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İdrlsller hanedanının kurucusu 1. İdr\'s'in 
soyundandır. Çağdaşı İbn Bişrun ve İma
düddin el-İsfahan\' ile daha sonra yaşayan 
Safedi'nin dışındaki İslam biyografi mü
ellifleri hayatından bahsetmezler. Bazı 
araştırmacılar onun bu şekilde ihmal edil
mesini, Sicilya Narman kralları ll. Roger 
ve 1. Guillaume'un hizmetinde bulunma
sına bağlamakta iseler de bunun ası l se
bebi, daha çok o devirde fazla revaçta ol
mayan coğrafya ve botanik sahalarında 
çalışmasıdır: İmadüddin ile Safedi'nin 
özellikle onun edipliği üzerinde durmaları 
da bu görüşü doğrulamaktadır. Hakkın
daki bilgi azlığına rağmen yapılan çeşitli 
araştırmalar sonunda onun 493 (1100) 
yılında Sebte'de (Ceuta) doğduğu, öğreni
mini Kurtuba'da (Cordoba) tamamladığı, 
İspanya ve Kuzey Afrika'da çıktığı uzun 
seyahatlerden sonra ll. Roger'in (ı ı 30-
1 ı 54) ilk yıllarında Sicilya'nın başşehri Pa
lermo'ya yerleşti ği ve burada öldüğü tes
bit edilmiştir. 

Eserleri. 1. Nüzhetü'l-müştô.]f fi'}J.ti
rô.]fı'l-ô.fô.]f. İdrls\' asıl şöhretini ll. Roger 
için yazdığı bu coğrafya kitabına borçlu
dur. Aynı zamanda Kitô.bu Rucô.r(Roger) 
ve el-Kitô.bü'r-Rucô.ri adıyla da bilinen ve 
Şewal S48'de (Ocak 1154) tamamlanan 
eser iklimiere göre dü,zenlenmiştir. Kitap
ta yedi iklimden her biri onar cüz-e taksim 
edilmiş, mukaddimedeki dünya haritasın
dan başka her iklim cüzünün başında da 
oranın haritası verilmişti r. İbn Havkal. İbn 
Hurdazbih ve Ceyhan\' gibi İslam coğraf- , 
yacılarının eserleri yanında İdr\'s\', Batlam- · 
yus'un Kitô.bü'l-Cogratya'sından ve şi

fah\' bilgilerden de faydalan mıştır. Bat
lamyus coğrafya okulunun en meşhur ta
kipçilerinden olan idrisi'nin Batlamyus'un 
haritalarında önemli değişiklikler yaptığı 
da görülür (bk HARiTA) . Kitabında dün
yayı ekvatorla ikiye ayırmakta ve güney 
yarım kürenin, sıcaklığından dolayı canlı
ların yaşamasına elverişli olmadığını söy- 
ledikten sonra kuzey yarım küreyi yedi ik
lim halinde ekvatordan kuzeye doğru in
celemekte ve her iklimi batıdan doğuya 
doğru çeşitli bölgelere ayırmaktadır. Mu
kaddimede Hamah (Çanah} b. Hakan el-

Kimabi adında bir Türk coğ rafyacısının 

kitabından bahsetmesi ve yer çekimini 
mıknatısın demiri çektiği gibi yerin de ci
simleri çektiği ve havadaki cisimlerin ye
re doğru düşmesinin sebebinin bu olduğu 
şeklinde açıklaması eserde yer alan önem
li hususlar arasındadır. Bir dünya coğraf
yası olan Nüzhetü'l-müşta]f, Ortaçağ'da 

İslam dünyasında yazılmış yerkürenin ge
nel ve sistematik coğrafyası üzerindeki en 
kapsamlı çalışmalardan biri olup Avrupa 
hakkında gerçeğe en yakın bilgileri veren 
ilk eserdir. Çeşitli ülkelerin ve özellikle Ba
tı Avrupa ülkelerinin haritaları tarihte ilk 
defa aslına uygun sayılabilecek bir şekil
de çizilmiştir. Türkler'in yaşadığı toprak
lar hakkında yapılan açıklamalar ise daha 
önceki coğrafyaetiara göre geniş olmakla 
birlikte zaman zaman efsanev\' bilgiler ve 
asılsız rivayetlerle muğlak bir hal almak
tadır. 

Nüzhetü'l-müştô.]f'ın , kimin tarafın
dan yapıldığı belirtilmeyen ve seçmeler
den oluşan eksik bir nüshası Kitô.bü Nüz
heti'l-müştô.]f fi ~ikri'l-emşô.r ve'l-a]f
tô.r ve'l-büldô.n ve'l-cü;r;ı1r ve'l-medô.
yin ve'l-ô.tô.]f adıyla neşredilmiştir (Roma 
I 592 ~Frankfurt I 992 [ Islamic Geography, 
ed . Fuat Sezgin, c. 1[). Bu neşir Gabriel 
Sionita ve Johannes Hesronita tarafın
dan Latince'ye çevrilmiş ve Geographia 
Nubiensis adıyla yayımlanmıştır (Paris 
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161 9) . Eserin Arapça tam metni (harita
lar dışında), ilk defa Roma'daki lstituto 
ltaliano per il Medio ed Estremo Oriente 
ve Napali 'deki lstituto Universitario Ori
entale adlı kuruluşların iş birliğiyle Enrico 
Cerulli, Giorgio Levi Della Vi da. Francesco 
Gabrieli ve Laura Veecia Vaglieri'nin de 
aralarında bulunduğu İtalyan müsteşrik
ler heyeti tarafından. sonuncusu indeks 
olmak üzere dokuz fasikül halinde neşre
dilmiş ( Opus Geographicum, Le iden 1970-
1984). ardından bu neşir esas alınarak 
eser iki cilthalinde yeniden basılmıştır 
(Beyrut 1409/1 989) Haritalar ise daha ön
ce Konrad Miller'in yayımladığı M appae 
arabicae: Arabische Welt-und Uin
denkarten des 9-13. Jahrhunderts (i

VI, Stuttgart ı 926- ı 93 ı) adlı eserde yer 
almıştı (1/2-3; VI. [yeni baskısı : Weltkarte 
desArabers Idrisi vom Jahre 1154, Stut
tgart ı 98 ı 1). Kitabın tamamına yakın ter
cümesi Fransızca olup Pierre -Amedee 
Jaubert tarafından yapılmıştır ( Geogra
phie d'Edrisi, 1-11, Paris 1836- I 840 ~Frank
furt I 992 [Islami c Geography, ed. Fuat Sez
gin, c.ll-IIIJ). ancak bu tercümede birçok 
hata tesbit edilmiştir. 

Birçok araştırmacının dikkatini çekmiş 
olan Nüzhetü '1-müştô.]f'ın coğrafi bölge
lere göre parça neşirleri ve tercümeleri 
de yapılmış. üzerinde çeşitli araştırma
lar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalardan 

Idrisi'nin Nüzhetü'l-müştaf:<: adlı eserinin ilk iki sayfası (Köprüıü Ktp., nr. 9551 
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bazıları şöyle sıralanabilir: Reinhart Dozy
Michael Jan de Goeje, DeseripUan de 
l'Afrique et de l'Espagne, Leiden 1866, 
1968 ~ Frankfurt 1992 (Islamic Geog
raphy, ed. Fuat Sezgin, c. IV); Jose Antonio 
Conde, Description de Espana de Xerif 
Aledris, conocido por el Nubiense, 
Madrid 1799; Eduarda Saavedra. "La 
Geografia de Espana del Edrisf" ( Boletin 
de la Real Sociedad Geogra{ica de Mad
rid, X ]1881]. s. 249-255, 376-387; XI] I88I]. 
s. l 02- 115; XII ]1882]. s. 46-54; XIV ]1883]. 
s. 81-91; XVIII ]1885 1. s. 224-242; XXVII 
]1889]. s. 166-181 ); Cesar E. Dubler. "Los 
Caminos a Compostela en la obra de ld
risi" (al-Anda/us, XIV 1 I 9491. s. 59-122); 
"Der Afro-indo-maiajische Raum bei ld
risi" (Asiatische Studien, 1/4 ]1956], s. 19-
59) ve "Idrisiana Hispanica" (al-Anda/us, 
XXX ]1965]. s. 89-137); Alfred Felix Lan
don Beeston, "Idrisi's Account of the Brit
ish lsles" (BSOA$, XIII]l950]. s. 265-280); 
Wilhelm Hoenerbach, Deutschland und 
seine Nachbarliinder nach der gros
sen Geographie des Idrisi, Stuttgart 
1937-1938; Michele Amari, "Il libro di 
Re Ruggiero ossia la Geografia di Edri
si" (Bolletino della Societa Geogra{ica 
Italiana, VII]l8721. s. l-24) ve Dal Kitab 
Nuzhat al-Mu]stiiq eec. (Sollazzo per 
ch i si diletta di girare il mondo) per Ab u 
'Abd Allah MuJ:ıammad Ibn 'Abd Al
liih Ibn Idris, Biblioteca Arabo-Sicula 
{To ri no- Roma 1880, I, 33-133 ): Johanes 
Gildemeister, Idrisi's Palaestina und 
Syrien im arabischen Text (Bonn 1885); 
Wilhelm Tomaschek, "Zur Kunde der Ha
mus- HalbinseL-Die Handelswege im 12. 
Jahrhundert nach den Erkundigungen 
desArabers ldrlsl" (Sitzungsberichte der 
Philosophisch -Historischen Class e der 
Kaiserlichen Akademieder Wissenscha{ten, 
cxııı. ]Wien 18861. S. 285-373); Theadar 
Nöldeke, "Ein Abschnitt aus dem ara
bischen Geographen ldrisi" ( Verhand/un
gen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft 
zu Dorpat, VII]Dorpat 1873]. s. 1-12): Oiva 
J. Tuulio (Tallgren), Du nouveau sur Idrisi 
(SO, VI/3, Helsinki 1936); Oiva J. Tuulio
A. M. Tallgren, Idrisi La Finlande et les 
autres pays baltiques orientaux (SO, 
III, Helsirıki 1930); J. Martin Hartmann. 
Commentatio de geographia Africae 
Edrisiana (Gottingen 1792) ve Edrisii 
discriptio Africae (Gottingen 1796): E. 
F. C. Rosenmüller, "Syria descripta a 
Scherifo el-Edrisio et Khalil Ben-Schahin 
Dhaheri" (Analecta Arabica ]Leipzig 
1828]): Johanes Gildemeister, "Beitrage 
zur Palastinakunde aus arabischen Quel-
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len S. ldrisi " (Zeitschrift des Deutschen 
Paliistinavereins, VIII ]18851. s. 117-145); 
R. A. Brandel, Om och ur den Arabiska 

Geographen Idrisi(Upsala 1894): Sayyid 
Maqbul Ahmad, India and the Neigh
bouring Territories as Deseribed by 
the Sharif al-Idrisi in his Kitiib N uz
hat al-Mushtaq ii ikhtiraq al-'Ataq {1 , 

Aligarh 1954; II, Leiden 1960) ; Michele 
Arnari- Celestino Schiaparelli, L'Italia 
descritta nel "Libro del Re Ruggero" 
compilato da Edrisi. Testo araba pub
blicato can versione enote (Roma 1883); 
Richard Ekblom, "ldrisi und die Ortsna
men der üstseelan der" (Namn oc h Bygd. 
Tidskri{t {ör Nardisk Ortnamnsforskning, 
XIX 1 Uppsala 1931]. s. l-81); Tadeusz Le
wicki, "A Propos de la Genese du "Nuz
hat al-Mustaq fi'Ijtıraq al-A.faq" d'al-Id
risi" ( Studi Magrebini, I 1 Na po li 1966 ı. s. 
41-55); Vincenza Grassi, "La Libia nel N uz
hat al-Muiiti'iq fı Ibtiraq al-afaq di al-Idri
si" (Studi Magrebini, XXII] Napali I 9901. 
s. 37-57: XXIII]Napoli 1991], s. 1-22); 
Giuseppina lgonetti , "Le citazioni del 
testo geografico di al-Idrisi nel Taqwim 

. al-buldan di Abü'l-Fida" ( Studi Magrebi-
ni, VIII ]1976]. s. 39-52) . Bunlardan başka 
İbrahim Şevket, Irak ve el-Cez'ire ile (Bağ
dat 1962-1963) Arabistan (MMilr., XXI 
]197I ı. s. 3-72). Fuad Seyyid Yemen (Ro
ma 197 I). İsmail €1-Arabl İfrlkıye ve Endü
lüs (Cezayir I 983), Muhammed Hac Sa
dık Mağrib'le (Cezayir 1983) ilgili bölüm
leri neşretmişlerdir. Nüzhetü'l-müştô.]s 

üzerinde şarkiyatçılar tarafından yapılan 
parça neşri, tercüme ve diğer çalışma
lardan bir kısmını Fuat Sezgin toplu hal
de yeniden yayımiarnıştır (Studies on 
al-Jdrisi, Islamic Geography serisi içinde, 
Frankfurt 1992, c. V-VIII) (Nüzhetü'L-müş
ta(c'la ilgili çalışmalar hakkında ayrıca bk. 
EJ2 ]Fr. 1. III, l 059-1061 ). 

idrisi'n in Nüzhetü 'l-müşta~ adlı eserinden tasvirli iki 
sayfa (Köprülü Ktp., nr. 955, vr. 341 '-342' ) 

Nüzhetü '1-müştô.]s'ın iki mu h tasarı 
bulunmaktadır. Bunlardan Cenyü'1-ez
hô.r mine'r-ravzi'l-mi'tô.r adını taşıyanın 
(Darü'l-kütübi'l-Mısriyye , Coğrafya, nr. 458) 
uzun bir süre İbn Abdülmün'im el-Him
yerl'nin er-Ravzü'l-mi'tô.r adlı eserinin 
muhtasarı olduğu zannedilmiştir. Ayrıca 

ihtisarı yaptığı kaydedilen Hafız Şehabed
din Ahmed el-Makrizi'nin de meşhur Ta
kıyyüddin el-Makr'izl olup olmadığı tartış
malıdır (Kubiak, FO, 1/2]1960]. s. 198-200). 
Bu muhtasarın Mısır'la ilgili kısmı Gaston 
Wiet tarafından Fransızca tercümesiyle 
birlikte yayımlanmıştır ("Un resume d'Id
risi", Bu Iletin de La Societe rayale de ge
ographie d'Egypte, XX ]Kahire 19391. s. 
161 -201) . N üzhetü '1-m üştô.]s'ın Kitô.bü '1-
Cogrô.fiyyeti'1-külliyye ey şi'ıretü'l
arz (ljarftatü 'L-'alem) adını taşıyan diğer 
muhtasarını Cevad Ali neşretmiştir (Bağ
dat 1951 ). 

Z. Ünsü '1-mühec ve ravzü '1-fürec 
(Ravzü'L-fürec ve nüzhetü'L-mühec). Nüz
hetü '1-müştô.]s' ın ilaveli bir muhtasarı 
mahiyetindedir. Kitapta, ekvatorun gü
neyinde kalan sekizinci bir iklimden da
ha söz edilmektedir. Fuat Sezgin, eserin 
sonunda verilen S88 ( 1192) yılının kita
bın telifinin veya istinsahının tamamlan
dığı tarih olmayıp telif tarihinde yanlışlık 
yapılmasından kaynaklandığını , ayrıca 

eserde İbn Said el-Mağrib'i'nin zikredilme
sinin de sonradan yapılmış bir ilave oldu
ğunu belirtir ( Ünsü 'L-mühec ve ravzü '1-fü
rec, neşredenin girişi) . Avrupalı kaşiflerin 

İbn Said'in kitabı gibi bu eserden de fay
dalanmış olmaları muhtemeldir. Kitabın 
Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunan 
iki yazmasının ( Hekimoğlu Ali Paşa, nr. 
688: Hasan Hüsnü Paşa, nr. 1289) Fuat 
Sezgin tarafından tıpkıbasımı yapılmıştır 

( Frankfurt ı 984). Eseri Jassim Abi d Mizal 
ispanyolca tercümesi ve notlarla birlikte 
neşretmiştir (Los caminos de al-Anda! us 
en el siglo Xl! segun "Uns al-muhay wa
rawd al-furay" ]Soloz de corazones y pra
dos de contemplacion], Madrid 1989). 3. 
el-Cô.mi' 1i-şıfô.tı eştô.ti'n-nebô.t ve c;lu
ri'ıbi envô.'i'1-müfredô.t mine'1-eşcô.r 

ve'§-§imô.r ve'1-J:ıaşô.'iş (Kitabü Edviye
ti 'L-mü{rede, Kitabü'l-Müfredat). Botanik 
ve eczacılıkla ilgili olup İbnü'l-Baytar ta
rafından çokça istifade edildiği bilinmek
tedir. Eserde bir bitkinin bazan on iki 
farklı dildeki karşılıkları da verilir. İslam 
dünyasındaki tıp, eczacılık ve batanikle 
ilgili çalışmalarıyla bilinen Max Meyerhof, 
"Über die Pharmakologie und Botonik des 
arabischen Geographen Edrisi" (Archiv 

für. Geschichte der Mathematik, Natur-



wissenschaften und Technik, Xll iLeipzig 

ı 930 ı. s. 45-53) ve diğer makalelerinde 
eseri muhtelif yönleriyle incelemiştir. Fu
at Sezgin. Süleymaniye Kütüphanesi (Fa
tih, nr. 36 ı O) ve Tahran Kitabhane-i Mec
lis-i Sina (nr. ı 8420) nüshalarının tıpkı ba
sımını yapmıştır (Frankfurt ı 995). Kitabın 
İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde 
659 (1261) tarihli bir nüshası daha bu
lunmaktadır (AY, nr. I 343). 

idrisi'nin çağdaşı olan İbn Bişriln, onun 
Nüzhetü'l-müştal{tan sonra ı. Guil
laume için Raviü'l-üns ve nüzhetü'n
nefs adıyla başka bir coğrafya kitabı 
yazdığını belirtmekle birlikte bu ese
rin şimdiye kadar herhangi bir yazması 
tesbit edilememiştir. Ebü'l-Fida'nın Ta]f
vimü 'l-büldan'da idrisi'den aktardığı ba
zı parçaların bu kitaba ait olması muhte
meldir. Çünkü bu parçalarla Nüzhetü'l
müştô]f'ın aynı konulara ait metinleri bir
birinden farklıdır. 
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iDRISILER 
( 4...Jf~YI) 

789-985 yılları arasında 
Fas'ta hüküm süren 
ilk İslam hanedanı. 

_j 

Hanedanın kurucusu, Hz. Ali'nin oğlu 
Hasan'ın neslinden olup soyu Fas şerifle
rinin bir kolunu meydana getiren İdrls b. 
Abdullah (l. idrTs), Fah Savaşı'nın ( 169/786) 
ardından Mağrib'in merkezi Tanca'ya git
mek zorunda kalmıştı. Daha sonra Veli
la'da Evrebe adlı Berberl kabilesinin des
teğiyle kendisine dini ve siyasi lider ola
rak biat edilmiş, böylece Vellla merkez ol
mak üzere İdrlsller'in temelleri atılmıştı 
( 172/789) . İdrls'in oğlu babasının kurduğu 
Fas'ı başşehir yaptı. Vezirlik, katiplik ve 
kadılık gibi görevleri ihdas ederek devle
tini Arap- İslam devleti tarzında teşkilat
landırdı ve gerçekleştirdiği fetihlerle ül
kenin sınırlarını genişletip İdrlsller'i Mağ
rib-i Aksa'nın en güçlü devleti haline ge
tirdi. Kurtuba'da (Cordoba) (202/8 17-18) 
ve Tunus'ta (209-211 /824-826) meydana 
gelen isyanlar yüzünden kaçarak Fas'a 
gelen Araplar'ın devletin üst kademe
lerinde görevlendirilmesiyle İdrlsller'in 
Arap karakteri güçlendi. Devletin sınırları 
doğuda Şelif nehrine (Cezayir) ve Güney 
Fas'ta Sfıs'a kadar uzanmaktaydı. Ancak 
onun vefatından hemen sonra hanedan 
parçalanma sürecine girdi. Veliaht olarak 
yerine geçen büyük oğlu Muhammed, ül
keyi on iki erkek kardeşinden erginlik ça
ğına ulaşan sekiziyle paylaştı. Tilimsan ve 
civarını ise önceden olduğu gibi Süley
man b. İdrls eviadına bıraktı, başşehir Fas 
ve yöresini kendisine ayırdı. Bu uygulama 
kısa sürede merkezi otoriteyi zayıftattı ve 
her biri muhtariyet peşinde koşan ma
ham emirliklerin ortaya çıkmasına zemin 
hazırladı. Muhammed'e karşı ilk isyan 
eden Azemmilr. Tamesna, Şale ve Sela'
ya hükmeden kardeşi lsa oldu. Muham
med. onun isyanını bastırmak için Tanca 
valisi olan diğer kardeşi Kasım'ı görevlen-
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dirdi, onun kabul etmemesi üzerine de 
Rif bölgesi hakimi olan kardeşi ömer'den 
yardım istedi. Ömer önce lsa'yı, ardından 
diğer kardeşi Kasım'ı mağlilp ederek iki
sine ait merkezleri ele geçirdi. 220 (835) 
yılında Ömer ölünce Muhammed onun 
idaresindeki merkezleri üç oğlu arasın
da taksim etti. ömer'den bir yıl sonra 
vefat eden Muhammed'in ardından İd
rlsl tahtına henüz dokuz yaşındaki oğlu 
Ali geçti. Yaşının küçüklüğüne rağmen 
kabile reisierinin saray görevlilerine ita
ati sayesinde önemli bir sıkıntı yaşanma
dı. Erginlik çağına ulaştıktan sonra yö
netimi eline alan ı. Ali 234'te (849) öldü. 
Yerine geçen kardeşi ı. Yahya başarılı yö
netimiyle devletinin gücünü arttırdı. Baş
şehir Fas onun zamanında büyük geliş
me gösterdi. bölgede bir cazibe merkezi 
haline geldi ve nüfusu arttı. Fas'ta ve di
ğer merkezlerde imar faaliyetleri ve ti
cari hayat da önemli gelişme kaydetti. ı. 

Yahya'nın 249 (863) yılında vefatından 
sonra yerine geçen oğlu ll. Yahya zama
nında ülkede istikrar bozuldu ve devleti 
yıkılışa sürükleyen karışıklıklar başladı. 
Kendisini eğlenceye veren ll. Yahya'ya 
karşı isyan eden Abdurrahman b. Ebil 
Sehl el-Cüzam!, onu saraydan kaçmak 
zorunda bıraktı. ll . Yahya bir süre sonra 
üzüntüden öldü (252/866). 

ll. Yahya'nın kaçışı esnasında onunla 
birlikte gitmeyi reddeden hanımı Atlke. 
Rif bölgesinin hakimi olan babasını baş
şehre çağırmıştı. Bunun üzerine Ali b. 
Ömer Fas'a gelerek kontrolü sağladı. Böy
lece taht aynı ailenin Ömer b. İdrls koluna 
geçmiş oldu. ll. Ali bir süre sonra kuwetli 
bir Harici isyanıyla karşılaştı . Sufriyye Ha
riclleri'nden Abdürrezzak ei-Fihrl, baş
lattığı isyanı genişleterek bölgedeki bazı 
merkezleri eline geçirdi ve sonunda ll. 
Ali'yi de yen di. ll. Ali Evrebe kabilesine sı
ğın d ı. Ardından Fas'a giren Abdürrezzak 
şehrin Endülüs mahallesinde halkın bia
tını aldı. Ona teslim olmayan Karaviyyln 
mahallesi halkı Yahya b. Kasım b. İdrls'i 
şehre çağırdı. Fas'a gelerek tahta oturan 
lll. Yahya, Haricller'i başşehrinden çıkar
mayı başardı . Hem şehir halkının hem de 
Kurtuba'dan sürülen Endülüslüler'in bi
atını aldı. Ancak amcası Ömer'in çocuk
larıyla giriştiği taht mücadelesi sırasında 
öldürüldü ( 292/905) İdrlsller'in yeni ima
mı Yahya b. İdrls b. Ömer kısa süre içinde 
istikrarı sağladı. Tarihçilerin İdrlsller'in 
en güçlü hükümdan olarak tanıttığı IV. 
Yahya adaleti, fazileti ve cengaverliği ya
nında dini ilimlerde temayüz etmiş bir 
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