
Asıl adı Ömer el-Muhtar
Muhammed bin Ferhat el-
Menifi olan ve Çöl Aslanı
lakabı ile tanınan Muhtar, 20
Ağustos 1858 tarihinde
Butnan’da doğmuştur.
Libya’daki yerli direnişçilerin
lideri olan Muhtar, bölgenin en
büyük Arap kabilelerinden
Menife’ye mensuptur. 

Y irminci yüzyılın sonlarında
30 yıl gibi kısa bir sürede
neredeyse tüm Afrika; İn-

giltere ve Fransa arasında payla-
şılarak sömürgeleştirilmiş, sömürge
yarışında geride kalan İtalya bu
açığı kapatabilmek için kendisine
en yakın bölge olan Kuzey Afri-
ka’ya yönelmiştir. Balkan Savaş-
ları’nın etkisi ile zor durumda
kalan Osmanlı Devleti ile

1912’de Uşi Antlaşması’nı yapan
İtalya, Libya üzerinde egemenlik
iddia etmiştir. Osmanlı’nın böl-
geden çekilmesi ile yerel güçler,

kendi direniş ha-
reketlerini Os-
manlı ile uyum
ve işbirliği içe-
risinde örgütle-

mişlerdir. Bu
dönemde

Libya’da
son de-
rece et-

BİYOGRAFİ

104 I Mart-Nisan 2020 Cilt: 11 Sayı: 92 I

ÖMER MUHTAR’IN
LİBYA BAĞIMSIZLIK

MÜCADELESİNDEKİ ROLÜ
Muhammed Enes Arslan

Araştırma Asistanı, ORSAM



kin bir hareket olan “Senusiyye
Hareketi”, bölgenin İtalyan işgaline
karşı direnişini örgütleyen hareket
olurken; söz konusu direnişin baş
aktörü ise Ömer Muhtar olmuş-
tur.

Libya’da sırasıyla, Fransız, İngiliz
ve en çok da İtalyanlara karşı mü-
cadele eden Muhtar, direnişin ör-
gütlenmesi ve ilerleyen yaşına rağ-
men mücadelesine devam etmesi
ile Libya’nın bağımsızlık yürüyü-
şünde en önemli figür haline gel-
miştir. Muhtar’ın bugün kahraman
olarak bilinmesine yol açan hayat
hikayesinin temel amacı, inancı
gereği işgalcilere karşı savaşmak
olmuştur. Bu anlayış o dönemde
Muhtar’ın öncülük ettiği cihat faa-
liyetleri ile somutlaşmıştır. Gerek
içinde doğduğu ve yetiştiği ortam

gerekse yazılı şekilde günümüze
ulaşan kendi beyanatları Muhtar’ın
hayatının sonuna kadar bu refe-
ranslarla yaşadığını göstermektedir. 

Biyografik Açıdan Ömer
Muhtar

Asıl adı Ömer el-Muhtar Muham-
med bin Ferhat el-Menifi olan ve
Çöl Aslanı lakabı ile tanınan Muh-
tar, 20 Ağustos 1858 tarihinde
Butnan’da doğmuştur. Libya’daki
yerli direnişçilerin lideri olan Muh-
tar, bölgenin en büyük Arap kabi-
lelerinden Menife’ye mensuptur.
Muhtar, ilk eğitimini babasından
almış; ancak babasının vefatı üze-
rine Kuzey Afrika’da son derece
etkili olan Senusi Hareketi med-
reselerinde İslami ilimler eğitimi
görmüştür. Burada keskin zekâsı

ile Senusi Hareketi lideri Mehdi
el-Senusi’nin dikkatini çeken Muh-
tar, eğitimini Senusiyye’nin ileri
gelenlerinin şemsiyesi altında ta-
mamlamıştır.

Muhtar, 1899 yılında Çad'da Fran-
sız sömürgesine karşı girişilen si-
lahlı mücadeleye katılmıştır. Bu
dönemde Fransa’nın 1902 yılında
Senusi Zaviyesi’ni ele geçirip yık-
ması harekete büyük kayıp yaşat-
mıştır. Söz konusu mücadele, Muh-
tar’ın savaşçı yapısının ve tecrü-
besinin İtalyan işgalinden daha
eskiye dayandığını göstermektedir. 

Muhtar, 1911 yılında İtalyan iş-
galine karşı dönemin Senusi lideri
Ahmet Şerif el-Senusi’nin yönlen-
dirmesi ile Cebelülahdar’a giderek
burada bin kişilik bir silahlı yapı
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kurmuştur. Bu birlik İtalyanlara
karşı silahlı mücadeleye girişen
ilk gruplar arasında yer almıştır.
Vur-kaç taktiği ile hemen hemen
20 yıl boyunca (1911-1931) süren
mücadele, yerli halktan ve özellikle
Mısır’dan gelen destek ile ayakta
kalmıştır.

Milli kahraman Muhtar, aynı
zamanda Müslümanların
birliğini savunan bir önder
olarak hayatını sürdürmüştür.
İçinden geldiği Senusi
Hareketi de Osmanlı ile benzer
bir İslami anlayışa sahip
olmuştur. Bu anlayış ışığında
Senusi Hareketi liderleri
Osmanlı ile ortak hareket
etmiş, İtalyan işgaline karşı
Osmanlı’dan askeri eğitim ve
destek almıştır.

Yerel birliğin güçlü şekilde örgüt-
lenmesi ve İtalyanlar karşısında
başarılar elde etmesi nedeniyle 1.
Dünya Savaşı esnasında İdris es-
Senusi, Muhtar’ı direniş hareke-
tinin kumandanlığına getirmiştir.
Bu dönemde Muhtar, coğrafyayı
yakından tanıması ve uyguladığı
stratejik savaş taktikleri sayesinde
İtalyanları büyük hezimete uğrat-
mıştır. Muhtar, Sahabeden Seyyid
Râfi’nin kabrini ziyaret ettikleri
sırada (11 Eylül 1931) arkadaşları
ile İtalyan kuvvetleri tarafından
esir alınmıştır. 15 Eylül 1931 ta-
rihinde çıkarıldığı mahkemede “is-
yankâr bir İtalyan vatandaşı” sıfatı
ile yargılanarak idama mahkûm
edilen Muhtar, 16 Eylül’de Sulûk
kampındaki 20 bin esirin gözü
önünde 73 yaşındayken idam edil-
miştir.

“Asla teslim olmayacak; ya kaza-
nacak ya da şehit olacağız.” sözleri
ile bilinen Muhtar, Libya’nın milli
kahramanı oldu ve direnişin sem-
bolü haline gelmiştir. Hakkında
1980 yılında “Lion of the Desert”
adlı biyografik film çekilmiştir. Bu
filmin İtalya’da 2009 yılına kadar
yasaklı olduğu bilinmektedir.

Milli kahraman Muhtar, aynı za-
manda Müslümanların birliğini
savunan bir önder olarak hayatını
sürdürmüştür. İçinden geldiği Se-
nusi Hareketi de Osmanlı ile ben-
zer bir İslami anlayışa sahip ol-
muştur. Bu anlayış ışığında Senusi
Hareketi liderleri Osmanlı ile ortak
hareket etmiş, İtalyan işgaline
karşı Osmanlı’dan askeri eğitim
ve destek almıştır. Henüz Balkan
Savaşları’nın patlak vermediği dö-
nemde Libya’daki işgalleri öngö-
rülen Fransız, İngiliz ve İtalyanlara

karşı direnişi örgütlemek üzere
bölgede bulunan Enver Paşa ve
Mustafa Kemal Atatürk gibi Os-
manlı askerleri Libya’daki süreci
Senusiyye Hareketi ile birlikte yü-
rütmekteydiler.

Senusiyye Hareketi,
Osmanlı ve Türkiye

Muhtar’ın çocukluk yıllarından
itibaren içinde olduğu Senusiyye
Hareketi, Kuzey Afrikalı Müslü-
manlar tarafından oldukça itibar
gören bir hareket olmuştur. Bu
itibarın temelinde şüphesiz Senu-
siyye düşüncesinin ötekileştirme-
nin önüne geçme, hayatı bütünü
ile yaşama gayretinde olması yer
almaktadır. Söz konusu motivas-
yonlar harekete bir yandan dinin
gerektirdiği günlük ritüelleri yerine
getirme diğer yandan ise ticaret-
savaş gibi günlük geçim ve ege-

106 I Mart-Nisan 2020 Cilt: 11 Sayı: 92 I

BİYOGRAFİ



menlik meseleleri ile ilgilenebilme
becerisi kazandırmıştır. Bu şekilde
kapsayıcı ve bütüncül bir anlayışa
sahip hareket, kısa süre içerisinde
Kuzey Afrika’nın tamamında etkili
olmuştur. Halkta yüksek bir kar-
şılığı olan hareket, Libya’nın İtalya
işgaline karşı bağımsızlık müca-
delesinde de önemli bir rol oyna-
mıştır.

Hicaz’da ortaya çıkan ve hızla tüm
Kuzey Afrika’ya yayılan Senusiyye
Hareketi, İtalyan işgaline karşı Os-
manlılarla birlikte hareket etmiştir.
Balkan Savaşları nedeniyle bölge-
den çekilmek durumunda kalan
Osmanlı, gayrı resmi olarak böl-
gede bulunan askerleri ile bu dö-
nemde Libya’nın düşman işgalin-
den kurtulması için mücadele et-
miştir. Türkiye ve Libya arasında
oldukça eskiye dayanan bu ilişki,
aslında siyasi olmaktan öte bir
anlam taşımaktadır. Yüzyıllar önce
Kuzey Afrika’ya yerleşen Türk kö-
kenli yerleşimcilerin yerel halk ile
kurduğu bağlar sonucu Türk kö-
kenli ciddi nüfusun halen bölgede
yaşamına devam ettiği bilinmek-
tedir. Bu nüfusun bugün neredeyse

bir milyon olduğu tahmin edil-
mektedir. Ayrıca Senusiyye Hare-
keti, Türkler ile olan bağlarını ba-
ğımsızlık sonrasında da devam et-
tirmiş; Libya’nın bağımsızlığı ile
ülkenin ilk kralı unvanını alan
Şeyh İdris’in talebi üzerine Türki-
ye’den birçok yetişmiş insan Türk
tecrübesini Libya’ya taşımıştır.

Avrupa’nın Afrika sömürüsü
karşısında en önemli direniş
hareketlerinden birisinin
liderliğini üstlenen ve halk
arasında şehitlerin lideri
anlamına gelen “Şeyh el-
Şuheda” olarak anılan Ömer
Muhtar’dan alınacak derslerle
bugün Libya halkı, Libya’nın
geleceğine kendisi karar
verebilir ve yaşadığı iç savaş
tecrübesini güçlü şekilde
atlatabilir. 

Arap Baharı, Propaganda
ve Ömer Muhtar

İtalyan işgalindeki Libya’nın İkinci
Dünya Savaşı sonrasında Fransa

ve İngiltere’ye bırakılmasının ar-
dından 1949 yılında BM kararı
ile ülke bağımsızlığını elde etmiştir.
Bu süreçte Senusiyye liderlerinden
Şeyh İdris, ülkenin temsilcisi olarak
görüşmeleri yürütmüş ve 1951
yılında Libya’nın ilk kralı olmuştur.
1969 yılında askeri bir darbe ile
iktidarı ele geçiren Albay Muam-
mer Kaddafi ülkeyi 2011 yılına
kadar yönetirken bu tarihten iti-
baren bölgede gelişen halk hare-
ketleri ile Libya bir iç savaşa sü-
rüklenmiştir. Diğer birçok Orta-
doğu ve Kuzey Afrika ülkesini de
etkileyen ve Arap Baharı olarak
bilinen süreçte beklenildiği üzere
halkın taleplerinin daha çok kabul
gördüğü, refahın arttığı bir düzen
kurulamayan Libya, halen iç sa-
vaştan kurtulamamış; uluslararası
güçler arasında vekalet savaşları
için bir mücadele meydanına dö-
nüşmüştür. 

Avrupa’nın Afrika sömürüsü kar-
şısında en önemli direniş hare-
ketlerinden birisinin liderliğini üst-
lenen ve halk arasında şehitlerin
lideri anlamına gelen “Şeyh el-Şu-
heda” olarak anılan Ömer Muh-
tar’dan alınacak derslerle bugün
Libya halkı, Libya’nın geleceğine
kendisi karar verebilir ve yaşadığı
iç savaş tecrübesini güçlü şekilde
atlatabilir. Sonuç olarak Muhtar’dan
ve o dönemde yaşananlardan çı-
karılacak bir diğer önemli ders,
propagandaya karşı her zaman dik-
katli olunması gerektiğidir. İtal-
yanlarla işbirliği yapan bazı grup-
ların Muhtar aleyhine asılsız ha-
berler çıkarması ve onu “sapık inan-
çlı” olarak lanse ederek halkın gö-
zünden düşürme çabalarına rağmen
Muhtar’ın hak ettiği değeri ve ilgiyi
Libya ve bölge halkı arasında sür-
dürdüğü görülmektedir.

I Mart-Nisan 2020 Cilt: 11 Sayı: 92 I 107


