SENOST, Muhammed Mehdi
anlatılmaktadır

(Kah i re 1349, 1373; Beyii ]]ulaşati'r-raşı d. Muhammed b. Ali es-Senüsl'nin Medine'ye gittiğinde kendisine sorulan ictihad, taklid, hadisle amel ve fık
ha dair bazı sorulara verdiği cevapları içerir (Kahire 1353) . Eserin sonunda nefsin
yedi mertebesinin anlatıldığı bir bölüm bulunmaktadır. 3. es-Selsebilü'l-ma'in fi'ttara'i~i'l-erba'in . Müellifin tasawuf ve
tarikatlar hakkındaki görüşlerini yans ıtan
ve intisap ettiğini söylediği kırk tarikatın
evradını içeren eser Bugyetü'l-ma~aşıd'
la birlikte basılmıştır. 4. ha?:ü'l-vesnan
fi'l-'amel bi'l)ıadiş ve'l-Kur'ô.n . Hadis,
Kitap ve Sünnet'le amel etmenin gerekliliği, ictihad ve taklid konusunun işlendiği
dört bölümden meydana gelir. Senüsi, bu
kitabında ictihad kapısının kapandığını söyleyeniere karşı çıkıp ictihadın kıyamete kadar devam edeceğini savunmuş, ümmetin Kitap ve Sünnet'ten uzaklaşmasına sebep olan taklidin dinde yeri bulunmadığını
belirterek bir kısım alimierin taklidi dört
Sünni mezhebin imamlarına indirgernelerini ağır biçimde eleştirmiştir. Taklid konusunu ele aldığ ı bölümün sonunda tasavvuftaki keşfe temas eden müellif, bunun
şeriata bağlı kalmanın neticesinde Allah'ın
bazı veli kullarına bir lutfu olduğunu söylemiş, süfilerin ehl-i hadis metodunu izlediklerini ve ehH hadis gibi sünnete uyduklarını belirtmiştir (Cezayir 1914: Kahi re 1357, 1360; Beyrut 1388, Mukaddimetü
Muvatta'i'l-imam Malik ile birlikte) . Eser,
Abdülhadi Timurtaş tarafından İetihad ve
Taklid Çerçevesinde Nassın Uygulanı
şı adıyla Türkçe'ye tercüme edilmiştir (İs
tanbu l 1995). S. el-Müselselô.tü'l-'aşere
fi'l-e]J.ô.dişi'n-nebeviyye (Kahire 1357) 6.
Şiffı'ü 'ş-şadr. Dini-fıkhi mesel el ere dair
bir eserdir (Kahire 1360) 7. el-Menhelü'r-reviyyü'r-rô.'i~ ii esô.nidi'l-'ilm ve
uşuli't-tarô.'i~. Hocalarından, onlardan
okuduğu kitaplardan, tasavvuf ve tarikatlardan bahseden eser müellifin yetişme
dönemiyle ilgili önemli bilgiler içermektedir (Kahire 1373) 8. Mu~addimetü Muvatta'i'l-İmô.m Mô.lik. Müellif iki bölümden oluşan eserin girişinde sahabe ve tilbiinin hadise verdiği öneme dikkat çekmiş, birinci bölümde ulemanın el-Muvatta' hakkındaki takdirkar ifadelerine yer
vermiş, ikinci bölümde İmam Malik'in ilmi. faziletleri. Kitap ve Sünnet'e bağlılığı
anlatılm ı ştır (Kahire 1374; Beyrut 1388,
lk8.?ü'l-vesnan ile birlikte) Müellifin bu
eserleri torunu, Libya Devleti'nin ilk kralı
1. İdris es-Senüsi tarafından bir araya getirilerek el-Mecmu'atü '1-mul].tô.re adıyla
rut 1980) z.

Bugyetü'l-ma~aşıd

(Beyrut 1968). Muhammed b. Ali es-Senüsl'nin basılmamış diğer bazı eserleri de şunlardır: eş-Şümu
sü şô.r*a, el-Büdurü's-sô.fire, el-Kevô.kibü'd-dürriyye, Hidô.yetü'l-vesile, Tavô.'inü'l-esinne ii tô.'ini Ehli's-sünne, Risô.letü's-süluk, Şüzurü'~-~eheb (eserlerinin bir listesi için bk. Ahmed Sıdki
Decdinl, s. 132, 150)

yayımlanmıştır
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Senüsiyye tarikatının piri Muhammed b.
Ali es-Senüsi'nin oğludur. Bingazi ile Derne arasındaki Masse'de doğdu . Annesi Seyyid Ahmed b. Ferecullah'ın kızı Fatıma' dır.

İlk çocukluk yılları, babasının 1846 yılında
Hicaz'a tekrar dönerken ailesini emanet
ettiği Deme'nin dindar aileleri ve bedevi
Araplar arasında geçti. İlk eğitimini babasının önde gelen mensuplarından Seyyid
Ahmed er-Rifi. Ali b. Abdülmevla, imrfm
b. Bereke ei-Feytüri gibi alimlerden aldı.
Muhammed Mehdi babasının 1859'da vefatının ardından henüz on altı yaşında tarikatın ikinci postnişini oldu. Bu sırada kardeşi Muhammed Şerif on dört yaşındaydı.
1859 yılından itibaren, Senüsiyye'nin önderi Muhammed Mehdi olmakla birlikte iki
kardeş birbirine bağlı kalarak bütün meselelerde ortak hareket etti. Bu örnek kardeşlik Muhammed Şerif'in vefatma ( 1896)
kadar sürdü.
Babasının vasiyeti üzerine Muhammed
Mehdi, tarikatı Büyük Sahra ve Biladüssüdan diye bilinen siyahi toplumların yaşa
dığı Afrika'nın iç bölgelerinde yaymak için
büyük gayret gösterdi. Babasının dostu
olan Çad'ın doğusundaki Veday'ın sultanı
Muhammed Şerif'in ölümünden sonra tahta geçen Sultan Ali ve Sultan Yusuf, Senüsiyye'ye bağlılıklarını sürdürdüler. Böylece
Bingazi'den Veday'a, oradan daha güneye uzanan ticaret yolu, Trablusgarp-Fizan
arasındaki tarihi yolun alternatifi olarak
giderek daha fazla kullanılan bir güzergiı
ha dönüştü. Tüccarların geçtikleri bütün
yerleşim yerlerinde Senüsi zaYiyeleri açıl
dı. Bu zaviyeler her taraftan gelen misarır
lerin ağırlandığı, aynı zamanda İslam'ın
öğretildiği birer merkez şeklinde yapılan
dırıldı. Afrika'nın iç kesimlerinden getirilen köleler bu zaviyelerde İslam dinini öğ
rendikleri gibi çevrede açılan arazilerde
ziraat, ticaret ve el sanatları konularında
meslek eğitimi almalarından sonra memleketlerine gönderiliyordu. Özellikle bu bölgedeki ihvanın bölgede İslam'ın yayılma
sında büyük katkıları oldu .

Muhammed Mehdi,

babasının

kurup ge-

liştirdiği tarikatı Fas'tan Şam'a ve İ stan

bul'dan Hindistan'a, Yemen'den Cava'ya
kadar yayma konusunda büyük başarı gösterdi. Mısır'ın güneybatı sınırından Sudan'daki Darfür'a kadar uzanan bölgede, buradan bütün Büyük Sahra çölünü çevreleyen Çad'daki Veday, Kanim, Bagirmi, Enidi (Ennedi), Borku ve Tibesti; Nüerya'daki
Bornu, Sakoto ve Kano; Nüer'deki Kavar,
Air (Ayr) ve Zinder'deki sultanlıklardaki nüfuzu iyice arttı. Kuzeyde Trablusgarp'tan
güneydeki Fizan'a, yine bu vilayetin doğu
sundaki Kufra'dan batısındaki Gat ve Gadamis kasabalarına kadar her tarafta zaviyeler açıldı. Bütün bu bölgelerdeki ticaret SenGsiler'in yönlendirdiği kimselerce
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yapılıyor, onların koydukları

kurallara herkes uyuyordu. Bu mahalli idarelerin çevrelediği Büyük Sahra çölü ve etrafındaki
yerleşim yerlerinde Sen us! ihvanın faaliyetleri giderek yoğunlaştı. Muhammed
Mehdi'nin Biladüssüdan bölgesinde iki vekili vardı. Bunlardan Muhammed el-Baran! Kanim'de ikamet ediyordu ve Evladüsüleyman, Zevaya, TibQ ve Tevarik'i özellikle Fransız işgaline karşı teşkilatiandırmak
tan sorumluydu. Muhammed es-Sünni ve
yerine geçen Mehdi isimli oğlu ise Veday,
Bornu ve Bagirmi sultanlarıyla Muhammed Mehdi es-Senüs! arasındaki irtibatı
sağlamaktaydı.

Muhammed Mehd1 biri Sultan Abdülaziz, diğeri Il. Abdülhamid'den olmak üzere Osmanlı sultanlarından iki ferman aldı.
Bunlarda babasına verilen fermanda kendilerine tanınan haklar korunuyordu. İtal
yanlar, kendisine çok kıymetli hediyeler
göndererek onunla yakınlık kurmak istedilerse de o Osmanlı Devleti'ne bağlılığın
dan dolayı bu hediyeleri reddetti. 14 Eylül 1884 tarihinde Babıali tarafından SenOsi'nin Bingazi vilayeti sınırları içindeki elli kadar zaviyesine dağıtılmak üzere zso
mushaf satın alınıp gönderilmesi padişah
tarafından uygun görüldü. Ardından mushafların sayısının arttınlmasına karar verildi. Muhammed Mehdi 1886'da halifelerinden Abdürrahim Efendi ile ll. Abdülhamid'e bir mektup gönderdi. Onun Osmanlı Devleti'ne bağlılığının en ciddi delillerinden biri bu mektubudur. 1891 yılında
Bingazi'deki Senüsiyye Zaviyesi postnişini
Ebü'I-Kasım Muhammed el-lsevl'ye 1000
kuruş , Derne Zaviyesi'ndeki Şeyh Miftah
Efendi'ye SOO kuruş maaş bağlanması üzerine Muhammed Mehdi bu konuda teşek
kürlerini ve Osmanlı Devleti'ne bağlılığını
bir defa daha İstanbul'a bildirdi.
Babası gibi dönemin büyük siyasi güçlerine karşı mesafeli durmak isteyen Muhammed Mehdi, 1876-1878 yılları arasın
daki Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'nin kendisine yaptığı yardım çağ
rısına cevap vermedi. 188Z'de Mısır'ın İngi
lizler tarafından işgali sürecinde Urabl Paşa'nın istediği yardıma da sıcak bakmadı.
Aynı yıl Sudan Mehd!si olarak bilinen Muhammed Ahmed'in kendisine mektupla
yaptığı beraber hareket etme teklifini, ayrıca Fransa, İngiltere, İtalya ve Almanya'nın diplomatik münasebet kurma isteklerini de kabul etmedi.

Hareketin yoğun biçimde faal olduğu
Bingazi-Veday hattında ve çevresinde Muhammed Mehdi'nin karşısına çıkan en bü-
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yük engel kendine Mehdi unvanını veren
Muhammed Ahmed'in Sudan'da başlat
tığı direniş hareketi oldu. Sudan Mehd!si,
1882 yılından itibaren ülkesinde İngiliz iş
galine karşı verdiği mücadelede SenQsl'nin desteğini almak istiyor, hatta bütün Sen us! ihvanının Mısır'a saidırmasını veya Sudan'da kendi güçlerine katılmasını arzu ediyordu. Muhammed Mehdi onun bu taleplerini reddetmekle kalmadı, Çad'a doğru
yayılmasını engellemek için önünü kesti.
Ayrıca nüfuzunu kullanarak Sudan'ın batısındaki DarfOr ve Nijerya'daki Bornu sultanlıklarının onun safına geçmesini engelledi. Ancak bu durum daha çok İngilizler'in
işine yaradı. Çünkü İngilizler'in en büyük
korkusu bu iki yerli önderin kuwetlerini
birleştirip karşıianna çıkmasıydı. Öte yandan bu sıralarda Muhammed Mehdi, Sudan'ın iç kısımlarında Osmanlı halifesi adı
na hutbe okutmaktaydı. Böyle bir birleş
menin kısa vadede gerçekleşmesi çok zor
olmakla birlikte Sudan Mehd!si ondan ümidini kesmemişti. Ölüm döşeğinde bile kendisinden sonra üçüncü halifesi olarak onu
tayin ettiği söylenmekteydi. 1888-1889 yıl
larında Çad'ın kuzeyindeki Borku bölgesiyle bilhassa DarfOr'da Sudan Mehd!si'nin yerine geçen Abdullah b. Muhammed
et- Teayişl'nin birlikleriyle Senüsller arasın
da çarpışmalar meydana geldi. Senüsller'in
Sudan'ın DarfOr bölgesine saldırdıklarına
ve burasını Abdullah et-Teayiş! ile yaptık
ları çarpışmanın ardından ele geçirdiklerine dair haberler İstanbul'a kadar ulaştı.
Kuzey Afrika'da Cezayir ve Tunus eyaJetlerinin Fransa tarafından işgal edilmesi yüzünden Osmanlı Devleti'nin elinde sadece
Trablusgarp vilayeti kalmıştı. Bu bölge
halkı üzerinde çok etkili olan Muhammed
Mehdi'nin faaliyetlerini yakından takip eden
II. Abdülhamid yaverlerinden Sadık ei-Müeyyed Bey'i 188Tde CağbQb'a, 189S'te Kufra'ya gönderdi. Bu özel ilgi Muhammed
Mehdi ve ihvanı tarafından büyük bir takdirle karşılandı ve Osmanlı halifesine bağ
lılıklarını daha da kuwetlendirdi.
Osmanlı Devleti, Muhammed Mehdi döneminde başta bugünkü Libya olmak üzere Çad, Nijer, Cezayir ve Tunus'un güney
bölgeleriyle münasebetlerini geliştirmeye
özen gösterdi. Bilhassa Trablusgarp vilayetindeki görevlerinden İstanbul'a dönen
Osmanlı memurlarından SenGsiler hakkın
da devamlı bilgi alınıyordu. Batılılar'ın iddia ettiklerinin aksine Muhammed Mehdi'nin Osmanlı Devleti'ne karşı düşmanca
bir tavrı olmadığı gibi kendi nüfuz bölgelerindeki müslümanların halifeye bağlılık
larını temin ettiği biliniyordu. Muhammed

Mehdi es-SenQsl'nin Akdeniz sahilinden
Çad gölü havzasına kadar binlerce kilometre uzunluğundaki bir alana hakim büyük bir siyasi güç olduğunu bilen İngilte
re, Fransa, İtalya ve Almanya gibi ~ömür
geci ülkeler kendisiyle irtibat kurabilmek
için her yolu deniyor, bu durumun farkın
da olan Bingazi mutasarrıfları da her hareketini yakından takip ediyordu. Onun
CağbQb'daki merkez zaviyeyi daha güneydeki Kufra'ya götürmesi Osmanlı Devleti
ve diğer devletler tarafından takip edildi.
İngiltere'nin himayesine giren Mısır hidivinin 1894 yılında beraberinde İngilizler olduğu halde 2000 deve ile CağbQb'a geleceğine dair haberlerin kendisine ulaşması
üzerine CağbQb'dan ayrılmaya kesin karar veren Muhammed Mehdi Kufra'daki
Vadiülarş'a gitmek için 17 Nisan 189S tarihinde kardeşi Muhammed Şerif, ailesi ve
aralarında Ömer ei-Muhtar'ın da bulunduğu 100 kadar talebesiyle birlikte yola
çıktı. Bu yolculuğa çıkarken Osmanlı idaresinden kaçtığına ve 2000 silahlı adamıy
la seyahat edeceğine dair söylentiler yayıl
dı . Osmanlı Zaptiye nazırı, Bingazi'deki polis komiserinden aldığı telgrafa istinaden
Muhammed Mehdi'nin SOO çadır, 2000'den fazla silahlı ihvanı ile CağbQb'dan belirsiz bir istikamete doğru hareket etmesinin yerliler arasında heyecana sebep olduğunu Babıali'ye bildirdi. Halbuki o, Cağ
büb'dan ayrılırken bütün zaviye şeyhlerin
den Osmanlı Devleti'ne itaate devam etmelerini istemişti. CağbQb'da vekil olarak
yeğeni Muhammed ei-Abld'i bırakan Muhammed Mehd1, Kufra'da inşa ettirdiği
Tae Zaviyesi'ne yerleşti. Çamurdan evlerin bulunduğu bu yerleşim mahalli kısa
zamanda Senüsiyye'nin önemli bir merkezi oldu. Derviş Paşa, CağbQb'dan Muhammed Mehdi es-SenQsl'nin ayrılacağı yönündeki haberlerin gerçekleştiğini, yerine en güvendiği halifelerinden Seyyid Ahmed er-Rifi'yi bıraktığım, yolculuğa kardeşi Muhammed Şerif, ailesi, kırk talebesi ve
altmış kadar hizmetçisiyle çıktığını, yanlarına yedi çadır ve gerekli malzemeleri yükledikleri 116 deve alıp Kufra'ya gittiklerini
bildirdi. Il. Abdülhamid, Kuzey Afrika'da
Osmanlılar'a bağlı tek vilayet olarak kalan
Trablusgarp sınırlarında büyük nüfuz sahibi olan Muhammed Mehdi es-Senüs!'ye
189S yılında bir name-i hümayunla çeşit
li hediyeler göndermeye karar verdi. SenQsl'nin İstanbul'daki halifelerinden Şeyh
Abdülaziz Efendi, padişahın yaverlerinden
Sadık el-Müeyyed Paşa ile birlikte Kufra'ya
giderek padişahın fermanını ve hediyelerini kendisine takdim etti (Kasım 1895).

SENOSI, Muhammed b. Osman
Muhammed Mehdi, Kufra'daki zaviyede dört yıl kaldıktan sonra 1899'da bu defa daha güneyde kalan, bugünkü Çad sınır
ları içinde Tibesti ile Borku bölgeleri arasında bulunan GarG'daki (Gouro) zaviyesine gitti. Amacı bölgedeki arazilerini idare etmek, tüccarlar için önemli olan Ve day Sultanlığı ' na yakın olmak ve özellikle
her geçen gün artan Frans ı z işgali tehlikesine karşı daha etkili mücadele edebilmekti. Ayrıca bu bölgede dengeler hızlı bir
şekilde değişmekteydi. Sudan'daki İngiliz
işgalinin ardından birliklerini alarak 1880'li yılların başında Çad gölü çevresine gelen Rabih b. Fazlullah adlı bir kumandan ,
Bagirmi ve Bornu gibi yüzlerce yıldır bölgede hüküm süren devletleri ortadan kaldırıp Dikeo merkezli yeni bir devlet kurmuştu. Öte yandan bu bölgeyi 1880'li yıl
ların sonunda kendi aralarında paylaşan
Fransa, İngiltere ve Almanya'nın Çad gölü
havzasına kadar saldırılarda bulunmaları
bekleniyordu.
Avrupa sömürgeciliğinin büyük bir tehlike olarak belirdiği Büyük Sahra'da Osmanlı askeri birlikleri , Senüsl taraftarları
nın desteğiyle Çad ve Nüer'in kuzey bölgelerinin Trablusgarp vilayetine ait Fizan
sancağına bağlı birer kaza merkezine dönüşmesini sağladılar. Bundan sonraki hedef Çad'ın tamamını istilaya karşı korumaktı. Yaklaşık on yıl SenGsi-Osmanlı birlikteliğiyle Fransızlar'a karşı Büyük Sahra'da önemli bir mücadele yaşandı. Fransız
sömürge birlikleri 9 Kasım 1901'de Çad
gölünün 100 km . uzağındaki Bi'rü Alall
Zaviyesi'ne saldırdılarsa da başarılı olamadılar. Ancak bölgeden vazgeçmeye
niyetleri yoktu ve 20 Ocak 1902'de burayı ele geçirmeleriyle birlikte Afrika'nın bu
bölgesinin sömürgeleştirilmesi sürecinde yeni bir dönem başladı.
Bir ara Muhammed Mehdi'nin Fransız
himayesine g i rdiği yönünde haberler çıktıysa da Trablusgarp Valisi H afız Paşa 8 Mart 1902 tarihinde bunun doğru olmadığını, himaye isteyen kişinin aynı adı taşıyan başka bir Afrikalı olduğunu telgrafla
istanbul'a bildirdi. Muhammed Mehdi esSenüsl 24 Safer 1320 (2 Haziran 1902) tarihinde GarG'da vefat etti. Sadık el-Müeyyed, CağbGb'a gittiği dönemde Muhammed Mehdi'nin o sırada kırk iki yaşında
olduğunu , iki hanımı olmasına rağmen
dünyaya gelen çocuklarının yaşamadığını.
bu yüzden yerine geçecek oğlunun bulunmadığını bildirmektedir. Ancak bu tarihte onun on yaşlarında Muhammed İdrls
(Ba ğ ım s ı z Libya Devleti 'nin il k kralı ) ve
Muhammed Rıza adlı iki oğlu olduğu bilinlar'ın

mektedir. Kardeşi Muhammed Şerlf'in , ilki Senüsiyye tarikatının üçüncü postnişini
olan Ahmed Şerif olmak üzere beş oğlu
vardı. Sömürgeci güçlerle mücadele Muhammed Mehdi'nin vefatından sonra yerine geçen yeğeni Ahmed Şerif tarafından

fer ve Salim İbnü'l-H acib gelmektedir. Salim İbnü'I-Hacib'in aracılığıyla , öncülüğünü
TUnuslu Hayreddin Paşa'nın yaptığı ıslah
hareketiyle ilişki kuran Senüsl bu arada
Abdülkadir el-Barüdl vasıtasıyla Kadiriyye
tarikatına intisap etti.

sürdürülmüştür.

Tahsilini tamamladıktan sonra önce TUnus şehrinin Sldl ei-Hayyat mahallesindeki bir zaviyede, ardından Hammüde Paşa
Camii'nde ders vermeye başladı. Kısa sürede ilmi dirayetiyle meşhur oldu ve Mehmed Bey'in oğlu veliaht Muhammed Nasır'a özel öğretmen tayin edildi. Genç prense geleneksel eğitimle birlikte modern eği
tim usullerini öğretti. Bu esnada Nasır
Bey'in annesinin mensup olduğu Bayram
ailesiyle yakın münasebet kurdu. Tunuslu
Hayreddin Paşa tarafından Cem'iyyetü'levkaf başkanlığına getirilen hocası Muhammed Bayram ei-Hamis ile kalıcı bir
dostluğu oluştu . Muhammed ei-Hamis tarafından 1870'li yıllarda Cem'iyyetü'l-evkaf
birinci katipliğiyle birlikte er-Rcı'id adlı resml gazetenin redaktörlüğüne getirildi ve
ona önemli yardımları oldu. Gazetenin pek
çok başmakalesini kaleme aldığ ı gibi dergiye ait resmi matbaada çok sayıda eserin yayımına nezaret etti.
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SENÜSI, Muhammed b. Osman
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Ebu Abdiilah Muhammed b. Osman
b. Muhammed el-Mehdi es-Senus!
(1851 -1900)
L

Tunuslu

şair,

tarihçi ve yazar.

_j

18 Eylül 1851'de alim ve kadılarıyla meş
hur bir ailenin çocuğu olarak TUnus şeh
rinde doğdu. Ailesinin köken itibariyle Hz.
Peygamber'in soyuna dayandığı ileri sürülmektedir. Dedesi Muhammed b. Osman
Bizerte. Bardo ve başşehir Tunus kadılık
larında bulunmuş, babası Osman Sldl, BG
Said'de aynı görevi yürütmüştür. İlk öğ
reniminin ardından tahsilini Zeytüne Medresesi'nde tamamladı . Hocalarının başında
Mahmud KabadG. Salim ei-Hacib, Hanefi
müftüsü Ahmed b. Hüce. Salih b. Ferhat.
Ahmed eş-Şerif, Ali b. EbG Kasım ei-Afif.
Muhammed Bayram el-Hamis, Muhammed eş-Şehld, Muhammed Tahir en-Ney-

Muhammed b. Osman es-SenGsl bu görevleri sırasında ülke meseleleriyle ilgilendi, siyasi fikirlerini ortaya koymaktan çekinmedi. Hayreddin Paşa'nın uygulamaları karşısında diğer ısiahat taraftarları gibi
hayal kırıklığı yaşadığını açıkça ifade ediyordu. er-Ra'id için kaleme aldığı bazı yazılarının, eleştiri içe rdiğinden Hayreddin
Paşa'nın müdahalesiyle yayından çıkarıldı
ğı bildirilmektedir. Bununla beraber resml görevlerini bırakmadı, Hayreddin Paşa'nın reis-i müdlranlıktan istifasının ardından bu göreve getirilen Mustafa b. ismail'in (Genç Mustafa P aşa) maiyetinde
çalıştı. Isiahat çalışmalarında Mustafa Paşa ' nı n desteği nden ümidini kesmesi ve
özellikle Tunus'ta Fra n sız söm ür ge dönem inin b aşlaması üzerine (M ay ı s 188 1)
ülkeden ayrılmaya karar verdi ve dinlenrnek amacıyla görevini bırakmak istediği
ni söyledi. Talebi reddedilince 1882'de
hacca gitmek maksadıyla izin istedi. Henüz yirmi yaşında iken Hz. Peygamber'in
kabrini ziyaret için şiirler yazmış olan Senüsl kendisine izin verilince 25 Mayıs
1882'de önce İtalya'ya geçti, orada birçok
şehri gezdi ve Mısırlı gazeteci İbrahim eiMüveylihl gibi önemli şahsiyetlerle tanış
ma imkanı buldu. 18 Temmuz 1882'de
İtalya'dan ayrıldı ve 22 Temmuz'da istanbul'a gitti. O sırada istanbul'da olan Muhammed Bayram ei-Hamis'in misaf iri ol-
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