
SENOST, Muhammed b. Osman 

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-



siyye ii 'l-menô.l)ıbi's-Senusiyye adıyla 

bir eser kaleme aldı (Ahmed Baba et-Tin

büktl, s. 564; Abdülkadir Ahmed Abdül 
kad ir, Vl/22-23 ]1 419/19981. s. 137- 138) 
SenQsl hayatının büyük kısmını geçirdiği 
Tilimsfm'da 18 Cemaziyelahir 895 (9 Mayıs 
1490) tarihinde vefat etti ve burada def
nedildi. Arap asıllı olup olmadığı hususun
da tam bir bilgiye rastlanmamakla birlik
te Arapça'ya olan vukufu şiirlerinden an

laşılmaktadır (Abdülkadir Ahmed Abdül
kadir, Vl/ 22-23 ]1 419/ 1998]. s. 140) 

Kuzey Afrika'da IX. (XV.) yüzyılın müced
didleri arasında kabul edilen SenQsl, isla
mi ilimierin hemen hepsine dair eser ve
ren bir alim olmakla birlikte daha çok ke
lam alanında yazdığı kltaplarla meşhur ol
muş ve bölgede Eş'ariyye mezhebinin ta
nınıp yayılmasına zemin hazırlamıştır. Ta
sawufı faaliyetlerde bulunması onun ge
niş halk kitleleri arasında şöhretini arttır
mıştır. Kelam ilmine dair el-'Al)idetü'ş
şwjrô. veya Ümmü'l-berô.hin'i Batı Afri
ka ülkeleri. özellikle Nüerya ve Mali'nin ya
nı sıra Malezya ve Endonezya gibi uzak 
doğu ülkelerinde uzun bir süre ders kita
bı olarak okutulmuştur. Cezayirli Abdülha
mld b. Badls tarafından hazırlanan tef
sirde SenQsl'nin görüşleri ve eserleri kay
nak olarak gösterilmiştir. Muhammed Ab
duh'un da Risô.letü't-TevJ:ıid'inde ondan 
faydalandığı anlaşılmaktadır (mese la bk. 
s. 25-33) . HalenEzher Üniversitesi'ndeve 
Fas'taki öğretim kurumlarında bazı eser
leri okutulmaktadır. 

Senusl bir Eş'arl kelamcısı olmanın ya
nında tasawufla da meşgul olmuş ve her 
iki yönüyle etkilerini sürdürmüştür. Vası
tasız bilgi özelliği taşıyan ilhamı ilke ola
rak kabul etmekle birlikte bunun insan
ların akıl yürütme yükümlülüğünü orta
dan kaldırmadığı kanaatindedir. Çünkü di
nin doğruluğu ancak akli bilgiler sayesin
de anlaşılabilir. Eğer riyazet ve mücahede 
yöntemi akli bilgiye ihtiyaç bırakmasaydı 
bu yöntemi ileri derecede kullanan hıris
tiyan azizlerinin doğru inancı keşfetme
leri mümkün olurdu ( Şerf:ıu's-Senüsiyye

ti'l-kübra, s. ı 1-17. 34. 55-56. 404) Akai
din temel ilkesini teşkil eden Allah'ın var
lığı ancak istidlal yoluyla bilinir. Haberi sı
fatları akli bilgiler ışığında te'vil etmek zo
runludur. zira teşbihe düşmekten kurtul
manın başka bir yolu yoktur. Allah 'ın ahi
rette görülmesi hacimli bir varlık imiş gi
bi zatını kuşatmayan bir rü'yet gücünü 
mürninlerde yaratmasıyla gerçekleşebilir 

(a.g.e., s. 63, 70-71, 327-328) . insanın ha
dis kudret ve iradesinin fiilieri üzerinde 
bir etkisi yoktur. Bu sebeple o, hür görü-

nen. fakat aslında fiilierinde mecbur olan 
bir varlıktır, ancak insan fiilierinde icbar 
altında bırakıldığını hissetmez. aksine ken
disini hür zanneder. Fiilierinden sorumlu 
tutulması fiilierinin onlara ait kudretinin 
hemen ardından gerçekleşmesi esasına 
dayanır (a.g.e. , s. 290-299). Hz. Peygam
ber'in en önemli mucizesi. ümml bir insa
nın bilemeyeceği dini ve dünyevl bilgiler 
içeren ve erişilmez belagat üstünlükleri
ne sahip bulunan Kur'an-ı Kerim'dir (a.g.e., 
s. 349-350, 384-393). SenQsl'nin cebir gö
rüşünü benimsernesi ve sQfı olmasına rağ
men akli bilgilere önem vermesi, Fahred
din er-Razi ile Teftazanl gibi müteahhir dö
nem Eş'ariyye kelamcılarının etkisi altında 
kaldığını kanıtlar. 

Eserleri. 1. 'Aip'i'idü's-Senusf*. el-Mu
l)addime ii't-tevJ:ıid, 'Al)idetü ehli't-tev
J:ıid eş-şugrô., 'Al)idetü 's-Senusi el-vus
tô., 'Al)idetü ehli't-tevJ:ıid el -kübrô. adlı 
eserlerinden oluşmuştur (Bulak 1238; Ka
hire 127 1. 1309; Bombay 1310; Fas 1317) . 
Akdid-i Senusi adıyla Hüseyin b. Muham
med tarafından Türkçe'ye tercüme edil
miştir. Z. TevJ:ıidü ehli'l -'iriô.n ve ma'ri
fe tulliihi ve resulihi bi' d-delil ve'l-bur
hô.n. Müellife ait 'Al)idetü ehli't-tevJ:ıid 

eş -şugrô.'nın şerhidir (Cezayir Milll Ktp., 
nr. 653). 3. ŞerJ:ıu esmô. 'illô.hi 'l -J:ıüsnô. 
(Sü leymaniye Ktp., Fatih. nr. 3150). 4. Ri
sô.le ii şıfô.tillô.h ve'l-enbiyô. ' (Süleyma
niye Ktp., Kasldecizade Süleyman S ırrı . nr 
663 ). 5. Risô.le ii me'ô.ni kelimeteyi'ş
şehô.de. M. Wolfftarafından neşre hazır
lanarak Almanca'ya tercümesiyle birlikte 
yayımlanmıştır (Leipzig 1818) 6. ŞerJ:ıu 

Man;:; umeti'l-Lô.miyye li '1-Cezô. 'iri. 
Ebü'I-Abbas Ahmed b. Abdullah el-Ceza
irl'ye ait olan Kifô.yetü'l-mürid fi'l-kelô.m 
adlı manzum akaid metnine yazdığı şerh
tir. Eser el-'İl)dü '1-ferid ii J:ıalli müşkilô.
ti't-tevJ:ıid ve el-Menhecü's-sedid ii şer
hi Kiiô.yeti'l-mürid adıyla da bilinir (Sü
leymaniye Ktp .. La lel i , nr. 2352; Burdur il 
Halk Ktp . nr. 20 15 ). 7. el-ljal)ii'il) iita'ri
iô.ti muştalal:ıô.ti 'l-kelô.m (Rabat Ktp. , nr 
52) 8. el-Munşıf mine'l-kelô.m. Hacimli 
bir eserdir (Süleymaniye Ktp ., Yusuf Ağa, 
nr. 348) 9. Risô.le ii a]].lô.l)i 'l- 'ibô.d (Ada
na il Halk Ktp. , nr. 110) . 10. Risô.le ii in
hişô.ri'l-J:ıükmi'l- 'al)li ii şelô.şeti al)sô.m 
(İÜ Ktp., AY, nr 3726) 11. ŞerJ:ıu'l-Mu]].

taşar ii 'ilmi'l-mantıl) . Müellifin Mu]].ta
şarü 'l-mantıl) adlı eserinin şerhidir (Ka
hire 132 1) 12. ŞerJ:ıu !sô.güci ii'l-mantıl) 
(Tunus Milli Ktp., nr. 4157) . 13. ŞerJ:ıu'l

Cümel. H lineel'nin mantığa dair eserinin 
şerhidir (Ahmed Baba et-Tinbüktl, s. 572) 
14. Teisir (Çorum il Halk Ktp, nr. 143) 15. 
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Mükemmilü İkmô.li'l-İkmô.l. Muammed 
b. Hilfe ei-Übbl tarafından İkmô.lü İkmô.
li 'l-Mu'lim adıyla ŞaJ:ıiJ:ıu Müslim'e ya
pılan şerh üzerine kaleme alınmış bir ça
lışmadır (nşr. Muhammed Salim Haşim , 

H X, Beyrut 1994). 16. ŞerJ:ıu '1-Vaglisiy
ye. Abdurrahman b. Ahmed ei-Vağllsl' 

nin Maliki fıkhına dair 'Umdetü'l-beyô.n 
ii ma'riieti i erô. ' i zi'l-a'yô.n adlı eserinin 
şerhidir (a.g.e., s. 572) . 17. ŞerJ:ıu Vô.sıta

ti 's-süluk. Muhammed b. Abdurrahman 
el-Havzl'ye ait manzum eserin şerhidir 
(Brocke lmann , GAL Suppl. , ll. 355). 18. 

Şer }:ı u Mürşide ti't-tô.lib ilô. e sn e '1-me
tô.lib . Ahmed b . Halim ei-Makdisl'ye ait 
eserin şerhidir (KaytGnl, s. 163). 19. Mü
cerrebô.t (el-Muf:ıalla bi'l-mücerrebat). Ha
vas ilmine dair olup Ahmed ed-Deyrebl'ye 
ait Mücerrebô.t'ın kenarında yayımlanmış
tır (Kahire 1316) . ZO. Risô.le fi't-tıb. Çe
şitli hastalıkların tedavisine dairdir (Beya
zıt Devlet Ktp ., nr. 41 02; SenGsl'n in eserle
ri hakkında geni ş bilgi için bk. Ahmed Ba
ba et-Tinbüktl, s. 572; Brockelmann . GAL, 
ll , 323-326; Suppl., ll , 352-356; KaytGnl, s. 
163; Mu'cemü 'l-mai]tütat, lll , 1424- 1425; 
Abdü lkad ir Ahmed Abdülkadir, Vl/22-23 
]141 9/1998 ], s. 140-1 52) 
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