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eş-Şerif b. Muhammed 
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(1873-1933) 

Senusiyye tarikatı şeyhi . 
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Senusiyye tarikatının merkez zaviyesi
nin bulunduğu CağbQb'da doğdu. Tarika
tın kurucusu Seyyid Muhammed b. Ali es
SenQsl'nin torun u. Muhammed Şerif es
SenQsl'nin oğludur. CağbQb'da babası ve 
amcası Muhammed Mehdi es-Senusl'nin 
yanı sıra Seyyid Ahmed er-Rifi. Muham
med Mustafa et-Tilimsanlve imran b. Be
reke gibi Senası tarikatına mensup alim
lerden dini ilimleri tahsil etti. Senusiyye ta
rikatının lideri olan amcası Muhammed 
Mehdi ve babasının gözetiminde yetişti. 
Amcası tarikatın merkez zaviyesini Cağ
bQb'dan Kufra'ya taşırken ona önemli so
rumluluklar yükledi. Sahra bölgesinde Fran
sızlar'a karşı yürütülen cihad hareketi için
de yer aldı. Amcasının 1902 yılında vefatı 
üzerine tarikatın üçüncü şeyhi olarak ci
had hareketinin sorumluluğunu üstlendi. 

Ahmed Şerif es-Senusl, Kanim'in Fran
sızlar tarafından işgal edilmesi yüzünden 
tekrar Senası saflarına katılan Veday sul
tanı ile birlikte önce Fransızlar'a karşı bü
yük başarılar kazandı. Ancak Fransızlar'ın 
1906-1907 yıllarında Kavar. Bilma, Ayn Ke
lek'te gerçekleştirdikleri saldırılar Ahmed 
Şerif'in Veday'daki etkinliğini giderek azalt
tı. Fransız işgalinin yayılmasıyla bölgedeki 
zaviyeler yakılıp yıkıldı. Ağır kayıplar veren 
Ahmed Şerif liderliğindeki SenCısi kuwet-

leri siyasi güçlerini kaybettiler. Fransız
lar'ın bu hareketinin SenQsller'e değil as
lında islam'a yapılan bir saldırı olduğu ko
nusunda Osmanlı hükümetini bilgilendi
ren Ahmed Şerif'in teşebbüsleri sonucu 
Kufra kaymakamının liderliğinde Borku'
da düzenli bir ordu oluşturuldu . Ahmed 
Şerif. Eylül 1911'de Trablusgarp'ın italya 
tarafından işgal edilmeye başlanması üze
rine Fransızlar' a karşı dokuz yıldan beri 
sürdürdüğü mücadelenin ardından itaı
yanlar'a karşı cihada ağırlık verdi. Tobruk, 
Derne, Bingazi ekim ayında işgal edildi. Bu 
ilk saldırılar sırasında sahil kesimindeki 
Osmanlı garnizonları iç bölgelere çekildi. 
Bu sırada Ahmed Şerif liderliğinde Sani
no'da direnişi örgütlernek üzere bir toplan
tı yapıldı. Oluşturulan kuwetlerin başına 
Bingazi Senası Zaviyesi şeyhi Ahmed el
Isevl getirildi. Senası ihvanı ve yerli halk, 
iki ay sonra Mısır'dan Derne bölgesine ge
len Enver Bey (Paşa) ve aralarında Mus
tafa Kemal'in de bulunduğu Osmanlı su
bayları tarafından askeri eğitime tabi tu
tuldu. Mart 1912'de Senası ihvanı Binga
zi'ye saldırarak italyanlar' ı zor duruma dü
şürdü. Öte yandan Enver Bey kumanda
sındaki birlikler Deme'ye büyük bir saldırı 
düzenledi. Balkan Savaşı'nın patlak ver
mesi sebebiyle zor durumda kalan Osman
lı Devleti'nin Eylül 1912'de italya ile müza
reke masasına oturması ve Ekim 1912'de 
Uşi (Ouchy) Antiaşması'yla Libya'dan çekii
rneyi kabul etmesi, 1912 yılının başların
dan beri kendisine yapılan anlaşma tek
liflerini ısrarla reddeden ve Osmanlı yetki
lilerini sürekli uyararak işgal ettikleri top
raklardan çekilmedikleri sürece i talyan lar'
la barış görüşmesi yapılmamasını isteyen 
Ahmed Şerif üzerinde büyük bir hayal kı
rıklığı yarattı. Enver Bey, CağbCıb Zaviye
si'ne gelip Ahmed Şerif'e Osmanlı Devle
ti'nin Trablusgarp'tan çekilme sebeplerini 
anlatmaya çalıştıysa da Ahmed Şerif ge
rekçeler ne olursa olsun anlaşmanın ken
disini bağlamayacağını . bu durumu kabul
lenemediğini söyledi. 

Bu olaydan sonra Ahmed Şerif yazış
malarını "el-hükumetü's-seniyyetü'l-cellle" 
mührüyle imzalamaya başladı . O bunun
la, artık italyanlar'a karşı direnişin kendi
si ve Senası tarikatı mensupları tarafın

dan yürütüleceğini ilan ediyordu. Bölge
deki zaviye şeyhlerine ve kabile liderlerine 
mektuplar yazarak savaşa hazır olmaları
nı emretti. Ayrıca Osmanlı devlet erkanı
na ve islam dünyasındaki diğer lideriere 
gönderdiği mektuplarda acilen yardımda 
bulunmalarını istedi. Ahmed Şerif' in bu 
çağrısı islam dünyasında geniş yankı uyan-
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dırmakla birlikte bir miktar tıbbi yardım 
dışında önemli bir destek gelmedi. Enver 
Bey ve gönüllü Osmanlı subaylarının cep
heden ayrılmasından sonra direniş hare
ketinin kumandasını üzerine alan Ahmed 
Şerif kısa zamanda büyük başarılar kazan
dı. 16 Mayıs 1913'te General Mombretti 
kumandasındaki italyan ordusunu ağır bir 
yenilgiye uğrattı. italyanlar'ın direnişi kır
mak için hakkında yalan ve iftira dolu söy
lentiler çıkarmaya başlamaları üzerine bir 
beyanname yayımladı. Aynı tarihlerde çı
kan Bugyetü'l-müsarid li aJ:ıkdmi'l-mü
cahid fi'l-J:ıaş 'ale'l-cihad (Kahire 1332) 
adlı risalesindeki görüşlerin tekrarlandığı 
bu beyannarnede yabancı bir devletin ha
kimiyetin de bulunmayı reddettiğini kesin 
bir dille vurguladı. Senası direnişi bütün 
ülkede başarıyla devam ederken italyan
lar Ahmed Şerif'e muhalif kabile reisi Ra
mazan eş-Şitavl'ye para vererek direnişi 
kırmaya çalıştılar. Sirt istikametinde iler
lemeye çalışan italyanlar 29 Nisan 1915'
te ağır bir yenilgiye uğratıldı. Ahmed Şe
rif bu zaferle Sirenayka' nın iç k.ısımlarıyla 
Trablurgarp bölgesini denetimi altına aldı. 
öte yandan Osmanlı Devleti Kasım 1 914 ·
te Almanya, Avusturya-Macaristan ile bir
likte ingiltere, Fransa ve Rusya'ya karşı sa
vaş ilan ederek I. Dünya Savaşı'na katıl
mıştı. italya'nın da 191 S'te ingiltere, Fran
sa ve Rusya'nın yanında savaşa girmesiy
le Ahmed Şerif kendini I. Dünya Savaşı '

nın içinde buldu. Ahmed Şerif'in başarıla

rının farkında olan Osmanlı Devleti italya'
nın savaşa katılmasından sonra kendisine 
Trablusgarp ve Bingazi valiliği payesini 
verdi. Bu olayın ardından bölgede ona ha
life naibi sıfatıyla bakilmaya başlandı. Bir 
Alman denizaltısıyla istanbul'dan silah. 
cephane, erzakyardımında bulunuldu. De
nizaltıda bulunan Enver Bey'in kardeşi Nu
ri Bey ile bazı Osmanlı subayları da bölge
ye intikal ettiler. Osmanlı ve Alman subay
ları , yıllardır Fransız ve italya ile savaşmak
ta olan Ahmed Şerif'e Mısır'da ingilizler 
üzerine saldırması konusunda ısrar etti
ler. Ahmed Şerif . bu ısrarlar sonunda Se
nusl kuwetlerine ingilizler'e saldırı emri
ni vermek zorunda kaldı. Osmanlı-SenGsl 
kuwetleri başlangıçta başarılı oldu. 191 S 
Kasımın da Seli Gm ele geçirildi. Ancak in
gilizler 24 Mart 1916'da SellQm'u geri al
dılar. Kuwetlerinin ağır kayıplar vermesi 
üzerine Ahmed Şerif kendisine sadık Se
nCısl kabilelerinin bulunduğu Farfaro'ya ka
dar geri çekildi. ingilizler'e karşı girişilen 
bu hareket SenGsiler'in ağır yara alması
na, Ahmed Şerif'in siyasi gücünü büyük 
ölçüde yitirmesine sebep oldu. Önce Cağ-
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bGb'a, ardından Sirtika'ya gitti. Amacı 
Trablusgarp bölgesine geçip direnişi ora
da sürdürmekti. Ancak Nuri Bey ile Süley
man BarGnl, ondan önce gidip bölgeyi Se
nüsi karşıtlarından Ramazan eş-Şitavi'ye 
bağladılar. Böylece Ahmed Şerif'in elinde 
önemli bölge olarak Sirenayka kaldı. Ah
med Şerif, bir süre sonra bütün askeri ve 
siyasi yetkilerini amcası Seyyid Mehdi'nin 
oğlu Muhammed İdris'e devredip kendisi 
tarikatın maneVilideri olarak kaldı. Bu dö
nemde Ahmed Şerif ile, Osmanlılar'a kar
şı İngilizler'le beraber olmayı ve bu saye
de İtalyanlar'la anlaşmaya varmayı tercih 
eden yeğeni Muhammed İdris (1. idris) 
arasında görüş ayrılığı ortaya çıktı. 

Ahmed Şerif, I. Dünya Savaşı sonların
da başkumandan Enver Paşa'nın emriyle 
Teşkilat-ı Mahsusa mensuplarından Hüsa
meddin (Ertürk) ve Askeri Temyiz Mahke
mesi reisi Yusuf Şetvan tarafından istan
bul'a davet edildi. Sirte körfezindeki Ukay
le'den bir Alman denizaltısına bindirilip 
Avusturya'nın Pola Limanı'na, oradan Bal
kan treni ile 30 Ağustos 1918'de İstan
bul'a getirildi. Beraberinde Senüsi şeyh
lerinden Muhammed ez-Zavi, Mısırlı bin
başı Muhammed Salih Bey, dervişlerin
den Salih Ebu Urküb es-SenGsi, özel dokto
ru binbaşı Abdüsselam Bey bulunuyordu. 
Avusturya'nın Pola Limanı'na varınca Al
man imparatoru Wilhelm tarafından Ber
lin'e davet ediidiyse de Alman propagan
dasına alet edileceğini sezdiği için rahat
sızlığını bahane ederek bu teklifi geri çevir
di. Ahmed Şerif, İstanbul'a gelişinin ikinci 
günü VI. Mehmed'in (Vahdeddin) Eyüp
sultan'da yapılan kılıç kuşatma merasi
minde yeni padişaha kılıç kuşattı, kendi
sine vezirlik payesi ve paşa rütbesi verildi. 
2 Eylül'de Sadrazam Talat Paşa, Şeyhülis
Iam Musa Kazım Efendi ve Harbiye Nazı

rı Enver Paşa'yı makamlarında ziyaret et
ti. Şeyhin İstanbul'a gelişine dönemin ya
yın organlarında geniş yer verildi. Enver 
Paşa'nın asıl amacının İslam dünyasında 
büyük nüfuzu olan Ahmed Şerif'i İslam ül
kelerine göndermek olduğu, ancak Vah
deddin'le anlaşmazlığı yüzünden bu tasa
rısını gerçekleştiremediği, Vahdeddin'in 
Ahmed Şerif'in Hicaz seyahatine ilişkin ha
zırlanan programı iptal ederek onun in
gilizler'e karşı kullanılması planını bozdu
ğu kaydedilmektedir. öte yandan Enver 
Paşa'nın Sultan Mehmed Reşad'ı halifeli
ği Ahmed Şerif'e devretmekle korkutarak 
kontrol altına almak istediği, 1914 yılı so
nunda Ahmed Şerif'e bütün Afrika müs
lümanlarını ayaklandırması karşılığında hi-
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!afet makamına getirileceğinin vaad edil
diği öne sürülmektedir. 

Topkapı Sarayı'nda misafir edilen Şeyh 
Ahmed Şerif'in İstanbul hükümeti nezdin
deki saygınlığı Vahdeddin'in İngiliz yanlı
sı dış politika izlemesi sebebiyle giderek 
azaldı. Vahdeddin, Mondros Mütarekesi'
nin imzalanmasından sonra şeyhin mai
yetiyle birlikte Bursa'da ikamet etmesini 
emretti. 5 Kasım 1918'de Bursa'ya giden 
Ahmed Şerif, burada kaldığı süre içinde 
Ali Fuat Cebesoy gibi Mustafa Kemal Pa
şa'nın yakın arkadaşlarıyla ve Celal Bayar 
gibi Kuva-yı Milliye liderleriyle görüşme
ler yaptı. Bursa'nın Yunan ordusu tara
fından işgali üzerine (8 Temmuz ı 920) 17 
Temmuz'dan itibaren bir süre Konya'da 
ikamet ettikten sonra 15 Kasım 1920'de 
Ankara'ya gelerek 25 Kasım'da Mustafa 
Kemal ile bir yemekte buluştu. Bu on gün
lük süre içinde neler konuşulduğuna dair 
bir belge bulunmamakla birlikte son gö
rüşme sırasında irat ettikleri nutuklar gü
nümüze ulaşmıştır (Ertürk, s. 483-485; Ba
yar, II, 490-494). Ahmed Şerif'in Mustafa 
Kemal ile ilişkileri bayram tebrikleri ve he
diyeler dolayısıyla basma da yansımıştır. 
Onun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başka
nı ve Başkumandan Mustafa Kemal'e mü
cevher kakmalı bir kılıçla üzeri ayet ve ha
dislerle süslenmiş bir kemer hediye ettiği, 
Mustafa Kemal'in bu hediyeleri Çankaya 
Köşkü'ndeki bir odaya astırdığı bilinmek
tedir. 

Ahmed Şerif, Milli Mücadele sırasında 
18 Şubat 1921 Cuma günü Sivas'ta Ca
mi-i Kebir'de toplanan Büyük İslam Kon
feransı'nda başkanlık yaptı. Konferansın 

amacı, İslam birliğini kurabilmek için müs
lüman devletlerin bu doğrultuda çalışma
larını sağlamaktı. Ahmed Şerif'in kongre
deki konuşması Sebilürreşô.d mecmua
sında yayımlandı. Onun, halifenin ve Os
manlı hükümetinin ricası üzerine Kuva-yı 
Milliyeciler'i ve Anadolu hükümetini padi
şaha bağlılık ve itaate davet göreviyle An
kara'ya gittiğini ileri sürenler bulunmak
la birlikte Eskişehir'den Mustafa Kemal'e 
gönderdiği 29 Kasım 1920 tarihli Haki
miyet-i Milliye gazetesinde yayımlanan. 
"Din ve vatanın muhafazasını gaye edinen 
zat-ı alilerinin ve Büyük Millet Meclisi'nin 
nihai saadete erişmesini niyaz eder" cüm
lesiyle biten telgrafı ve Il. İnönü zaferin
den sonra yine Mustafa Kemal' e gönder
diği, "Mahsus gözlerinizden öper ve arz-ı 
hürmet eylerim, biz tek bir şahıs gibiyiz. 
aramızda ayrılık görmüyorum" diye başla
yıp, "Düşmanın bozguna uğrayarak peri
şan olduğunu ewelce rüya aleminde gör-

müş ve bunun müjdesini zat-ı devletleri
ne arzetmiştim" diye devam eden tebrik 
telgrafı (Koloğlu, s. 125, 133) onun Milli 
Mücadele'nin ve Mustafa Kemal'in yanın
da olduğunu göstermektedir. Mustafa Ke
mal'in İslam ülkelerindeki halkların dini 
duygularını kendilerine karşı kullanma ko
nusunda Ahmed Şerif es-Senüsi ile aniaş
tığını öğrenen İngiliz İstihbaratı kendisini 
yakından izlemeye başladı. İngiliz istihba
ratının önemli bir ismi olarak İstanbul'a 
gelen ve oradan Ankara'ya geçen Mustafa 
Saglr'in görevlerinden biri Şeyh Senüst'
nin hareketlerini takip etmekti. 

Ankara hükümeti, Irak'taki Arap aşiret
lerini İngiltere'ye ve Kral Faysal'a karşı bir
leştirmek amacıyla Ahmed Şerif es-SenG
si'nin yardımına başvurdu. 1921 yılı ilkba
harında bölgedeki Arap ve Kürt aşiret re
isleriyle buluşan Ahmed Şerif onlardan ya
bancı güçlere karşı koymalarını istedi, ken
dilerine mükafat olarak unvanlar ve ba
ğışlar verileceği vaadinde bulundu. Ayrıca 
İngilizler' e ve Kral Faysal'a ağır bir üslupla 
saldıran broşürler bastırıp özellikle Musul 
ve Irak'ın diğer bölgelerine gönderdi. Ama
cı, Ankara hükümetinin görüşlerini Irak'
taki Arap aşiretleri arasında yayarak An
kara hükümetiyle aşiret şeyhleri arasın
da bir anlaşma zemini oluşturmaya çalış
maktı. 

Milli Mücadele'yi yöneten kişileri İslam 
dünyasının kahraman evlatları olarak gö
ren Ahmed Şerif, Lozan Konferansı sıra
sında Türkiye'nin bugünkü Irak sınırına ya
kın bölgelerde Türk tezleri doğrultusunda 
çalışmaya devam etti. Konferans esna
sında Musul sorunu çıkmaza girdiğinde 
Mustafa Kemal'in Musul cephesindeki bir 
likleri teftiş için Fevzi Paşa, yardımcıları 
Galib ve Asım paşalar ve Şeyh Ahmed Şe
rif es-Senüsi ile birlikte Musul'a gideceği 
duyuldu. Böyle bir teftiş seyahati gerçek
leşmedi, ancak Ahmed Şerif es-Senüsi 
Ocak 1923'te Musul bölgesine seyahat et
mek üzere Diyarbakır'a gitti. Ankara Ga
rı'nda Başvekil Rauf (Orbay), Milli Müda
faa vekili Kazım (Özalp) paşalar, Afgan se
firi Ahmed Han ve önde gelen birçok kişi 
tarafından uğurlandı. Onun muhtemel Kürt 
ayaklanmasını önlemek için daha önceleri 
de Kürtler'in yoğun olduğu bölgeye gön
derildiği, ancak başarısız olup hapsedildi
ği Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi ta
rafından kaleme alınan raporda belirtil
mekteyse de bu konuda elde başka bilgi 
bulunmamaktadır. Böyle bir haberin, onun 
Kürtler arasındaki propanganda faaliyet
lerini etkisiz kılmak isteyen İngiliz istihba
rat servisinin karşı propagandası olduğu 



söylenebilir. Bu bölgeye yakın bir yer olan 
Antep'te halk arasında Şeyh Ahmed es

Senusl'nin geçtiği toprağı düşmanın isti
la edemeyeceğine inanılması onun mane
vi etkisi kadar bu etkiyi kırmanın ne ka
dar önemli olduğunu da göstermektedir. 

Cumhuriyet'in ilanından sonra sessiz kal
mayı tercih eden Ahmed Şerif es-Senusl, 

Mersin'in bir hıristiyan köyünde zorunlu 
ikamete tabi tutuldu. Lozan Antlaşması'
nın ardından Türkiye'de ikameti italyan
lar'ı rahatsız etti. Hükümet, 1926 yılında 
Osmanlı hanedam mensuplarıyla yakın te

mas içinde bulunduğu gerekçesiyle Tür
kiye'den ayrılmasını istedi. Türkiye'den ay

rıldıktan sonra Şam'a giden Ahmed Şerif, 
burada bir süre Emir Abdülkadir el-Ce
zairl'nin tarunu Emir Said'in konuğu ol
du. Ahmed Şerif'in gördüğü ilgiden rahat
sız olan Fransa güctürnündeki Suriye hü

kümeti onun yirmi dört saat içinde Suri
ye'yi terketmesini istedi. Filistin'e geçen 
Ahmed Şerif'in buradaki faaliyetleri ingi
lizler'i rahatsız edince Hicaz'a gitmek zo
runda kaldı. Onun Mekke'ye gelişi Kral ibn 
SuQd'u tedirgin etti. Bir süre sonra Ye

men imamlığı ile Suud Krallığı arasında 
tampon bölge olan Aslr'e çekilen Ahmed 
Şerif es-Senusl 1 O Mart 1933 tarihinde 
Medine'de vefat etti. 

Eserleri. 1. Bugyetü'l-müsarid ii a]J.
kdmi'l-mücdhid fi'l-J:ıaş 'ale'l-cihdd (Ka
hi re 1332). z. el-Envarü'l-l;mdsiyye ii 
m u]faddim eti 't -tari]fati 's-S en O.siyye 
(İstanbu l 1339- 1342). Senusiyye tarikatı
nın silsilesi, adab ve erkanıyla virdlerine 
dair bir eserdir. 3. el-FüyO.zatü'r-rabbd
niyye ii i cazeti't-tari]fati 's-SenO.siyye
ti'l-AJ:ımediyyeti'l-İdrisiyye (İstan bu 1 
1339-1342) Ahmed Şerif'in ders okuyup 
icazet aldığı hocalarıyla şeyhlerinin isim
lerini içeren risalenin sonunda müellifin 

Ahmed Şerif 
es-senüsi'n in 
Tarsus Yenice 
Tren istasyonu 'nda 
Mustafa Kemal 
Atatürk 
tarafından 

karşı lan ışı 

Senusiyye tarikatına dahil olmak isteyen
leri tarikatın evradını okumayı sürdürme
leri şartıyla tarikata kabul ettiğini belir
ten bir notu bulunmaktadır. Ahmed Şerif'in 
ayrıca ed-Dürrü'l-ieridü'l-vehhac ii riJ:ı
le mine'l-CagbO.b ile't-Tac, el-Kevke
bü'z-zahir ii sema'in mücelli'?:-?:ala
mi'l-'akir, Fevzatü '1-mevahibi'l-mali
kiyye adlı eserlerinin bulunduğu kayde
dilmektedir. 
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Iii NiHAT AZAMAT 

SENÜSi, Muhammed b. Ali 

( ..r~' ~ 0-1 ~) 
Seyyid Muhammed b. Ali b. Muhammed 

b. Abdilkadir es-Senusi 
(ö. 1276/1859) 

L 
Senil.siyye tarikatının kurucusu. 

_j 

12 Reblülewel 1202'de (22 Ara lı k 1787) 

Cezayir'in Vehran vilayetine bağlı Müs
teganim'in güneydoğusundaki Vasıta'da 
doğdu . Soyu Hz. Hasan'a ulaştığı için Ha
seni, doğduğu bölgenin idrisi hanedanının 
kurucusu Seyyid idrls'e nisbetinden dola
yı idrisi nisbesini kullandı. Senusl künye
si, ailesinin daha önce yaşadığı Tilimsan 
şehri çevresindeki Esnus dağından gel
mektedir .. Dedesi, babası, amcaları yanın
da çok sayıda hanımın da ilimle uğraştığı 
bir ailenin çocuğu olan Muhammed b. Ali 
es-Senusl henüz iki yaşındayken babasını 
kaybetti. ilk eğitimini halası Seyyide Fatı
ma'dan aldı. Kur'an-ı Kerlm'i ezberledik
ten sonra fıkıh. tefsir, akaid ve kelam konu
larında temel bilgileri öğrendi. Halasının 
vefatının ardından amcasının oğlu Şarif'

ten Kur'an, fıkıh, hadis dersleri almaya de
vam etti. Eğitimini çevredeki Müsteganim, 
Mazune, Muasker ve Tilimsan medrese
lerinde sürdürdü. Daha sonra ileri seviye
de eğitim görmek için Fas şehrine gide
rek Karaviyyln Medresesi'nde ders oku
maya başladı. Bu yıllarda tasawufla da il
gilendi. Fas alimleri onun ilirnde belli bir 
seviyeye ulaştığına kanaat getirince Kara
viyyln Camii'nde ders okutmasına izin ve
rildi. iki asra yakın bir süredir Fas'ta hü
küm süren Filall-Alevller'in emlri Mevlay 
Süleyman sarayda kendisine görev ver
mek istediyse de Sen us! bu teklifi kabul 
etmedi. Bir süre sonra dini ve içtimal alan
larda ısiaha yönelik fikirleri, vaaz ve ders
leri yüzünden yakın takibe alındı. 

1818 veya 1819'da Hicaz'a gitmek 
amacıyla Fas'tan ayrılan Senusl önce do-
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