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Talib ise kavmine karşı onu korumuş, uğ
runda her şeyi göze almakla kalmayıp Ebu 
Leheb dışındaki Haşimoğulları'nı da onu 
korumak için seferber etmiş ve Kureyş 
arasındaki saygınlığı sayesinde ona fiili sal
dırılarda bulunulmasını engellemişti. Onun 
ölümünü fırsat bilen müşrikler ResOJ-i Ek
rem'e yönelik hakaretlerini arttırdılar ve 
fiili saldırılarda bulunmaya başladılar. Kay
naklarda Hz. Hatice ve Ebu Talib'in vefat 
ettiği nübüwetin onuncu yılı "senetü'l
hüzn 1 amü'l-hüzn" diye isimlendirilmiştir. 
Bu ismin doğrudan ResOl-i Ekrem tara
fından verildiği de zikredilmektedir (Ah
med b. Muhammed ei-Kastallanl, !, 266; 
Nureddin ei-Halebl, II, 41). 

Daha önce, geçtiği yollara veya evinin 
önüne diken ve pislik atmak yahut onunla 
alay edip hakaret etmel<le yetinen müşrik
ler, Ebu Talib'in vefatından sonra evinden 
çok az çıkan Hz. Peygamber' e ağır haka
ret ve işkenceler yapmaya başladılar. Hat
ta evinin içine de çeşitli pislikler attılar. Ni
tekim ResOlullah, amcasının yokluğunu çok 
çabuk hissettiğini ve müşriklerin kendisi
ne amcasının sağlığında yapamadıkları kö
tülükleri yaptıklarını söylemiştir (İbn Hi
şam , II, 65; İbn Sa'd, ı , 164) Bir gün müş
rikler Hz. Peygamber'in başına toprak at
mış, o da toz toprak içerisinde evine dön
müştü (İbn Hişam, II, 65) Buna çok üzü
lerek ağlayan kızlarından birini, "Ağlama 
kızım! Şüphesiz ki Allah babanı korur" diye 
teselli etti. Bir başka gün Ebu Cehil'in teş
vikiyle Ukbe b. Ebu Muayt, Kabe'nin yanın
da namaz kılmakta olan ResOl-i Ekrem'in 
üzerine secdeye gittiği sırada yeni doğu
ran devenin etenesini (içi kan ve pislik do
lu yavru yu saran zar) attı (Buharl, "Şalat", 
21; "Menal):ıbü'l-enşar", 29) Ukbe, diğer 
bir günde Abdullah b. Amr b. As'ın müş
riklerin Hz. Peygamber' e yaptığı en ağır iş
kence olarak gördüğü saldırıyı yaptı. Kil
be'nin yanında namaz kıtarken secdeye var
dığı esnada onu elbisesiyle boğmaya kal
kıştı. Bunu gören Hz. Ebu Bekir, "Bir ada
mı 'Rabbim Allah'tır' dediği için öldürecek 
misiniz?" diyerek ona engel oldu (Buharl, 
"Feza'ilü aş]:ı§.bi'n-nebl", 5). Kaynaklarda, 
ResOJullah'ın halalarının Ebu Talib'in ölü
münden sonra Haşimoğulları'nın reisi olan 
kardeşleri Ebu Leheb'den onu himayesi
ne almasını istedikleri, onların tsrariarına 
dayanamayan Ebu Leheb'in de kabilecilik 
adına onun himayesini üstlendiği, ancak 
arkadaşlarının tahrikiyle ve Hz. Peygam
ber'in müşrik olarak ölen herkesin cehen
nemlik olduğunu söylemesine kızıp kısa sü-
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re sonra bundan vazgeçtiği bildirilmekte
dir. 

Bu baskılar sebebiyle Mekke'de İslam'a 
davet faaliyeti son derece zorlaşmıştı. Bir 
çıkış yolu arayan ResOl-i Ekrem, davetini 
diğer bir şehirde yapmaya ve Kureyş müş
riklerine karşı başka bir kabilenin yardırnı
nı istemeye karar verdi. Taif'te yaşayan 
Sakifliler'in islam'a gireceğini veya kendi
sine yardımcı olacağını umuyordu (İbn Hi
şam, ıı. 67; İbn Sa'd, ı, 164) EbuTalibile 
Hz. Hatice'nin vefatından yaklaşık bir bu
çuk ay sonra (peygamberliğin onuncu yılı şev
va! ayı sonları) Zeyd b. Harise'yi yanına ala
rak Taif'e gitti. Taif'te kaldığı on gün için
de Sakif kabilesinin liderleriyle görüştü ve 
onları islam'a davet etti. Ancak müşrikler
den hiçbiri İslam'ı kabul etmediği gibi onu 
alaya alıp hakaret ettiler ve ayak takımı
nı peşine takarak onu taşlattılar. ResOJul
lah'ın ayakları kan içinde kaldı, onu koru
maya çalışan Zeyd de birkaç yerinden ya
ralandı. Taif'ten çıkmaya çalışan Hz. Pey
gamber yol üstünde Mekkeli iki kardeşe 
ait bir bağa sığınmak zorunda kaldı. Bura
da, Allah'ın kendisine bir kızgınlığı olmadı
ğı takdirde başına gelen her sıkıntıya kat
lanmaya hazır olduğunu bildirdiği meşhur 
duasını yaptı ve maruz kaldığı sıkıntıları 
Allah'a arzedip O'ndan yardım diledi. Mek
ke'ye yaklaştığında şehre girmeyi tehlikeli 
gördü ve eman müessesesinden yararla
nıp Nevfetoğulları liderlerinden Mut'im b. 
Adi'ye haber göndererek himayesini iste
di. Müşrik olmakla birlikte teklifini kabul 
eden Mut'im'in himayesinde Mekke'ye gir
di. ResOl-i Ekrem, müşriklerin baskılarının 
devam ettiği bu günlerde Allah tarafın
dan isra ve mi'rac mucizesiyle teselli edil
di. Aynı yılın hac mevsiminde İslam'ı teb
liğ ederken Yesrib'den gelen altı kişi dave
tini kabul ederek müslüman oldu. Böylece 
Mekke'de Hz. Peygamber'in ve arkadaş
larının yaşadığı sıkıntı dolu günlerin yakın
da sona ereceğini gösteren yeni bir kapı 
açıldı (bk. AKABE BİATLARI). 
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Hz. Peygamber'le görüşmek için 
Medine'ye gelen heyetierin 

çokluğundan dolayı 

L hicretin 9 . (630) yılına verilen isim. _j 

Araplar İslamiyet'ten önce yılların tayin 
ve tesbitinde bazı meşhur olayları tarih 
başlangıcı saymışlardır. Nitekim Habeş or
dusunun Kabe'yi yıkmak için Mekke üze
rine yürüdüğü yıla "amü 'l-fıl" adını vermiş

lerdir. Bu uygulama, Hz. Ömer zamanın
da hicretin tarih başlangıcı olarak benim
senmesine kadar sürmüş, bu dönemde 
hicretten sonraki yıllar bazı özel isimlerle 
anılmıştır. Mesela hicretin 1. yılına "sene
tü'l-hicre", 2. yılına savaşa izin verildiği için 
"senetü'l-emr", S. yılına Hendek Gazvesi'
nin Kur'an'da yer aldığı sürenin adıyla "se
netü'l-Ahzab", 8. yılına Mekke'nin fethine 
işaret etmek üzere "senetü'l-feth" ve 9. 
yılına "senetü'l-vüfOd" adı verilmiştir. 

8 (630) yılında Mekke'nin fethiyle He
vazin ve Sakif kabilelerine karşı kazanılan 
Huneyn Gazvesi'nden sonra Arap yarıma
dasındaki kabilelerde islamiyet'e girme 
temayülü ortaya çıktı. Bu kabileler eski
den beri Kabe'nin komşusu, koruyucusu 
ve bakicısı olan, Hz. İsmail'in soyundan ge
len ve Fil Vak'ası'ndan kurtulan Kureyş ka
bilesine büyük itibar gösteriyor, onlarla Hz. 
Muhammed arasındaki mücadeleterin so
nucunu gözlüyordu. Mekke'nin fethiyle Kil
be'nin ve şehrin idaresi müslümanların 
eline geçti, Kureyşliler müslüman oldu, Hz. 
Peygamber'in dini ve siyasi otoritesi güç
lü bir şekilde kendisini gösterdi. Bu otori
te Mekke fethinin ardından kazanılan Hu
neyn zaferiyle daha da kuwetlendi. Erte
si yıl ResOl-i Ekrem'in büyük bir orduyla 
Bizans'a karşı Tebük Seferi'ne çıkabilecek 
güce ulaşması ve aynı yıl Taif'te yaşayan 
Sakif kabilesinin müslüman olması Arap
lar'ın bu yöndeki temayüllerini arttırdı. Bu 
gelişmeler üzerine Arap yarımadasının çe
şitli yerlerinde yaşayan kabileler, Hz. Pey
gamber'i tanımak ve yeni dini öğrenmek 
için Medine'ye heyet veya elçi gönderme
ye başladılar. Mekke'nin fethi ve Huneyn 
Gazvesi'nin ardından Medine'ye dönen Re
sOlullah'ı ziyarete gelen bu heyetierin çok
luğuna Kur'an-ı Kerim'in Nasr sOresinde 
işaret edilmektedir: "Ailah'ın yardımı ve fe
tih geldiğinde ve insanların bölük bölük 
Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde rabbi
ne harndederek tesbihte bulun ve O'ndan 
bağışlanma dile. Çünkü O tövbeleri çok ka
bul edendir" (en-Nasr I 10/1-3) Kabile he-



yetlerinin çoğu 9 (630) yılında geldiği için 
siyer kaynaklarında bu yıla "senetü'l-vüflıd" 
(heyetler 1 elçiler yılı) adı verilmiştir. Hz. Pey
gamber'in vefat ettiği 11 (632) yılının baş
larına kadar heyetierin gelmeye devam 
ettiği ve en son heyetin Yemen'de Muaz 
b. Cebel'in gayretleri sonucunda müslü
man olan Mezhic'in kolu Neha' kabilesin
den geldiği belirtilmektedir (İbn Sa'd, I, 
346). Bu arada Amir b. Sa'saa heyeti gibi 
ihtida niyeti taşımayan ve ResOl-i Ek
rem'i öldürmek niyetiyle gelen heyetler 
de vardı. Necranlı hıristiyanları temsilen 
gelen heyet ve Beni Tağlib heyeti gibi 
kendi dinlerinde kalmayı tercih eden he
yetler de mevcuttu. Bunlarla zimml ant
Iaşması yapılarak kendilerine Medine'nin 
siyasi otoritesi kabul ettirildi. 

İbn Sa'd, Medine'ye gelerek ResOluilah 
ile görüşen yetmiş kadar heyetin adını zik
reder. S ( 626) yılında gelen Beni Müzeyne 
heyetiyle yapılan görüşmelerin ayrıntıları
nı verdikten sonra 9 yılının başında ilk ge
len heyetin Beni Esed kabilesine ait oldu
ğunu söyler. Arkasından diğer kabHelerin 
isimleri, heyet başkanlarının adları, heyet 
üyelerinin sayısı, nerede misafir edildikle
ri, kendilerine Medine'deki ikametleri es
nasında Kur'an ve İslamiyet'in öğretilme
si, kimlerle kardeş ilan edildikleri, verilen 
hediyeler ve yapılan görüşmelerin sonuç
ları, yazılan mektuplar ve diğer haberler 
hakkında bilgi verir (et-Tabakat, 1, 291-359; 

ayrıca bk. İbn Hişam, ll, 559 vd.). Bunlar 
arasında Necran, Yemen ve Hadramut'tan 
gelen heyetierin dikkati çekecek kadar çok 
olduğu görülmektedir (Fayda, s. 23 vd ) 
Elmalılı Muhammed Hamdi, Nasr süre
sinde geçen "nas" ile Yemenliler'e işaret 
edildiğini ve buradan gelen kabile heyetle
rinin fazlalığı üzerine Hz. Peygamber'in, 
"İman Yemenli'dir, hikmet de Yemenli'dir" 
diyerek memnuniyetini belirttiğini nakle
der (Hak Dini, Vlll, 6240) 
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SENEVİYYE 
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Alemi birbirine zıt iki kadim asim 
yarattığına inanan 

din veya mezheplere 
verilen genel isim. 

_j 

Sözlükte Seneviyye, "katlamak, bükmek; 
ikinci olmak; iki katını almak" anlamların
daki seny kökünden türeyen bir ism-i 
mensub olup "ikili sisteme bağlı olan
lar" demektir. Alemi nur ve zulmet olmak 
üzere iki ezeli aslın yaratıp yönettiğine 
inanan din veya mezhepler İslam kay
naklarında Seneviyye diye anılmıştır. Her
hangi bir alanda birleştirilip bire indirgene
meyen iki karşıt ve bağımsız ilkenin varlı
ğını ileri süren bu anlayış Batı dillerinde 
düalizm (Fr. dualisme), Türkçe'de ikicilik 
kelimesiyle karşılanmaktadır. Kaynaklar
da bu anlayışı benimseyenler ashiibü'l-is
neyn, ehlü'l-isneyn, ehlü't-tesniye terkip
leriyle ifade edilmektedir. 

Grek felsefesinde madde ve ruh ikilemi
ni dile getiren Anaxagoras ilk düalist dü
şün ür kabul edilmekle birlikte felsefede 
düalist anlayış Sakrat öncesi dönemde gö
rünüş-hakikat, Eflatun'un varlık anlayışın
da ezeli ve ebedl ideler-değişken varlıklar, 
Ortaçağ'da ise Tanrı-ölümlü insan karşıt
lığında da görülür. Epistemolojide özne
obje ve duyu-duyumlanan, metafizik dü
şüncede Tanrı-alem, ruh-madde ve iyi-kö
tü ikilemi söz konusu iken mantıkta ge
çerli-geçersiz. doğru-yanlış, ahlfıkta iyi-kö
tü gibi karşıt kavramlar vardır (İsmail Fen
ni, s. 204-205; Watson, s. 244-245). 

Dinler tarihinde düalizm, kainatı yara
tıp idare eden nur-zulmet veya iyilik-kö
tülük gibi temel prensipiere dayanmak
tadır (Encyclopedia of Religion, IV, 2504-

2505) Sumerler'in yer-gök tanrıları, eski 
Mısır'ın aydınlık-karanlık ikilemiyle farklı
laşan tanrı telakkisi, Çin geleneğinde ev
rendeki her şeyin oluşum ve dönüşümü
nün dayandınldığı diyalektik zıt kutuplulu
ğu ifade eden Yin ve Yang kavramı, Hint
iran kültüründe karanlık ve pasifliği sim
geleyen Tamas ile aydınlık ve hareketi 
simgeleyen Satva ikiliği farklı din ve gele
neklerdeki karşıt temel prensiplerden ba
zılarını temsil eder. Ancak dinler tarihçile
rine göre temel özellikleriyle düalist anla
yış Zerdüştlliğe dayalı İran geleneğinde 
ve hıristiyan gnostisizminde görülmekte
dir (a.g.e., IV, 2506-2507; ERE, V. 100-101; 

Elr., Vll, 576-582; bk. ZERDÜŞTILİK). 

Müslümanlar, İran ve Hint geleneğine 
dayalı düalist ve gnostik inanç sistemleri-
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ne sahip din ve mezheplerle I. (VII.) yüzyı
lın ortalarından itibaren gerçekleştirilen 
fetihler sonunda karşılaşmıştır. Abbasl
ler'in erken dönemlerinde (II.NllL yüzyıl) 
Farslar'ın kitleler halinde İslam'ı kabul et
mesiyle İslam alimleri arasında kadim İran 
geleneğinden doğan düalist inançlara kar
şı bir hassasiyet oluşmaya başlamıştır. Ni
tekim İran asıllı mütercim ve edip İbnü'I
Mukaffa'ın öldürülmesinin önemli sebep
leri arasında Kur'an ve İslam inançlarına 
karşı Maniheizm'i savunan Mu'arazatü'l
Kur'an adlı eserin ona nisbet edilmesi; 
Mezdek, Mani ve Zerdüşt'le ilgili Fars kül
türüne ait eserleri Arapça'ya çevirmesi se
bebiyle zındıklıkla itharn edilmesi de sayıl
mıştır (El, IV, 736) . Kasım b. İbrahim er-Res
si, önce er-Red 'ale'z -zındi]f el-la'in İb
ni'l-Mu]fafta' (nşr. M. Guidi, Roma 1927), 

ardından Na]fdü'l-müslimin li'ş-Şene
viyye ve'l-Mecus ma'a'r-red 'ale'bni'l
Mu]fafia' adıyla iki eser kaleme almıştır. 
Ressl, Mani'yi Seneviyye'nin en önemli ima
mı diye nitelendirmekte, İbnü'I-Mukaffa'ın 
onun görüşlerini benimsediğini belirtmek
te (Nakdü'l-müslimfn, s. 87, 93), Manihe
izm'in islam akldesine aykırı görüşlerini 
diyalektik bir metot kullanıp naslardan de
lil getirmek suretiyle reddetmektedir. İb
nü'r-Ravendi, Façlif:ıatü 'l-Mu'tezile adlı 

eserinde bazı Mu'tezill alimleri Senevi ol
makla itharn etmiş (El, IV, 737), Hayyat da 
ona reddiye olarak yazdığı eserinde E bO 
Hafs ei-Haddad, İbn Zer es-Sayrafı ve E bO 
İsa el-Verrak'ın Senevi görüşleri benimse
diklerini, EbQ İsa el-Verrak'ın Maniheizm 
ve Seneviyye'yi desteklemek için kitap yaz
dığını belirtmiştir ( el-İntişar, s. ı 08). Hayyat 
ayrıca Maniyye (Mennaniyye 1 Maniheizm) ve 
Deysaniyye'nin iki ezen asıl anlayışını çe
şitli yönlerden eleştirmiştir (a.g.e. , s. 30-

32, 36-39) 

Ebü'I-Hasan ei-Eş'ari, "Ehlü't-tesniye" 
olarak isimlendirdiği Seneviyye'nin nur ve 
zulmet şeklinde zıt iki ezeli cevhere inan
dıklarını (Makalat, s. 308), Maniyye'ye gö
re cisimlerin kendilerinden türediği bu iki 
cevherin siyah, beyaz, kırmızı, sarı ve ye
şil olmak üzere beş cinsinin bulunduğunu 
ve bunların araz kabul etmediklerini be
lirtmektedir. Eş'arl'nin Seneviyye'nin bir 
başka grubu olarak tanımladığı Deysaniy
ye'ye göre ise iki asıldan biri beyaz, diğe
ri siyahtır; sarı, kırmızı ve yeşil gibi diğer 
renkler iki asim farklı şekillerde karışma
sından arazsız oluşmuşlardır. Eş' ari'nin Se
nevi olarak nitelendirdiği EbQ İsa el-Ver
rak'a göre elsimlerde hareket ve sükündan 
başka araz yoktur (a.g.e., s. 336 , 349) 
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