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1965 ta ri hin de ki ölü mü ne ka dar te lif ve ne şir ha ya tı nı sür dür dü.
Eserleri.EdebîTenkit. 1. el-Ede bü’t-

Tûnisîfi’l-šarni’r-râbi££aşer. Ya za rın her bi ri iki şer cilt ten olu şan üç bö lüm ha lin-de plan la dı ğı Tu nus ede bi yat ta ri hi ne da ir ese rin üçün cü bö lü mü dür. Fran sız hi ma-ye yö ne ti mi nin son cil din kış kır tı cı, is ya na teş vik edi ci me tin ler içer di ği ge rek çesiyle ikin ci bö lü mün cilt le ri ne (III ve IV. ciltler) el koy ma sı yü zün den ya zar pro je yi ta mam-la mak tan ve di ğer cilt le ri ya yım la mak tan vaz geç miş, Tû nis ad lı gazetesin de (25 
Ara lık 1936) bu hak sız ka ra ra ce vap ve ren bir ma ka le ya yım la mış tır. Vaz ge çi şin se-bep le rin den bi ri de şa ir Saîd Ebû Be kir ve ta raf tar la rı nın Se nû sî aley hi ne baş lat tık la rı eleş ti ri kam pan ya sı dır. Bun lar, Se nû sî’ yi me tin ler de ho şu na git me yen yer le ri de-ğiş tir mek ve ti carî amaç la sa nat çı la rın ter-cih le ri ne mü da ha le de bu lun mak la it ham et miş ler dir. Ese rin ilk bas kı sı Mat ba atü’l-Arab’da iki cilt ha lin de ya pıl mış (Tu nus 
1346/1927), ed-Dâ rü’t-Tû nisiy ye’de ger çek-leş ti ri len ikin ci bas kı da (Tu nus 1399/1979) şa ir le rin sı ra la ma sı de ğiş ti ril miş, on iki şa ir bı ra kı lıp di ğer le ri atıl mış, ay rı ca mü el li fin bu bas kı için ha zır la dı ğı şi ir ler le ga ze te ve der gi ler de ya yım la nan ba zı şi ir le ri ese re ek len miş tir. 2. el-Va ¹a niy ye fi’l-ede bi’l-

£ArabîveDîvânüİbn¥amdîs(Tu nus 
1952). 3. Ma¼ mûd Æå bâ dû (Tu nus 1952). Tu nus Mâ li kî müf tü sü, Arap di li ve ede-bi ya tı âli mi Ebü’s-Senâ Mah mûd Kåbâdû hak kın da bir mo nog ra fi dir. 4. £Ab dur-

ra¼mânİbnƒaldûn(Tu nus 1952). İbn Haldûn’dan ya pıl mış seç me le rin in ce-len me si dir. 5. Mu ¼am med Bay ram el-

ƒâmis (Tu nus 1952). Fran sız iş ga li ne kar şı di re nen Tu nus lu gez gin ve ta rih çi ler den seç me me tin ler içer mek te dir. 6. Ce mîl 

Øıdš¢ez-Zehâvî(Tu nus 1955). 7. Ebü’l-

Æåsımeş-Şâbbî:¥ayâtühûveedebüh
(Tu nus 1956, 1980). 8. Mu¼ riz b. ƒa lef: 

Za£îmü¦-¦evre²ıdde’ş-Şî£a(Tu nus 1981, 
Ah med Ta vî lî ile bir lik te). Eser de, Hz. Ebû Be kir nes lin den olan Mâ li kî fa ki hi Ebû Mah-fûz Muh riz b. Ha lef el-Bek rî’ nin Tu nus’ta Şîa’ ya kar şı ver di ği mü ca de le an la tıl mak-ta dır. 9.Ünmû×ecü’z-zamânfîşu£arâßi
Æay revân. 1949-1950’de sa hi bi bu lun du-ğu Tû nis ga ze te sin de ya yım la dı ğı, an cak ta mam la ya ma dı ğı Kay re van lı yir mi ye di şai rin bi yog ra fi si ni ve şi ir le ri nin tah li li ni kap sar; da ha son ra Ebü’l-Kå sım Mu ham-med Ker rû bun la rı bir ki tap ta top la ya rak ya yım la mış tır (Tu nus 1971, 1973). 10. £Ab-

dülcebbârİbn¥amdîs:¥ayâtühûve
ede büh (Tu nus 1983). Roman. 1.İbnetü
Æa½ ri’l-Cem. Olay la rı Af ri ka ül ke le rin de 

Yaz ma yı plan la dı ğı el-Ede bü’t-Tû ni sî fi’l-

šarni’r-râbi££aşer ad lı ki ta bı na mal ze me top la mak ama cıy la dos tu şa ir Şâzelî Haz-nedâr ile bir lik te Tu nus için de çık tı ğı ge zi-nin ar dın dan 19 Ha zi ran 1927 ta ri hin den iti ba ren en-NehŠa ga ze te si ne ka tıl dı ve Ekim 1927’de yö ne ti mi ni üst len di. Ar dın-dan e½-Øâdirât ve’l-vâridât der gi si nin im ti yaz sa hip li ği ni Mu ham med Fahrî’den al dı, an cak der gi yi el-£Âlem adıy la iki sa yı çı kar dık tan son ra (1930 Ocak-Şu bat) sa hi-biy le ruh sat üc re ti ko nu sun da an la şa ma-dı ğın dan der gi den ay rı lıp ay nı yı lın mar-tın da el-£Âlemü’l-edebî’yi çı kar mak için izin al dı. Za ma nın da Tu nus’ta ya yım la nan en yük sek se vi ye li edebî ve ilmî der gi olan 
el-£Âlemü’l-edebî 1930-1936 dö ne min-de şi ir, hi kâ ye, ro man, ti yat ro, ma ka le, eleş ti ri ve ta rih ala nın da Tu nus ede bi ya-tı nı yan sı tan bir ay na ko nu mu na gel di. İlk za man lar da ay lık çı kan der gi bir yıl ka dar ya yı nı ke sil dik ten son ra 1932’den iti ba-ren haf ta lık ola rak de vam et ti. Yir min ci sa yı dan son ra 17 Tem muz 1936’da ya yı nı so na eren bu der gi nin ar dın dan Se nû sî 9 Ağus tos 1936’da Tû nis ga ze te si ni çı kar-ma ya baş la dı. Za man za man ya yı nı ke si-len ga ze te 13 Şu bat 1952 ta ri hi ne ka dar var lı ğı nı sür dür dü. Ga ze te nin ya yı mı nın dur ma sı nın se be bi, Se nû sî’ nin II. Dün ya Sa va şı’nda Hit ler’in iş gal et ti ği Fran sa’nın yö ne ti miy le Hit ler Al man ya sı, fa şist İtal-ya ve yan daş la rı nın oluş tur du ğu “mih ver güç ler”in si ya se ti ni des tek le ye cek bir ga-ze te çı kar ma yı red det me si dir. Bu se bep le ken di si ve özel sek re te ri olan oğ lu mu-ha ke me edil me den iki yıl dört ay İtal yan ha pis ha ne le rin de tu tul du. Bir yıl se kiz ay ka dar da Fran sız ha pis ha ne le rin de kal dı. Ay rı ca İtal ya’dan Tu nus’a dön dük ten son-ra bu de fa mih ver güç ler le iş bir li ği yap tı-ğı it ha mıy la idam la yar gı lan dı. Se nû sî el-

Ümme,ez-Zehre,el-Vezîr,en-NehŠa,
Lisânü’ş-şa£b,Lisânü’l-£Arab,el-Üs-
bû£,el-¥urriyye,e½-Øabâ¼,el-£Âlem gi bi ga ze te ler le Apolloel-Mı½riyye,en-
Nedve,el-Fikr,el-Lu³åt,et-Tecdîd,el-
İ×â£a gi bi çok sa yı da der gi de ma ka le ler yaz ma ya de vam et ti. Se nû sî, Tu nus Kra lı II. Ah med Pa şa Bây’ın kı zı olan eşi nin ziy-net le ri ni sa ta rak ba ba sın dan mi ras ka lan ara zi de 1922’de kur muş ol du ğu Mat ba-atü’l-Arab’da ga ze te, der gi ve kül tü rel ya yın lar bas tı. Ha pis ten çı kın ca mat ba-ası nı ye ni le di ve 1956 yı lı na ka dar ya yın fa ali yet le ri ne de vam et ti. Tu nus, 20 Mart 
1956’da Fran sız iş ga lin den kur tu lup ba-ğım sız lı ğı na ka vu şun ca resmî mat ba ada ça lış ma ya baş la dı, an cak Fran sız mü dür le an la şa ma ya rak bu ra dan ay rıl dı. 27 Ni san 
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Zeynü’l-âbidîn b. Muhammedb. Osmân es-Se nû sî
(1898-1965)

Tunusluaraþtýrmacýyazar,
edipvegazeteci.

˜ ™

1898’de ve ya bu yıl ile ba ba sı nın ve fat yı lı olan 1900 se ne si ara sın da baş şe hir Tu-nus’un ku ze yin de ki Sîdîbûsaîd sem tin de ta nın mış bir ai le nin ço cu ğu ola rak doğ du. Ba ba sı Mu ham med b. Os man ida re, eği-tim ve eko no mi de re form la rıy la ta nı nan Sad ra zam Tu nus lu Hay red din Pa şa yan lı sı, ka dı, edip, şa ir ve bir çok ese rin müellifiy di. Kü çük yaş ta ba ba sı nı kay be den Zeyne-lâ bi dîn an ne si Ha lû me bint İsmâil’in hi-ma ye sin de ye tiş ti. Ma‘he dü’s-Sâ dı k¢’ de baş la dı ğı il ko ku lun ar dın dan li se kıs mı na kay dol duy sa da çok geç me den ba ba sı nın oku du ğu Câ miu’z-Zey tû ne’ ye gir di (1917) ve öğ re ni mi ni bu ra da ta mam la dı. Fransı z iş gal güç le ri nin 1920’de Tu nus’ta par ti kur ma ve ba sın fa ali ye ti ya sak la rı nı kal dır-ma sı üze ri ne Tu nus’un si ya sal, sos yal, kül-tü rel ve eko no mik kal kın ma ham le si için bü yük gay ret gös ter di. 1921’de Mu ham-med Mennâşû’nun teş kil et ti ği Cem‘iy-ye tü’l-câmi ati’z-Zeytûniy ye’nin kuru cu la rı ara sın da yer al dı. Ah med Tevfîk el-Me de-nî ve Os man el-Ke‘‘âk ile bir lik te el-Mec-mau’l-il miy yü’t-Tû ni sî’nin de ku ru cu üye-si ol du; yi ne Emîn Mâl, Tevfîk el-Me de nî, Ke‘‘âk ve Mu ham med Muh yid din el-Ku-ley bî ile bir lik te er-Râbı ta tü’l-ka le miy ye’yi kur du. 1926-1931 yıl la rın da Cem‘iy ye tü ku demâi’s-Sâdı kıy ye’de ede bi yat ku lü-bünün kâtip li ği ni üst len di. 1935’te Saîd Bû Derbâle ile Cem‘iy ye tü’l-it tihâdi’l-ik-tisâdiy yi’t-Tû ni sî’yi kur du. 1952’de Mu-ham med Fâzıl İbn Âşûr, Hakîm Ah med b. Mîlâd, Beşîr Fev retî ve Mu ham med Bed re ile bir lik te Dârü’s-sekåfe şir ke ti nin ku ru-lu şu na ka tıl dı.Genç yaş ta ba sın ha ya tı na atı lan Zey ne-lâ bi dîn 1921’den iti ba ren el-Ümme ga ze-te sin de ya zı yaz ma ya baş la dı, Cem‘iy ye-tü’l-câmi ati’z-Zeytûniy ye bün ye sin de ba-sın fa ali ye ti ni sür dür dü. Ce mi ye tin çı kar-dı ğı el-Bedr der gi si 15 Tem muz 1920’de bir sa yı ya yım lan dık tan son ra ka pa nın ca ilk sa hi bi Mu ham med el-Mü şey rık¢’den alı-nıp Ey lül 1921’den iti ba ren Mu ham med Ha bîb yö ne ti mi ne geç ti. Bu der gi de ya zı la-rı çı kan Se nû sî 1922’de Mat ba atü’l-Arab’ı kur du, bu ve si ley le el-£Arab ad lı bir der gi çı kar mak is te diy se de izin ve ril me yin ce el-

Bedr  der gi si ni ya yım la ma ya de vam etti. 
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ve ba ba ta ra fın dan Zi le’nin şa ir ler (Âşık 
Tâ li bî gi bi), müf tü ler ye tiş tir miş yer li ai le-le rin den bi ri ne men sup tur. Ba ba sı Ab dur-rah man Bey, an ne si Ce mi le Ha nım’dır. İlk ve or ta oku lu Zi le’de oku du. Si vas, To kat ve Bur sa li se le rin den son ra kay dol du ğu İs tan bul Hay dar pa şa Li se si’ni 1951’de bi-tir di. 1957’de İs tan bul Üni ver si te si Ede-bi yat Fa kül te si Türk Di li ve Ede bi ya tı Bö-lü mü’nden me zun ol du. Ay nı yıl ede bi yat öğ ret me ni Ne ri man Mu az zam Gür şen’le ev len di. Yük sek öğ re ni mi sı ra sın da Arap ve Fars fi lo lo ji si nin ders le ri ne de de vam et ti, Türk-İslâm ve Av ru pa sa nat la rın dan ser ti fi ka al dı. İs tan bul Emi nö nü Be le di-ye si’nde, An ka ra’da Kı zı lay Ge nel Mü dür-lü ğü’nde ve İs tan bul’da Sos yal Si gor ta lar Ku ru mu’nda ki kı sa sü re li me mu ri yet le-rin den son ra 1968-1974 ara sın da İs tan-bul Millî Eği tim Ba sı me vi mü dür lü ğün de bu lun du. Bu yıl lar da Türk kül tü rü, Türk di li ve ede bi ya tı na da ir “1000 Te mel Eser” di zi sin de ki ki tap la rın se çi min de ve ba sı-mın da kat kı la rı ol du. Si yasî ik ti da rın de ğiş-me si üze ri ne gö re vin den alın dı. 1976’da emek li olun ca ya ka dar İs tan bul Millî Eği-tim mü dür yar dım cı lı ğı ve Da vut pa şa Or ta oku lu’nda kü tüp ha ne me mur lu ğu yap tı. Emek li ol duk tan son ra ya rım ka lan “1000 Te mel Eser” pro je si ni Ter cü man ga ze te si nin Ker van Ki tap çı lık Şir ke ti’nde “1001 Te mel Eser” adı al tın da sür dür dü. 
Boğaziçi,TürkDünyasıAraştırmaları
Dergisi,TürkDünyasıTarihveKültür
Dergisi ile AyrıntılıHaber,OrtaDoğu,
Türkiye,Yeniçağ ve Za man ga ze te le rin-de kö şe ya zı la rı yaz dı. 8 Tem muz 2006’da İs tan bul’da ve fat et ti ve Ka ra ca ah met Me zar lı ğı’nda def ne dil di.Se pet çi oğ lu’nun ye tiş me sin de ai le çev-re siy le de de si Ha cı Mus ta fa Efen di’nin et ki si önem li dir. Bir Bü yü lü Dün ya ki ad lı ese rin de (1990) de de sin den din le di-ği ef sa ne ler le ba ba an ne sin den din le di ği Ah me diy ye, Mu ham me diy ye ve Hz. Ali 

de yir mi dört di zi ha lin de ya yım lan mış tır. 
3. Lu igi Pi ran del lo, ªur ¹û rü’l-me câ nîn 

(De li ku ku le ta sı). Bu da el-£Âle mü’l-ede-

bî der gi sin de neş re dil miş tir. Ayrıca Æıyâ-
mü’s-sâ£a,FetâtÅa¹ıra,Şâbbetü’l-bißr,
Ma ¼ab be tü ma ¼ab be gibi hikâye çeviri-leri vardır (Mu ham med Mevâide, s. 197). Se nû sî’ nin bun la rın dı şın da el-Cü nât (Tu-
nus 1925, va tan la rı için mü ca de le et tik le ri 
ge rek çe siy le Fran sız mah ke me le ri nin hak-
la rın da ha pis ka ra rı ver di ği bir grup si ya set 
ada mıy la il gi li can lı ta nık lık la ra da ir dir), 
ed-Düs tû rü’t-Tû ni sî ev is tir câ£u’s-si-
yâ  de ti’l-va ¹a niy ye (Tu nus 1952, 1955), 
el-¥a re ke tü’l-iš ti ½â diy ye, ed-Dâß ve’d-
devâß (Tu nus 1935, Saîd Bû Der bâ le ile 
bir lik te) ad lı eser le ri bulunmaktadır.
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To kat Zi le’de doğ du. Asıl adı Ha cı Ne-ca ti’dir. Son ra ki yıl lar da, şa ir li ği de olan de de si Ha cı Hâfız Mus ta fa’ya izâfe ten adı-nı Mus ta fa Ne ca ti ola rak de ğiş tir di. An ne 

son hı ris ti yan as kerî ka rargâhı nın düş me-si et ra fın da dö nen Tu nus ef sa ne si ni ko nu al mak ta dır. Se nû sî bu ese ri İtal ya’da ha-pis tey ken 1944-1945 yıl la rı ile 1946 yı lın-da, Tu nus’ta sö mür ge ci le rin as kerî has ta-ha ne sin de ki de li ler ko ğu şun da tu tul du ğu sı ra da yaz mış, 1948’de el-Üsbû£ ga ze te-si nin 92-109. sa yı la rın da ya yım lan mış, ar-dın dan Mu ham med Hâdî b. Sâ lih ta ra fın-dan bir ara ya ge ti ril miş tir (Tu nus 1998). 
2. Teh ×î bü ta£rî bi £Ab dil£a zîz el-Ve se-

lâtîli-rivâyeti“el-MuÅteberü’r-rehîb”. Dâ rü’l-Arab’ın çı kar dı ğı et-Taš vî mü’l-ic ti-

mâ£î  adlı yıl lık için de ya yım lan mış tır (Tu-
nus 1344/1925). 3. Ki tâ be tü mu šad di me 

li-rivâyeti“Helenemecnûn?”. Azîz Bek kâr’ın Fran sız ca’ dan çe vir di ği ro man için ya zıl mış bir gi riş olup bu da et-Taš vî-

mü’l-ic ti mâ£î’ de neş re dil miş tir. KısaHi-
kâye. Mü el lif “el-Mu had dis” im za sıy la kı sa hi kâ ye ler de yaz mış tır. 1. “el-¥a bî be” (el-
£Âlem, I/2, Tu nus 1930). 2. “£Ac zü edîb” (el-
£Âle mü’l-edebî, I/1, Tu nus 1930). 3. ¥a dî ¦ü 

şâbbinmüsliminma£aBârisiyyât¼isân. Müs lü man bir gen cin Pa ris li gü zel ler le olan hi kâ ye si ön ce tak ma ad la Me cel le-

tü’¦-¦e šå fe (I/2, Ni san 1930), da ha son-ra ya za rın ger çek adıy la en-Ned ve (IV/9, 
1956) der gi le rin de neş re dil miş tir. 4. Min 

™a¼âye’l-inšılâb(Me cel le tü’¦-¦e šå fe, I/6, 
1930). 5. £Azâßü’l-£arûs (a.g.e., I/10, 1930). 
6. el-Mu hâ cir (Tu nis, I/12, Tu nus 1936). 
7.Fâ¹ıme(en-Ned ve, IV/3, Tu nus 1956). Af ri ka ta ri hin den bir ef sa ney le il gi li dir. Ti-
yatro:Fet¼uİfrîšıyyeev£Abdullåhİb-
nü’z-ZübeyrveİbnetüCercîr. Arap lar’ın Tu nus’u fet het me siy le il gi li üç per de lik bir eserdir. 1937’de bi rin ci lik ödü lü nü ka zan-masın dan son ra 15 Ara lık 1939’da be le di-ye ti yat ro sun da sah ne len miş tir. Eser ön ce 
Tu nus ga ze te sin de ya yım lan mış, ar dın dan Mat ba atü’l-Arab’ da (Tu nus 1939) ve Rüv-

vâ dü’t-teßlîfi’l-mes ra ¼î ad lı ki tap için de ba sıl mış tır.
GazeteveDergiler: el-Bedr (1923’ te 

dört sa yı çık mış tır), el-Ma šå lât (Tu nus 
1924), ¥a dî ša tü’l-£Arab (Tu nus 1924), 
Le¹âßifü’l-£Arab(Tu nus 1925), Ma šå-

lâ tü’l-£Arab (Tu nus 1925), et-Taš vî-

mü’l-ic timâ£î et-Tû ni sî (1922-1925’te 
dört cilt),el-£Âlem(Ocak-Şu bat 1930), 
el-£Âlemü’l-edebî(1930-1936), Tû nis 

(1936-1939, 1948-1952) gibi gazete ve der-giler çıkaran Senûsî ede bi yat, eko no mi, top lum sal so run lar ve si ya set gi bi alan lar-da çok sa yı da ma ka le yaz mış tır.
Tercüme. 1. Jé rô me Tharaud - Je an Tharaud, Fî¥aŠâreti’l-Endelüs(Tu nus 

1930). 2. De Cou man, Me dî ne tü’×-×eheb 

ve’r-ra½â½.el-£Âlemü’l-edebî der gi sin-
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