
Muhammed Mehdi, Kufra'daki zaviye
de dört yıl kaldıktan sonra 1899'da bu de
fa daha güneyde kalan, bugünkü Çad sınır
ları içinde Tibesti ile Borku bölgeleri ara
sında bulunan GarG'daki (Gouro) zaviye
sine gitti. Amacı bölgedeki arazilerini ida
re etmek, tüccarlar için önemli olan Ve
day Sultanlığı 'na yakın olmak ve özellikle 
her geçen gün artan Fransız işgali tehli
kesine karşı daha etkili mücadele edebil
mekti. Ayrıca bu bölgede dengeler hızlı bir 
şekilde değişmekteydi. Sudan'daki İngiliz 
işgalinin ardından birliklerini alarak 1880'
li yılların başında Çad gölü çevresine ge
len Rabih b. Fazlullah adlı bir kumandan, 
Bagirmi ve Bornu gibi yüzlerce yıldır böl
gede hüküm süren devletleri ortadan kal
dırıp Dikeo merkezli yeni bir devlet kur
muştu. 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 teh
like olarak belirdiği Büyük Sahra'da Os
manlı askeri birlikleri , Senüsl taraftarları
nın desteğiyle Çad ve Nüer'in kuzey bölge
lerinin Trablusgarp vilayetine ait Fizan 
sancağına bağlı birer kaza merkezine dö
nüşmesini sağladılar. Bundan sonraki he
def Çad'ın tamamını istilaya karşı koru
maktı. Yaklaşık on yıl SenGsi-Osmanlı bir
likteliğiyle 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 ola
madılar. Ancak bölgeden vazgeçmeye 
niyetleri yoktu ve 20 Ocak 1902'de bura
yı ele geçirmeleriyle birlikte Afrika'nın bu 
bölgesinin sömürgeleştirilmesi sürecin
de yeni bir dönem başladı. 

Bir ara Muhammed Mehdi'nin Fransız
lar'ın himayesine g irdiği yönünde haber
ler çıktıysa da Trablusgarp Valisi Hafız Pa
şa 8 Mart 1902 tarihinde bunun doğru ol
madığını, himaye isteyen kişinin aynı adı ta
şıyan başka bir Afrikalı olduğunu telgrafla 
istanbul'a bildirdi. Muhammed Mehdi es
Senüsl 24 Safer 1320 (2 Haziran 1902) ta
rihinde GarG'da vefat etti. Sadık el-Müey
yed, CağbGb'a gittiği dönemde Muham
med Mehdi'nin o sırada kırk iki yaşında 
olduğunu , iki hanımı olmasına rağmen 
dünyaya gelen çocuklarının yaşamadığını. 
bu yüzden yerine geçecek oğlunun bulun
madığını bildirmektedir. Ancak bu tarih
te onun on yaşlarında Muhammed İdrls 
(Bağım s ız Libya Devleti 'nin ilk kralı ) ve 
Muhammed Rıza adlı iki oğlu olduğu bilin-

mektedir. Kardeşi Muhammed Şerlf'in , il
ki Senüsiyye tarikatının üçüncü postnişini 
olan Ahmed Şerif olmak üzere beş oğlu 
vardı. Sömürgeci güçlerle mücadele Mu
hammed Mehdi'nin vefatından sonra ye
rine geçen yeğeni Ahmed Şerif tarafından 
sürdürülmüştür. 
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SENÜSI, Muhammed b. Osman 
( I.Ş"'~ , u~~~ l 

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 sürül
mektedir. 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 Med
resesi'nde tamamladı . Hocalarının başında 

Mahmud KabadG. Salim ei-Hacib, Hanefi 
müftüsü Ahmed b. H üce. Salih b. Ferhat. 
Ahmed eş-Şerif, Ali b. EbG Kasım ei-Afif. 
Muhammed Bayram el-Hamis, Muham
med eş-Şehld, Muhammed Tahir en-Ney-

SENOSI, Muhammed b. Osman 

fer ve Salim İbnü' l -Hacib gelmektedir. Sa
lim 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. 

Tahsilini tamamladıktan sonra önce TU
nus şehrinin Sldl ei-Hayyat mahallesinde
ki bir zaviyede, ardından Hammüde Paşa 
Camii'nde ders vermeye başladı. Kısa sü
rede ilmi dirayetiyle meşhur oldu ve Meh
med Bey'in oğlu veliaht Muhammed Na
sır'a özel öğretmen tayin edildi. Genç pren
se 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'l
evkaf başkanlığına getirilen hocası Mu
hammed Bayram ei-Hamis ile kalıcı bir 
dostluğu oluştu . Muhammed ei-Hamis ta
rafından 1870'li yıllarda Cem'iyyetü'l-evkaf 
birinci katipliğiyle birlikte er-Rcı'id adlı res
ml gazetenin redaktörlüğüne getirildi ve 
ona önemli yardımları oldu. Gazetenin pek 
çok başmakalesini kaleme aldığ ı gibi der
giye ait resmi matbaada çok sayıda ese
rin yayımına nezaret etti. 

Muhammed b. Osman es-SenGsl bu gö
revleri sırasında ülke meseleleriyle ilgilen
di, siyasi fikirlerini ortaya koymaktan çe
kinmedi. Hayreddin Paşa'nın uygulamala
rı karşısında diğer ısiahat taraftarları gibi 
hayal kırıklığı yaşadığını açıkça ifade edi
yordu. er-Ra'id için kaleme aldığı bazı ya
zılarının, eleştiri içerdiğinden Hayreddin 
Paşa'nın müdahalesiyle yayından çıkarıldı
ğı bildirilmektedir. Bununla beraber res
ml görevlerini bırakmadı, Hayreddin Pa
şa'nın reis-i müdlranlıktan istifasının ar
dından bu göreve getirilen Mustafa b. is
mail'in (Genç Mustafa Paşa) maiyetinde 
çalıştı. Isiahat çalışmalarında Mustafa Pa
şa'nın desteğinden ümidini kesmesi ve 
özellikle Tunus'ta Fransız söm ürge döne
minin başlaması üzerine (Mayı s 188 1) 

ülkeden ayrılmaya karar verdi ve dinlen
rnek amacıyla görevini bırakmak istediği
ni söyledi. Talebi reddedilince 1882'de 
hacca gitmek maksadıyla izin istedi. He
nüz yirmi yaşında iken Hz. Peygamber'in 
kabrini ziyaret için şiirler yazmış olan Se
nüsl kendisine izin verilince 25 Mayıs 

1882'de önce İtalya'ya geçti, orada birçok 
şehri gezdi ve Mısırlı gazeteci İbrahim ei
Müveylihl gibi önemli şahsiyetlerle tanış
ma imkanı buldu. 18 Temmuz 1882'de 
İtalya'dan ayrıldı ve 22 Temmuz'da istan
bul'a gitti. O sırada istanbul'da olan Mu
hammed Bayram ei-Hamis'in misaf iri ol-
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du ve burada Tunuslu Hayreddin Paşa ile 
karşılaştı. Eski Osmanlı topraklarındaki fa
aliyetleri yakından takip eden ll. Abdülha
mid'in etrafındaki şahsiyetlerle tanışma 

fırsatı elde etti. istanbul'da kalıp Osmanlı 
yanlısı Arapça bir gazete çıkarması yolun
daki teklifi kabul etmedi. 

24 Eylül 1882'de istanbul'dan ayrılarak 
Hicaz'a gitti. Hac dönüşünde Suriye'ye gel
di. Şam'da Cezayir bağımsızlık hareketinin 
lideri Abdülkadir el-Cezairl başta olmak 
üzere pek çok ünlü şahsiyetle görüştü. 
Burada bulunduğu sırada Tunus'ta Meh
med Sadık Bey'in vefat ettiğini ve yerine 
Ali Bey'in geçtiğini öğrenince ülkesine dön
meye karar verdi. S Şubat 1883 tarihinde 
Tunus'a ulaştı ve tekrar Cem'iyyetü'l-evkaf 
Meclisi birinci katipliğine getirildi. Bu gö
revi kabul etmekle birlikte Fransız hima
yesine karşı olan aydınlarla beraber hare
ket etmekten ve Paris'te Cemaleddln-i Ef
ganl ile Muhammed Abduh tarafından çı
karılan el-'Urvetü'l-vüş]fa gibi islam bir
liğini savunan yayınları takipten çekinme
di. Tunus'ta bu dergi ile aynı adı taşıyan 
gizli derneğin kurucuları arasında yer al
dı. Muhammed Abduh 'un 1884 yılı sonun
da Tunus'a gelmesinde ve görkemli bir şe
kilde karşılanmasında önemli katkısı oldu; 
onu evinde misafir etti. Ancak bu tutu
mu yüzünden Mayıs 188S'te Fransız sö
mürge valisi tarafından görevinden alına
rak Kabis şehrine sürgüne gönderildi. Tu
nus beyi tarafından affedilince üç ay son
ra Tunus şehrine döndü. Kendisine veri
len bu ceza, Senusl'nin ısiahat çalışmaları 
ve sömürge yönetimine karşı tutumunda 
bir dönüm noktası oldu; yönetime karşı 
muhalif tavrını bıraktı . Önce Fransız yöne
timinin kurduğu vergi bürosunda katip
lik, ardından mahkemede hakimlik göre
vine getirildi. 1888-1889 yıllarında er-Rd'id 
yanında el-IfdQ.ıra adlı gazetede makale
ler yazdı. 1889'da uluslararası bir sergiyi 
ziyaret için Fransa'ya giden Muhammed 
es-Senusl bu ülkede gördüklerinden çok 
etkilendi. Batı medeniyetine ve özellikle 
Fransız idaresine karşı yakın ilgi duydu. 
Bundan böyle sömürge idaresinin en gay
retli memurlarından biri oldu. el-Ifdçl.ıra ' 

daki bir makalesinde Fransa'nın koyduğu 
hac yasağını bulaşıcı hastalıklar dolayısıy
la haklı bulduğunu belirtti. Tunus'taki yeni 
toprak kanunuyla ilgili yorumları ülkenin 
önde gelen din alimleri tarafından tepkiy
le karşılandı. Senusl uzun süren bir has
talığın ardından 17 Kasım 1900 tarihinde 
vefat etti. 

Eserleri. 1. Müsdmerdtü ·~-~arit bi-f:ıüs
ni't-ta'rif (I, Tunus 1880-1881; nşr. Muham-
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med eş-Şazeli en-Neyfer, 1-11, Tunus 1983; 

Beyrut 1994). Hüseynller dönemi Tunus 
alimlerinin biyografılerine yer verilen eser
de özellikle Zeytune Camii imamları, Tu
nus'un Hanefi ve Maliki müftüleriyle kadı
ları tanıtılmaktadır. 2. Mecma'u'd-devd
vini't-Tunisiyye. Hüseynller devrinde ya
şayan seksen şairin biyografisi ve şiirlerin
den örneklerin bir araya getirildiği on cüz
den meydana gelen eserin Mahmud Ka
badu'ya ayrılan iki cildi müellif hayattay
ken yayımlanmıştır (Tunus 1294-1295/ 1877-

1878). 3. el-Mevridü'l-mu'ayyen ii f:ik
ri'l-erba'in. Ebü'l-Hasan eş-Şazell ve ta
lebeleri hakkındadır. 4. el-Ecinnetü'd-dd
niyyetü '1-i]ftitdf bi-mefd{Jiri silsileti's
sddeti'l-eşrdt (Tunus 1295/1878). Hz. Pey
gamber, Ehl-i beyt ve diğer önem verdiği 
kimseler hakkında bir şiir kitabıdır. 5. Tuf:ı
fetü '1-a{Jydr bi-mevlidi'l-mu{Jtdr (Tunus 
1307/ 1890). 6. Siretü Muştafd b. İsma'il 
evi'n-neb~etü't-tdri{Jiyye ii menşe'i'l
vezir Muştaid b. İsmd'il (nşr. Reşad el
imam, Tunus 1881) 7. er-Rif:ıletü'l-Ificd

ziyye (I-lll, nşr. Ali eş-Şenı1fi, Tunus 1396-

1398/1976-1978). Müellif bu eserinde ital
ya ve istanbul üzerinden gerçekleştirdiği 
hac seyahatini ve Suriye üzerinden Tunus'a 
dönüşünü anlatmaktadır. Eserin I. cildin
de italya, ll . cildinde Türkiye ve Hicaz hatı
ralarına yer vermiş, lll. cildi tanıştığı alim
lere ayırmıştır. 8. el-İstitla'atü'l-Bdrisiy
ye (Tunus 1309/ 1892). 1889'da Paris'eyap
tığı seyahatle ilgili notlarından oluşmakta
dır. 9. Tefettü]fu'l-ekmdm. islam'da ka
dın hakkında bir risaledir. Aslı kaybolan 
risalenin müellifin oğlu Muhammed Muh
yiddin ve yeğeni Abdülkadir el-Kabayill ta
rafından Fransızca'ya yapılan çevirisi ya
yımlanmıştır (Epanouissement de la {leur 
an emancipation de la {emme en Islam, 
Tunus 1314/ 1897). 10. er-Ravzü'z-zdhir 
ii isnadi'l-J:ıabs li'l-İslami'z-zdhir (nşr. 
Muhsin Zekeriyya, Tunus 1348/1930) . Tu
nus vakıfları, vakıfların halkın ihtiyaçları
nın giderilmesi ve ilmin yaygınlaşması açı
larından önemi hakkındadır. 11. Şerf:ıu '1-
berdhin ii 'ilmi'l-keldm (nşr. Mustafa 
Seyyid el-Gımari, Cezayir 1989). 12. Mat
la'u'd-dirdri bi-teveccühi'n-na~ari'ş

şer'i 'ale'l-kdnuni'l-'a]fari (Tunus 1885) 

13. Jjuldşatü'n-ndzileti't-TUnisiyye (nşr. 
Muhammed es-Sadık Bissis, Tunus 1976). 

14. Gurerü'l-fera'id bi-mef:ıdsini'r-rd'id 
(Tunus 1296/ 1871) . er-Ra'id gazetesinde 
yazdığı başmakalelerden oluşan eserde va
tan sevgisi, çalışma, gazetecilik, tıp, sana
yi gibi konular yanında Sadıki Hastahanesi 
ve Sadıkıyye Medresesi gibi kurumlardan 
bahsedilmektedir. 15. Dürretü '1-'aruz (Tu
nus 1880). Aruz ve kafiye ilmi konusunda 

ders kitabı olarak yazılmıştır. 16. Risdle 
fi'l-mecbd. "Mecba" adı verilen özel bir 
vergiyle ilgilidir. Abdülaziz Bekküş tarafın
dan Fransızca'ya çevrilip el-Mecelletü't
Tunisiyye'de ( 1896) yayımlanan eserin 
Arapça aslı kayıptır. 17. Neşrü '1-bisdt ii 
ndzileti 'l-fusfdt (eserleri için ayrıca bk. 
Nasırüddin SaidOni, s. 575-587) . 
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Ebu Abdiilah Muhammed b. Yusuf 
b. Ömer b. Şuayb es-SenOsi el-Haseni 

(ö. 895/1490) 

Tilimsanlı alim ve silfi. 
_j 

Öğrencisi Mellali'den nakledilen iki farklı 
rivayete göre 832 (1428) veya 838 (1434) 
yılında Tilimsan'da doğdu. Kuzey Afrika'
da meşhur olan Senusl ailesine mensup
tur. Haseni nisbesi babaannesi tarafından 
Hasan b. Ali b. Ebu Talib'in soyundan gel
diğine işaret eder. Hayatı hakkında fazla 
bilgi yoktur. Küçük yaşta babasından ders 
alarak tahsile başladı ve Tilimsan med
reselerinde öğrenimini sürdürdü. Bir ara 
Cezayir' e giderek oradaki alimierin dersleri
ne katıldı, Ebu Zeyd es-Sealibl'den hadis 
tahsil etti. Senusl dini ilimierin yanı sıra 
hesap, mantık ve feraiz, ayrıca Yusuf b. 
Ebü'l-Abbas b. Muhammed el-Hasenl'
den kıraat-i seb'a okudu. Hocaları arasın
da Nasr ez-Zevavl, Muhammed b. Kasım, 
Kalesadl, Ebrekan er-Raşidl , Ebü'l-Kasım 

el-Kennabişl, üvey kardeşi Ali et-Taluti gi
bi alimler yer alır. Cezayir'de bulunduğu 
sırada ibrahim b. Muhammed et-Tazl'ye 
intisap ederek onun elinden hırka giydi. 
Hayatını halkı irşad etmek, öğrenci yetiş
tirmek ve eser yazmakla geçirdi. ibn Sa'd 
et-Tilimsani, Ebü'l-Kasım ez-Zevavl, İbnü'l
Hac el-Yebderl, Muhammed b. Ömer el
Mellall gibi alimler onun öğrencilerinden
dir. Mellali, SenOsl'nin hayatı, görüşleri ve 
kerametierine dair el-Mevahibü'l-]fud-


