede kalan son Osmanlı subaylarının 
kendilerine teslim edilmesi karşılığında 
İtalyan ve ingilizler Cağbub'u İdris'e bıra
kacaklar ve onu yerli ahalinin meşru tem
silcisi kabul edeceklerdi. Ancak idris Os
manlı subaylarını teslim etmeye yanaş
madı. Buna gerek de kalmadan 30 Ekim 
1918'de imzalanan Mondros Mütareke
si'yle bütün Osmanlı subayları Afrika kı
tasını terketmek zorunda kaldılar. 

İtalyanlar'la 25 Ekim 1920'de er-Reel
me. 11 Kasım 1921 'de Ebu Meryem an
laşmalarını imzalayan Şeyh İdris'e bu ant
laşmalar çerçevesinde 64.000 İtalyan li
reti maaş bağlandı. Senusi ailesinin ileri 
gelenleri de İtalyanlar'dan maaş almaya 
başladılar. Buna karşılık İdris sömürge 
kanunlarının uygulanmasına yardım ede
cek, ülke genelinde silahlı mücadeleye de
vam eden bütün Senusiler'e silahlarını bı
raktıracaktı. İdris, Senusi idare merkezi 
Ecdabiye (Cidabiye) olacak şekilde Cağ
bub, Uele-Calu ve Kufra'dan ibaret olan 
muhtar bölgenin emiri ilan edildi. İki ta
rafın elinde bulunan esirler değiştirildi. 
Şeyh İdris'in tereddütleri ve çevresin

deki vatan severlerin baskısı ile bu antlaş
malar tam anlamıyla uygulanamadı. Sa
v;:ışın tekrar başlaması ve Bingazi tarafı
na kayması üzerine 1922'de ileri gelen 
diğer şeyhler ve bazı kabile reisieriyle be
raber tedavi olma gerekçesiyle Mısır'a ge-

Kralı. idris 
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çe n İdrls yerine kardeşi Muhammed Rıza'
yı vekil bıraktı. ömer ei-Muhtar'ı 1931 'e 
kadar devam edecek olan savaşın sevk ve 
idaresiyle görevlendirdi. 

Türkiye Cumhuriyeti LozanAntlaşma
sı ile (24 Temmuz 1923) Trablusgarp ve 
Bingazi topraklarındaki haklarından vaz
geçince Mısır'da bulunan Şeyh İdrls, ingi
lizler'in desteğini alarak mücadeleye de
vam etmek istecli. Bu sırada Fizan Fransız 
işgali altındaydı. İtalyanlar Trablusgarp'
tan sonra Bingazi ve çevresini de ele ge
çirmeye başlamışlardı. 

1923'te Trablusgarp'a tayin edilen İtal
yan sömürge valisi ülkesinin Şeyh İdrls'le 
yaptığı bütün anlaşmaları iptal etti. Lib
ya'da bağımsızlık savaşını sürdüren Ömer 
el-Muhtar, 11 Eylül1931 'te girdiği bir çar
pışmada yaralanarak esir düştü ve dört 
gün sonra idam edildi. İtalyanlar Senusl
ler'in bütün zaviyelerini kapatarak malia
rına el koydular. Mısır'dan geçişi engelle
mek için sahilden Cağbub 'a kadar 300 
km. tel örgü çektiler. Böylece italyanlar'a 
karşı yirmi yıldır yürütülen mücadele res
men sona erdi. Bununla birlikte Şeyh İd
rls ile beraberindekiler Mısır'da siyasi mü
cadeleye devam ettiler. Daha sonra İdrls'e 
bağlı olarak teşkil edilen Arap- ingiliz bir
liği adlı askeri güç, ll. Dünya Savaşı sıra
sında Libya Arap Kuweti'ne dönüştürül
dü ve ingilizler'in Bingazi'ye yaptıkları sal
dırılarda görev aldı. İtalyanlar ll. Dünya 
Savaşı'ndan çıkarken Libya'da birçok böl
ge İngilizler'in denetimine girdi. 
Şeyh İdrls, 1943'te ingilizler'in izniyle 

Mısır'dan ülkE;!sine dönerek Sirenaik'in ba
ğımsızlığını ilan etti. Daha sonra ingiliz
ler'den ülkenin tamamının yönetiminin 
kendilerine verilmesini istedi. 1 943'ten 
1948'e kadar Ingilizler'in elinde bulunan 
Trablusgarp'ta kurulan çeşitli partiler. 
1948'de milli cephe adı altında bir araya 
gelerek Şeyh İdris'i desteklediklerini açık
ladılar. Bingazi ile Fransız işgalindeki Fi
zan'ın da katılımıyla yeni devletin sınırları 
ortaya çıktı . Birleşmiş Milletler 21 Kasım 
1949'da Trablusgarp, Bingazi ve Fizan'
dan oluşan federal bir çatı altında Libya 
Devleti'nin kurulmasına karar verdi. 

Trablusgarp, Bingazi ve Fizan temsilci
lerinden oluşan ilk Libya Milli Meclisi, ZS 
Kasım 1950'de Trablusgarp'ta toplanarak 
Libya Federal Devleti'nin kuruluşunu ve 
3 Aralık 1950'de Şeyh İdrls'in krallığını 
ilan etti. 4 Eylül1951'de Libya'ya giden 
ilk Türk büyükelçisinin kabul töreni 29 
Ekim tarihinde yapıldı. Bu törende bü
yükelçi Kral İdrls'e Kanuni Sultan Süley
man'a ait bir kılıç hediye etti. Libya hü-

kümeti de Trablusgarp'taki beş büyük 
caddeye Türkiye, Fatih, Atatürk. Ankara 
ve istanbul isimlerini verdi. 7 Ekim 1951 '
de bu defa Bingazi'de toplanan Libya Milli 
Meclisi federal devletin anayasasını onay
ladı. Resmi dini n islam olarak konduğu 
anayasada geçici olarak Şeyh İdrls'in kar
deşi Muhammed Rıza veliaht ilan edildi. 

21 Aralık 1951'de Bağımsız Libya Krallı
ğı'nın kurulduğu dünyaya duyuruldu. Kral 
İdrls, kurduğu ilk hükümette 1930-1940 
yılları arasında Hakkari ve Bingöl valilik
lerinde bulunanSadullah Koloğlu'nu (ö. 
1952) sırasıyla İçişleri, Sağlık, Milli Eğitim 
bakanlıkları ile birlikte başbakanlığa ge
tirdiği gibi Umran Yetişalı'yı da ordu ku
mandanı yaptı. 1 953 yılında, aralarında 
General Hıfzı Betin'in de bulunduğu. da
ha önce Trablusgarp'ta savaşan subaylar
la Libya asıllı olup Türk ordusunda görev 
yapan subaylardan önemli bir grubu ül
kesine götürdü. Yirmi iki yıl Türk Dışişle
ri'nde matbu at ve hukuk müşavirliği ya
pan Abdullah Susayri'yi Dışişleri bakanı, 
ardından bir nevi kral naibliğiyle Trablus
garp valisi tayin etti. Kral Ağustos 1956'
da Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçek
leştirdi. 

· Zengin petrol yatakları bulunması üze
rine 1953-1959 yıllarında milletlerarası 
on dört petrol şirketi Libya'ya yerleşti. 
Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve 
İtalya ile anlaşmalar imzalanarak bunlar-

. dan büyük miktarda krediler alınması Lib
ya'yı Arap dünyasından uzaklaştırdı. Öte 
yandan petrolün sadece bir eyalette bu
lunması üç eyalet arasında refah denge
sizliği oluşturdu. Bunun üzerine federal 
devlet yapısından tek merkezli yapıya ge
çilmesinin gerekli olduğuna inanan Kral 
İdrls, 2 Eylül 1964'te Libya krallığını üni
ter devlet ilan ederek taşra meclislerini 
kaldırdı. Ülke giderek zenginieşirken Ba
tılılaşma eğilimleri artmaya başladı. 

Bu arada yönetime muhalif kesimler de 
çoğaldı. Özellikle Baasçılar ve işçi sendika
larının 1962. 1964 ve 1967'de hükümete 
karşı düzenledikleri büyük ayaklanmalar 
Kral İdrls'in otoritesini zayıflattı. Nihayet 1 
Eylül1969'da Hür Subaylar (ed-Dubbatü'l
ahrar) hareketi içindeki altmış iki subay 
bir darbe yaparak iktidarı ele geçirdi. Ül
kenin yönetimi. başkanlığını Muammer 
Kaddafi'nin yaptığı Devrim Komuta Kon
seyi'ne verildi. Kral İdrls bu sırada özel 
bir ziyaret için Türkiye'de bulunuyordu. 
Türkiye'den Yunanistan'a geçen Kral İd
rls, 1971 yılı Ekim ayına kadar bu ülkede 
kaldıktan sonra Kahire'ye gitti. 1974'te 
Libya'da ülkenin imkanlarını kötüye kul
lanmak suçuyla gıyabında yargılandı. Mı-



sır vatandaşlığına geçen Kral İdris bir da
ha ülkesine dönemedi. 25 Mayıs 1983 ta
rihinde Kahire'de vefat etti. İdris es-Se
nQsi zayıf bünyeli. ince zekalı. uzak görüş
lüydü, mutedil bir kişiliğe sahipti. 1932'
de Ahmed es-SenQsi ve ömer ei-Muhtar'
la görüşen Muhammed Esed'e her iki li
der de İdris'in iyi bir kimse olduğunu, an
cak savaş yapabilecek cesareti bulunma
dığını söylemişlerdi. Bu yüzden zaman za
man korkak olmakla itharn edilmiştir. 
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Ebü' l-Kasım İdris b. İdris 
b. Abdiilah b. ei-Hasen 

(ö. 213/828) 

idrisiler hanedanının 
ikinci hükümdan 

(793 -828). 
_j 

3 Receb 177' de ( 14 Ekim 793) doğdu . 

idrisiler hanedanının kurucusu İdris b. 
Abdullah'ın (L İdris) oğludur. Babası öldü
ğünde Nefze kabilesine mensup bir cari
ye olan annesi henüz hamile idi. Babası-

nın ölümü üzerine hizmetkarı Raşid Ber
beriler'i toplayıp onlara imarnın öldüğü
nü, doğacak çocuğun erkek olması halin
de ona biat edilmesini, aksi takdirde uy
gun birinin imam seçilmesini teklif etti. 
Berberiler, İdris b. Abdullah'a saygıların
dan ve Ehl-i beyt'e sevgi ve hürmetlerin
den dolayı çocuk dünyaya gelinceye kadar 
beklediler. üç ay sonra çocuk doğunca Ra
şi d onu halka gösterdi. Kabile ileri gelen
leri, çocuğun İdris b. Abdullah'a benzedi
ğini söyleyerek ona babasının adını verdi
ler. Raşid, İdris es-Sani ve İdris ei-Asgar 
da denilen çocuğun her türlü hizmet 
ve eğitimini üzerine aldı. İdris çocuk
luk dönemini Raşid'in vesayeti altında 
geçirdi. Afrika'da Ali eviadı tarafından 
yeni bir iktidar kurulması Abbasiler'in 
ve bu bölgedeki iş birlikçilerini rahatsız 
edecek bir gelişmeydi. Bu yüzden İfrik.ıye 
hakimi İbrahim b. Ağleb (1. ibrahim). 188 
(804) yılında idrisiler Devleti'nin gerçek 
mimarı olarak gördüğü Raşid'i ortadan 
kaldırmak için bir suikast düzenledi. Fa
kat Raşid'i n ölümü İbrahim'in beklediği 
gibi kargaşaya sebep olmadı. Raşid'in ye
rine Ebu Halid Yezid b. İlyas el-Abdi vasi 
tayin edildi. Ebu Halid, 1 Rebiülewel188 
(17 Şubat 804) tarihinde Berberiler'den 
bu sırada on bir yaşında bulunan İdris için 
ikinci defa biat aldı. Bu olaydan hemen 
sonra İdris'in şöhreti ülkesinin sınırlarını 
aştı. İfrikıye ve Endülüs bölgelerindeki 
Araplar Mağrib'e gelmeye başladılar. Bu 
dönemde Kays, Ezd, Müdlic, Yahsub, Sa
def ve diğer kabilelerden SOO atlının Mağ
rib'e göç ettiği kaydedilmektedir. Bu du
rum Araplar ile Serberiler arasında bir 
dengenin doğmasına yol açtı. Böylece IL 
İdris, Serberi Evrebe kabilesinin vesaye
tinden çıktığı gibi kabilelerin nüfuzundan 
da kurtulmuş oldu. Çünkü dışarıdan ge
lenler değişik kabBelere mensuptular. İd
ris dışarıdan gelenlere bol bol ihsanlarda 
bulundu. onları kendisine yaklaştırıp yük
sek mevkilere getirdi. İçlerinden Amr b. 
Mus'ab ei-Ezdi'yi vezir. Amir b. Muham
med el-Kaysi'yi kadı ve Ebü'I-Hasan b. Ab
dülmelik'i katip olarak tayin etti. 

Bu dönemde Kurtuba'dan (Cordoba) 
Fas'a göç eden Rabadiler Advetüşşark.ıy
ye'ye yerleşti. Bu sebeple bölgeye Adve
tülendelüs denilmeye başlandı. Öte yan
dan çeşitli yollarla İdris ile Berberiler'in 

· arasını açmaya çalışan İbrahim b. Ağleb, 
Serberi lideri İdris'in yeni gelen Araplar'a 
meylettiğini söyleyip İshak ei-Evrebi'yi İd
ris'in aleyhine k.ışk.ırttı. Bunun üzerine İd
ris, İshak taraftariarına karşı harekete ge- . 
çerek liderleri İshak'ı öldürdü ( 192/808) 

iDRTS, Ha dT -Roger 

Ağiebiler de İdris'i zayıflatmak için en gü
vendiği veziri BehiQl b. Abdülvahid ei 
Medgari ile temas kurunca BehiQI, İd
ris'ten ayrılarak İbrahim b. Ağleb'in ya
nında yer aldı. 

Velila şehrinin nüfusunun giderek art
ması üzerine İdris babasının kurduğu Fas'ı 
başşehir yaptı. Ayrıca başka bir şehrin in
şasını planladı. Advetülkaraviyyin'in inşa
sına 193 (809) yılında başlandı. Buraya 
Kayrevan'dan gelen İfrik.ıye göçmenleri 
yerleştirildi. Fas'ta Camiu'l-eşyah ( 192/ 
808) ve Camiu'ş-şürefa da ( 193/809) bu 
yıllarda inşa edildi. Mağrib'de devletinin 
temellerini sağlamlaştırmaya devam eden 
İdris Büyük Atlas yönüne yürüyüp Nefis. 
Ağmat ve güneyde Mesamide bölgeleri
ni ele geçirdikten ( 197/813) sonra doğuya 
Nefre ve TIIimsan'a yöneldi. Buna rağmen 
Abbasiler İdris'ten hala çekiniyar ve Ağle
biler'i ona karşı desteklemeye devam edi
yorlardı. 

IL İdris, 1 O Cemaziyelahir 213 (26 Ağus
tos 828) tarihinde otuz altı yaşında iken 
ansızın öldü. Bazı kaynaklarda Ağiebiler 
tarafından zehirlendiği kaydedilmektedir. 
Edip ve şair olduğu nakledilen ve İdrisü'I
Ezher diye de tanınan İdris'in ölümüyle 
birlikte Fas. oğulları arasında dokuz emir
liğe ayrılmıştır. 
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Iii MUHAMMED REZÜK 

iDRiS, Hadi-Roger 
(1912-1978) 

Tunus asıllı Fransız tarihçisL 
_j 

11 Mayıs 1912'de Paris'te doğdu . Tu
nuslu bir baba ile Fransız bir annenin oğ
ludur. Küçük yaşta babasını kaybedince 
annesi onu Fransız terbiyesi altında yetiş
tirdi ve kendisine ayrıca Roger adını ver-
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