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Abdürrenlk Ahmed es-Senhüri'nin hatıratındaki el vaz ı sı 

ça ve dört Fransızca makalesinden oluşan 
iki ciltlik özel bir sayı hazırlamışlardır (Ka
hire Üniversitesi Hukuk Fakü ltesi Yayınla
rı, 1992) 
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SENHÜRİ, 
Muhammed Ahmed Ferec 

( \.Ş)~' ~j .4>1 ~ ) 
(1891-1977) 

Mısırlı hukukçu. 
_j 

4 Ocak 1891 'de Kefrüşşeyh vilayetine 
bağlı DesGk kazasının MendGre köyünde 
doğdu . Çocukluk ve gençlikyılları ingiliz iş
gali döneminde geçti ve geleneksel eğitim 
kurumlarında yetişti. Köyünde Kur'an-ı Ke
rlm'i ezberleyerek başladığı ilköğrenimini 
DesGk Medresesi'nde (yeni adıyla Ma'he
dü Des Ok) sürdürdü. Kahire'ye giderek or
taöğrenimini Ezher'de tamamladı. Daha 
sonra yeni açılan Medresetü'l-kazai'ş-şerl

ye kaydoldu ve 1917 yılında buradan me
zun oldu. Ardından farklı yerlerde şer'iyye 
mahkemesi kadılığı yaptı. ei-Mahkemetü'l
ulya eş-şer'iyye başkan yardımcılığına ka
dar yükseldi. 1943 tarihli Miras Kanunu 
ile 1946 tarihli Vakıf ve Vasiyet kanunları
nın hazırlık çalışmalarında bulundu; ayrıca 
ei-Lecnetü'l-ulya li-tatvlri 'l-kavanlni ' l - Mıs

riyye'de görev aldı. Hür subaylar hareketi 
( 1952) öncesindeki hükümetlerden birinde 
bir süre Vakıflar Bakanlığı yaptı. Bakanlık
tan istifa ettikten sonra avukatlıkla meş
gul oldu. 

Bu görevlerinin yanısıra SenhfirQ 1920'li 
yıllardan itibaren sürekli eğitim hayatının 
içinde bulundu. Medresetü'l-kazai'ş-şer'l'

de ve Ezher Üniversitesi'nde ihtisas bölüm
lerinde ders okuttu. Öte yandan 1930'1u 
yıllardan itibaren Muhammed EbO Zehre. 
Ali el-Hafif ve Abdülvehhab Hallaf gibi hu
kukçularla birlikte Kahire Üniversitesi Hu
kuk Fakültesi'nde karşılaştırmalı islam hu
kuku dersleri verdi. Aynı zamanda isken
deriye Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ve 
Ma'hedü'd-dirasati'l-Arabiyye'de hocalık 
yaptı. Mısır üniversitelerini geliştirmek ve 
Ezher Üniversitesi'nde yeni düzenlemeler 
yapmak amacıyla oluşturulan komisyon
larda yer aldı. 1961 'de kurulan Ezher'e 
bağlı Mecmau'l-buhGsi'l-islamiyye'nin (İs
lam Araştı rma la rı Akademisi) üyesi olan 
SenhGrl, Kahire Üniversitesi Hukuk Fakül-
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tesi'nde birlikte görev yaptığı islam hu
kukçularıyla belirtilen akademiye bağlı Lec
netü 'l-buhGsi'l-fıkhiyye'de (Fıkıh Araştır

maları Kom isyonu) yıllarca çalıştı. Hanefi 
üyeleri arasında yer aldığı bu komisyona 
1970'li yıllarda başkanlık yaptı. Öte yan
dan 1961 'de Vakıflar Bakanlığı'na bağlı ei
Meclisü'l-a'la li'ş-şuCıni'l-islamiyye 'nin ya
yımlamaya başladığı Mevsu'atü Cemal 
'Abdinnaşır fi 'l-fı~hi 'l-İslami (Mevsu'a
tü 'l-fıkhi 'l-İs lamf) projesini hazırlayan he
yette görev aldı ve ansiklopedide dört Sün
ni mezhebin yanı sıra Ca'feriyye, Zeydiyye, 
Zahiriyye ve İbazıyye mezheplerinin esas 
alınması anlayışının benimsenmesinde et
kili oldu. Ayrıca Da'iretü '1-ma'arifi'l-'Ara
biyye'nin yayın kurulunda bulundu. 1971'
de Kültür Bakanlığı bünyesinde oluşturu
lan Darü't-te'llf ve't-terceme ve'n-neşr 'in 

islam kültürü ve eserlerini ihya komisyo
nuna başkanlık yaptı. 14 Mart 197Tde ve
fat etti. 

Sen h Gri'nin islam Araştırmaları Akade
misi'nin 1964 tarihli birinci ve 1972 tarih
li yedinci kongrelerinde sunduğu telfik ve 
sigortayla ilgili bildiriler, her iki konuda 
İslam dünyasındaki çağdaş tartışmaların 
seyrini önemli ölçüde etkilemiştir. Bunlar
dan ilki, islam hukukunun kanunlaştırıtma
sı ve uygulanması aşamasında farklı fıkıh 
mezheplerinin görüş ve doktrinlerinden 
seçme ve tercihler yapılması konusunda
ki "et-Telfil5 beyne al)kami'l-meı:ahib" ad
lı araştırmadır. SenhGrl'nin bu konuyu ele 
almasının sebebi, 1920'li yıllardan itibaren 
Mısır'da devam eden ve farklı mezhepler
den seçme ve tercihte bulunma anlayışı
na dayanan kanuniaştırma çalışmalarıyla 
birlikte telfik meselesinin yoğun biçimde 
tartışılmaya başlanmasıdır. Klasik dönem 
islam alimlerinin konu hakkındaki görüş
lerinin mezheplere göre ele alındığı çalış
manın iki temel hedefinden söz edilebilir. 
Birincisi, telfikin müslümanların ittifakı ve 
icmaıyla bfıtıl sayıldığı tezinin isabetli ol
madığını, farklı telfık. türlerinin ayrı ayrı ele 
alınması gerektiğini, islam alimlerinden bir 
kısmının caiz görmediği telfik türünün bir 
grup alim tarafından belirli şarttarla ve 
diğer bir grup tarafından mutlak biçim
de caiz görüldüğünü ortaya koymaktır. 
ikincisi, daha ziyade belirli bir fıkhl mese
lede uygulamak üzere farklı mezhep gö
rüşlerinden seçmeler yapılması şeklinde
ki telfikin tartışmaya sebep olduğunu , ile
ride hangi olaylarda uygulanacağı dikka
te alınmaksızın külll ve genel hükümlerin 
belirlenmesi sırasında yapılacak seçmenin 
ise tartışmanın dışında kaldığını vurgula
maktır. Sen h Gri'ye göre hukuk alanındaki 
kanuniaştırma çalışmalarında benimse-
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nen telfik yöntemi bu ikinci türden oldu
ğu için tartışmanın dışında tutulmalıdır. 
Onun 1964 yılında kırk ülkeden 1 OO'e ya
kın İslam aliminin katıldığı kongreye sun
duğu bu bildiri Hayreddin Karaman tara
fından Türkçe'ye çevrilmiştir (bk. bibl. ). 

İkinci bildirinin konusu olan sigorta, 
196S'te Ali el-Hafif'in İslam Araştırmaları 
Akademisi'nin ikinci kongresinde sundu
ğu, ticari sigortaya cevaz veren bildirisiy
le akademinin gündemine girmiş ve Fıkıh 
Araştırmaları Komisyonu'na havale edil
mişti. Komisyon, 1966 yılındaki üçüncü 
kongrede ticari sigorta konusunda Mısır 
ve Mısır dışındaki birçok İslam hukukçu
sundan mütalaa aldıktan sonra görüş açık
lamaya karar vermişti. 1970 yılına kadar 
toplanan yaklaşık yirmi beş mütalaa, dö
nemin Fıkıh Araştırmaları Komisyonu Baş
kanı Sen hOr! tarafından bir rapor haline 
getirilerek akademinin 1972'deki yedinci 
kongresinde bildiri olarak sunulmuştur. 
Bildiride bu mütalaaların yanı sıra Leene
tü'I-fetva bi'l-Ezher'in 1968 tarihli hayat 
sigortasının caiz olmadığına dair fetvası , 

bu süreçte Mısır mahkemelerince verilmiş 
sigorta akdini ilgilendiren bazı kararlarla 
bütün bu görüş ve fetvaların değerlendir
mesi yer almakta ve Senh0r1 ticari sigor
tanın caiz olduğu görüşüne katılmaktadır. 

Eserleri. 1. Şer]J-u KiinO.ni'l-va]ff. Ha
zırlık çalışmalarına bizzat katıldığı 1946 
tarihli Mısır Vakıf Kanunu'nun şerhi nite
liğindeki eser, "MecmOatü' I-kavanini'l-Mıs

riyye el-muhtare mineHıkhi'l-İslami" adlı 
serinin üçüncü kitabı olarak yayımlanmış

tır (!-lll , Kah i re ı 368/ l 949). 2. "et-Telfi~ 

beyne al)kami'l-meıahib" , el-Mu'tem e
rü 'l-evvelli-Mecma'i'l-bu]J-O.şi'l-İslfımiy
ye (Şevva l 1383 1 Mart ı 964, Kah i re 1383/ 
1964, s. 67-90). 3. "et-Te'm1nat", el-Mu'te
merü's-sfıbi' li-Mecma'i'l-bu]J_O.şi'l-İslfı
miyye (Şaban ı 392 1 Eylü l ı 972, Kah i re 
1393/ l 973, s. !47-202) 4. el-Müskirfıt (Ka
hi re ı 398/ l 978). Senh0r1'nin din, aile ve 
toplum ilişkilerine dair radyo konuşmaları 
Mısır Kültür Bakanlığı tarafından derlen
miş, 1960'ta el-Üsre fi't-teşri'i 'l-İslfımi 
ve lfacetü'l-müctema' ile 'd-din adıyla iki 
kitap halinde yayımlanmıştır. Ayrıca Kahi
re Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde İslam 
hukuk tarihi konusunda verdiği derslerin 
notları üniversite tarafından 1967 yılında 
Mü~ekkirfıt (Tarii:Ju '1-fıkhi 'I-İslaml) ismiy
le daktilo nüshası olarak neşredilmiştir. 
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SENİYYETÜLVEDA 
(tl.~~~ ~ ) 

Medine'de yolcuların 

karşılanıp uğurlandığı iki tepe. 
_j 

Sözlükte seniyye "geçit, patika, dağ yo
lu, \<üçük tepe" gibi anlamlara gelir. Se
niyyet ü'l-veda.' ise şehrin kuzey ve güney 
tarafında Medine'ye gelenlerin karşılandı
ğı ve ayrılanların uğurlandığı iki tepenin 
adıdır. İslam! dönemde Seniyyetülveda adı
nın ilk defa Hz. Peygamber'in hicreti es
nasında Mekke-Medine yolunda bulunan 
bir tepe için kullanıldığına dair bir rivayet 
nakledilmiştir. Buna göre ResOl-i Ekrem'in 
Mekke'den yola çıktığını haber alan Medi
nemer kendisini büyük bir heyecan içinde 
beklemişler. Seniyyetülveda'da onu karşı
ladıkları sırada Medineli hanımlar sevinç
lerini, "Seniyyetülveda'dan yükselen dolu
nay üzerimize doğdu" anlamındaki meş

hur şiiri okuyarak dile getirmişlerdir (İbn 
K esir. lll, ı 95; SemhOdl, !, 45 ı ). Medine'
nin güneybatısında Mekke yolu üzerinde 
Bi'riurve'de yer alan ve harrelerin (bazalt
tan o l uşa n volkanik alan) ortasında kalan 
Seniyyetülveda, Akik vadisine bakıyordu 
(Abdülkuddüs el-Ensarl, s. 156) ResOlui
lah hicret esnasında Medine'ye buradan 
girmişti. SemhOdi burasının sonradan Mü
derrec adıyla anıldığını kaydeder (Vefa' ü '1-
ue{a, rv. 46 !) . 

Medine'nin kuzeyinde Suriye yolu üze
rinde Sel' dağının doğu eteğinde bulunan 
ve Cahiliye döneminde de bilinen diğer bir 
Seniyyetülveda' nın adı kaynaklarda daha 
çok geçmektedir. Rivayete göre İslamiyet 
öncesinde Yesrib'de yaşayan yahudiler. Su
riye tarafından gelenlerin şehre Seniyye
tülveda tepesinden girmedikleri takdirde 
ölümle sonuçlanacak bazı hastalıklara uğ
rayacaklarına inanıyorlardı. Ancak Urve b. 
Verd el-Abs!, Yesrib'e başka bir yoldan gir
diği halde başına bir kötülük gelmeyince 
insanlar diğer girişleri de kullanmaya baş
lamıştır ( İ bn Şebbe , !, 269) . 

Medine'nin kuzeyinde yer alan Seniyye
tülveda, başta gazve ve seriyyelerle ilgili 
olmak üzere Hz. Peygamber ve ashabının 
faaliyetleri içerisinde yoğun biçimde yer 
almıştır. ResGl-i Ekrem, Tebük Seferi'nde 
olduğu gibi bazı gazvelere çıkışında ilk ka
rargahını burada kurar, son hazırlıklarını 
yaparak buradan yola çıkar, sefer dönüşü 
burada karşılanırdı. Hendek Gazvesi'nde 
hendekler şehrin kuzeyindeki Mezad'da 
Seniyyetülveda'yı içine alıp Sel ' dağına ka
dar uzanmış ve diğer küçük tepeler gibi 
oraya da gözcü birlikleri yerleştirilmişti (Va
kı di , ll , 445) 6 (627) yılında düzenlenen 
Gabe Gazvesi öncesinde Selerne b. Ekva', 
müşriklerin Medine'ye yönelik bir faaliyet
lerinin olup olmadığını Seniyyetülveda'dan 
gözlemiştir (a.g. e., ll , 539). Hz. Peygam
ber. MGte Savaşı'nda olduğu gibi bizzat 
katılmadığı askeri birliklerini uğurlamak 
için Seniyyetülveda'ya kadar yürür, orada 
kumandanianna seferleri esnasında uyma
ları gereken kuralları hatırlatırdı (a.g.e., ll. 
758) 

Mescid-i Nebevi'ye yaklaşık 11 00 m . 
uzaklıkta olan bu Seniyyetülveda'nın Re
sGI-i Ekrem zamanında eğitilen atlar için 
Hafya'dan başlayan parkurun bitiş, eğitil

meyen atlar için ise Beni Zürey~ Mescidi'n
de sona eren yarış parkurunun başlangıç 
noktası olarak kullanıldığı da bilinmektedir 
(Buhar!, "Cihad", 58, !96; "Megazl" , 82). 
AbbasTier döneminde Halife MansOr'a kar
şı isyan eden Hz. Ali evladından, en-Nef
süzzekiyye diye de anılan Muhammed b. 
Abdullah el-Mehdi burada şehid edilmiş 
ve Seniyyetülveda ile ömer b. Abdülazlz'in 
evi arasında bir yere (Meşhedü ' n-Nefs iz

zekiyye) defnedilmiştir (Taber!, vır , 587, 
600 ı 1 z 14'te ( ı 799- ı soo ı Cidde Valisi Yu
suf Paşa. Seniyyetülveda'nın yolunu düzelt
tirip doğu tarafına üç kubbeli bir köşk yap
tırmıştır (Mir'atü 'I-Haremeyn, ı . ı ! 85). Meş

hur Osmanlı kışiası da burası olmalıdır (Ab
dülkuddOs el-Ensarl, s. ı 56). Medine'deki 
oduncular çarşısının yakınında kalan Se
niyyetülveda zamanla Medine'nin önemli 
bölümlerinden biri haline gelmiştir. Yerle
şlme açılmayan batı tarafı gezi alanı ola
rak kullanılmakta, Medine-Suriye yolu Se
niyyetülveda' dan geçmektedir. 
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