
iDRTS, Hadi-Roger 

di. İdris çocukluğunu Tunus'ta geçirdi. 
Burada Fransız Carnot Lisesi 'nde başla
dığı orta öğrenimini Paris Charlemagne 
Lisesi'nde tamamladı. Paris Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı 
Bölümü'nden 1935 yılında mezun oldu. 
Mezuniyet t ezi olarak Ebu Bekir b. Ebu 
Abdullah el-Maliki'nin Riydzü 'n-nüfUs 
adlı eserine dayanıp hazırladığı çalışması 
aynı yıl Revue des e tu des islamique'te 
yayımiandı (VIII ı 19351. s. 105-178, 273-

305; IX ı 1936J, s. 45-104). 

İdris, 1937'de Cezayir'in Kastantine 
şehrindeki Ecole Primaire Superieur'e öğ
retmen t ayin edildi. Bu görevi sırasında 
hazırlamaya başladığı doktora çalışması
nı ll. Dünya Savaşı yüzünden bırakmak zo
runda kaldı. 1946 yılı Aralık ayında Carnot . 
Lisesi'nde Arapça öğretmenliğine tayin 
edildi. Bu okulda görev yaptığı süre için
de Arap di li ve İslam medeniyeti konu
sunda derinliğine bilgi edinme imkanı 
buldu. 1951'de Paris Üniversitesi'ne bağ-
lı Tunus Institut des Hautes Etudes'te 
öğretim görevliliğine getirildi. Maurice 
Gaudefroy -Demombynes, Georges Colin, 
Louis Massignon. William Marçais ve Ro
bert Brunschving gibi şarkiyatçılardan 
önemli ölçüde faydalandı. 

1957yılında Cezayir' e geçen İdris, Ede
biyat Fakültesi'nde Batı Arap tarihi der
sini akutmaya başl adı. Robert Brunsch
ving'in tavsiyesiyle hazırladığı doktora te
zini 1959'da tamamladıktan sonra fakül
tede Arapça derslerine girdi. Ayrıca In
stitut d'Etudes lslamiques ve lnstitut 
d'Etudes Politiques'te de ders verdi. 
1962'de Cezayir'in bağımsızlık hareketi 
sırasında görev yaptığı fakültenin Bor
deaux Üniversitesi'ne nakledilmesi üzeri
ne Fransa'ya gitti. Burada kaldığı on beş 
yıl boyunca Mağrib ve Endülüs tarihine 
dair araştırmalarını sürdüren İdris 28 Ni
san 1978'de öldü. 

Mağrib ve Endülüs tarihiyle ilgili çalış
maiarının yanında Arap dili, grameri, ya
zısı ve fonetiği üzerindeki çalışmalarıyla 
da tanınan İdris'in en önemli eseri dokto
ra tezi olan La Berberie orientale sous 
les Zirides, X"-xn• siecles adlı kitabıdır 

(1-11, Paris ı 962). Tunus tarihinde önem
li yeri olan Ziriter Devleti hakkındaki bu 
eser, Hammadi es-Sahili tarafından ed
Devletü 's-Sanhdciyye ismiyle Arapça'
ya çevrilmiştir (l-ll, Beyrut ı 992). İdris. 
Ebü'l-Kasım el-Lebidi'nin Mend]fıbü Ebi 
İs]Jd]f el-Gabenydni ve Ebü't-Tahir el
Farisi'nin Mend]fıbü Mu]Jriz b. Ijalet 
adlı eserlerini Fransızca tercümeleriyle 
birlikte tek cilt halinde yayımiarnıştır (Pa-
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ri s ı 959). Diğer taraftan Venşerisi'nin 
Mi'ydrü'l-mu'rib'i üzerinde çalışmış, bu 
eserden seçtiği fetvalar ışığında Batı is
lam dünyasında evlilik konusunda tahlil
ler yapmıştır (Sir., XXXII ı 1 970J, s. 157-

167; Revue du monde, sy. 12ı 19721. s. 45-

62 ; sy. 1 7ı 19741. s. 71-1 05; sy 25 ı 19781. s. 
1 19- I 38; çalışmaları için ayrıca b k. Sourdel, 
XLVI/2 ı ı 9821. s. ı 57-161 ). İdris, Encyclo
paedia ot Islam'ın yeni neşrinde Kuzey 
Afrika tarihi ve bölgenin bazı önemli şah
siyetleriyle ilgili on beş kadar madde de 
yazmıştır. 
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İDRIS b. ABDÜLKERIM 
( ~.fJf~ 0-1 .r-J~! ) 

Ebü'l-Hasen İdris b. Abciiikerim 
el-Haddad el-Bağdadi 

(ö. 292/905) 

Kıraat-i aşere imamlarından 

Halef b. Hişam'ın meşhur 
iki ravisinden biri. 

_j 

199 (814-15) yılında muhtemelen Bağ
dat'ta doğdu . Haddad lakabıyla anılması. 
atalarından birinin demircilikle veya de
mir ticaretiyle meşgul olması sebebiyledir 
(Sem'anl, ll, 181-182) . Meşhur animarn
dan biri olan Halef b. Hişam'dan kıraat 
tahsil etti; onun, kurra-i seb'adan Hamza 
b. Hablb'in kıraatiyle ilgili rivayeti yanın
da kendi tercihlerini de öğrendi. Ayrıca bu 
alanda Muhammed b. Hab!ş eş-Şemmu
ni'den faydalandı. Hacası Halef'ten ve 
Asım b. Ali, Mus'ab b. Abdullah ez-Zübey
ri, Ahmed b. Hanbel, Yahya b. Main gibi 
alimlerden hadis dinledi. Kendisini ilm-i 
kıraat akutmaya adayan İdris b. Abdül
ker!m bu konuda uzak ve yakın çevrenin 
ilgi odağı oldu. İbn Şenebuz, İbn Miksem 
el-Attar, Musa b. Ubeydullah el-Hakani, 
Ahmed b. Osman b. Buyan, İbnü'l-Müna
dl. Ebu Bekir Muhammed b. Hasan en
Nakkaş arz metoduyla, İbn Mücahid de 
sema yoluyla kendisinden kıraat öğrendi. 
İsmail b. Ali el-Hutab!, İbn Miksem, Ebu 
Ali es-Sawat. Ebu Bekir İbnü'l-Enbarl. 
Ahmed b. Selman en-Neccad gibi raviler 
de ondan hadis rivayet ettiler. Güvenilir-

liğ i ve dindarlığı sebebiyle rivayet ettiği 
hadislerin yazılmasına önem verilen İdrls 
b. Abdülkerlm 1 O Zilhicce 292 ( 13 Ekim 
905) tarihinde Bağdat'ta vefat etti. 

İdris b. Abdülker!m kıraat- i aşerede 
Halef b. Hişam'ın ravilerini iki ile sınırla
yan eserlerde bu ravilerden biri olarak 
gösterilir. Kıraat-i seb'ada ise Hamza b. 
Habib'in meşhur iki ravisinden biri duru
munda olan Halef'in önemli bir tariki 
niteliğiyle tercih edilmesi ve kaynaklarda 
(mesela bk. Enderabl, s. ı ı ı; Ebü'l-Aia el
Hemedanl. l, 136; ibnü'l-Cezerl, en-Neşr, 1, 
189) gerek Hamza'nın gerekse Halef'in 
kıraatierine dair isnad zincirlerinde güve
nilir bir halkayı oluşturması açısından da 
onun kıraat ilmindeki yeri önemlidir. Ay
rıca kıraat ilmine dair tarikierde isimleri
ne sıkça rastlanan İbn Şenebüz, İbn Mik
sem gibi şahsiyetlerle Kitdbü's-Seb'a 
müellifi İbn Mücahid'in hocaları arasında 
bulunması , onun bu ilimdeki yerinin de
ğerlendirilmesinde ayrı bir kriter olarak 
göz önünde bulundurulmalıdır. 

İbn Miksem, bir gün meşhur hadis ve 
nahiv alimi Ebü'l-Abbas Ahmed b. Yahya 
Sa'leb'in yanında bulunurken İdris b. Ab
dülkerim'in çıkageldiğini, Sa'leb'in ona ilgi 
gösterip ikramda bulunduğunu, kendisiy
le bir müddet sohbet ettiğini zikretmiş

tir (Hatlb. VII, ı 4). Darekutnl İdrls'in sika 
olduğunu, hatta bunun da bir derece üs
tünde bulunduğunu söylemiştir. 
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İDRİS BABA TÜRBESi 

Macaristan'ın Peçuy şehrinde 
XVII. yüzyıla ait türbe. 

Budapeşte'nin 220 km. güneybatısında 
yer alan Peçuy'un (Peçy, Pecs) Osmanlı dö
nemindeki surlarının dışında ve Yakovalı 
Hasan Paşa Camii'nin yakınındaki Sigetvar 
Kapısı'nın oldukça uzağındadır. Ünlü tarih 
yazarı Peçuylu İbrahim Efendi İdris Ba-


