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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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li] ALi HAKAN ÇAVUŞOGLU 

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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Iii MUSTAFA SABRi KüÇÜKAŞCI 

SENNAR 
()L) 

Sudan'da 
Func Sultanhğı'nın başşehri 

(bk. FUNC). 

SENÜSi, Ahmed Şerif 
( ..r~ı ~_r..ıl...~.<>.>i) 

Seyyid Ahmed eş-Şerif b. Muhammed 
eş-Şerif b. Muhammed 

b. All es-SenGsi 
(1873-1933) 

Senusiyye tarikatı şeyhi . 

..., 

_ı 

Senusiyye tarikatının merkez zaviyesi
nin bulunduğu CağbQb'da doğdu. Tarika
tın kurucusu Seyyid Muhammed b. Ali es
SenQsl'nin torun u. Muhammed Şerif es
SenQsl'nin oğludur. CağbQb'da babası ve 
amcası Muhammed Mehdi es-Senusl'nin 
yanı sıra Seyyid Ahmed er-Rifi. Muham
med Mustafa et-Tilimsanlve imran b. Be
reke gibi Senası tarikatına mensup alim
lerden dini ilimleri tahsil etti. Senusiyye ta
rikatının lideri olan amcası Muhammed 
Mehdi ve babasının gözetiminde yetişti. 
Amcası tarikatın merkez zaviyesini Cağ
bQb'dan Kufra'ya taşırken ona önemli so
rumluluklar yükledi. Sahra bölgesinde Fran
sızlar'a karşı yürütülen cihad hareketi için
de yer aldı. Amcasının 1902 yılında vefatı 
üzerine tarikatın üçüncü şeyhi olarak ci
had hareketinin sorumluluğunu üstlendi. 

Ahmed Şerif es-Senusl, Kanim'in Fran
sızlar tarafından işgal edilmesi yüzünden 
tekrar Senası saflarına katılan Veday sul
tanı ile birlikte önce Fransızlar'a karşı bü
yük başarılar kazandı. Ancak Fransızlar'ın 
1906-1907 yıllarında Kavar. Bilma, Ayn Ke
lek'te gerçekleştirdikleri saldırılar Ahmed 
Şerif'in Veday'daki etkinliğini giderek azalt
tı. Fransız işgalinin yayılmasıyla bölgedeki 
zaviyeler yakılıp yıkıldı. Ağır kayıplar veren 
Ahmed Şerif liderliğindeki SenCısi kuwet-

leri siyasi güçlerini kaybettiler. Fransız
lar'ın bu hareketinin SenQsller'e değil as
lında islam'a yapılan bir saldırı olduğu ko
nusunda Osmanlı hükümetini bilgilendi
ren Ahmed Şerif'in teşebbüsleri sonucu 
Kufra kaymakamının liderliğinde Borku'
da düzenli bir ordu oluşturuldu . Ahmed 
Şerif. Eylül 1911'de Trablusgarp'ın italya 
tarafından işgal edilmeye başlanması üze
rine Fransızlar' a karşı dokuz yıldan beri 
sürdürdüğü mücadelenin ardından itaı
yanlar'a karşı cihada ağırlık verdi. Tobruk, 
Derne, Bingazi ekim ayında işgal edildi. Bu 
ilk saldırılar sırasında sahil kesimindeki 
Osmanlı garnizonları iç bölgelere çekildi. 
Bu sırada Ahmed Şerif liderliğinde Sani
no'da direnişi örgütlernek üzere bir toplan
tı yapıldı. Oluşturulan kuwetlerin başına 
Bingazi Senası Zaviyesi şeyhi Ahmed el
Isevl getirildi. Senası ihvanı ve yerli halk, 
iki ay sonra Mısır'dan Derne bölgesine ge
len Enver Bey (Paşa) ve aralarında Mus
tafa Kemal'in de bulunduğu Osmanlı su
bayları tarafından askeri eğitime tabi tu
tuldu. Mart 1912'de Senası ihvanı Binga
zi'ye saldırarak italyanlar' ı zor duruma dü
şürdü. Öte yandan Enver Bey kumanda
sındaki birlikler Deme'ye büyük bir saldırı 
düzenledi. Balkan Savaşı'nın patlak ver
mesi sebebiyle zor durumda kalan Osman
lı Devleti'nin Eylül 1912'de italya ile müza
reke masasına oturması ve Ekim 1912'de 
Uşi (Ouchy) Antiaşması'yla Libya'dan çekii
rneyi kabul etmesi, 1912 yılının başların
dan beri kendisine yapılan anlaşma tek
liflerini ısrarla reddeden ve Osmanlı yetki
lilerini sürekli uyararak işgal ettikleri top
raklardan çekilmedikleri sürece i talyan lar'
la barış görüşmesi yapılmamasını isteyen 
Ahmed Şerif üzerinde büyük bir hayal kı
rıklığı yarattı. Enver Bey, CağbCıb Zaviye
si'ne gelip Ahmed Şerif'e Osmanlı Devle
ti'nin Trablusgarp'tan çekilme sebeplerini 
anlatmaya çalıştıysa da Ahmed Şerif ge
rekçeler ne olursa olsun anlaşmanın ken
disini bağlamayacağını . bu durumu kabul
lenemediğini söyledi. 

Bu olaydan sonra Ahmed Şerif yazış
malarını "el-hükumetü's-seniyyetü'l-cellle" 
mührüyle imzalamaya başladı . O bunun
la, artık italyanlar'a karşı direnişin kendi
si ve Senası tarikatı mensupları tarafın

dan yürütüleceğini ilan ediyordu. Bölge
deki zaviye şeyhlerine ve kabile liderlerine 
mektuplar yazarak savaşa hazır olmaları
nı emretti. Ayrıca Osmanlı devlet erkanı
na ve islam dünyasındaki diğer lideriere 
gönderdiği mektuplarda acilen yardımda 
bulunmalarını istedi. Ahmed Şerif' in bu 
çağrısı islam dünyasında geniş yankı uyan-

SENOST, Ahmed Serif 

dırmakla birlikte bir miktar tıbbi yardım 
dışında önemli bir destek gelmedi. Enver 
Bey ve gönüllü Osmanlı subaylarının cep
heden ayrılmasından sonra direniş hare
ketinin kumandasını üzerine alan Ahmed 
Şerif kısa zamanda büyük başarılar kazan
dı. 16 Mayıs 1913'te General Mombretti 
kumandasındaki italyan ordusunu ağır bir 
yenilgiye uğrattı. italyanlar'ın direnişi kır
mak için hakkında yalan ve iftira dolu söy
lentiler çıkarmaya başlamaları üzerine bir 
beyanname yayımladı. Aynı tarihlerde çı
kan Bugyetü'l-müsarid li aJ:ıkdmi'l-mü
cahid fi'l-J:ıaş 'ale'l-cihad (Kahire 1332) 
adlı risalesindeki görüşlerin tekrarlandığı 
bu beyannarnede yabancı bir devletin ha
kimiyetin de bulunmayı reddettiğini kesin 
bir dille vurguladı. Senası direnişi bütün 
ülkede başarıyla devam ederken italyan
lar Ahmed Şerif'e muhalif kabile reisi Ra
mazan eş-Şitavl'ye para vererek direnişi 
kırmaya çalıştılar. Sirt istikametinde iler
lemeye çalışan italyanlar 29 Nisan 1915'
te ağır bir yenilgiye uğratıldı. Ahmed Şe
rif bu zaferle Sirenayka' nın iç k.ısımlarıyla 
Trablurgarp bölgesini denetimi altına aldı. 
öte yandan Osmanlı Devleti Kasım 1 914 ·
te Almanya, Avusturya-Macaristan ile bir
likte ingiltere, Fransa ve Rusya'ya karşı sa
vaş ilan ederek I. Dünya Savaşı'na katıl
mıştı. italya'nın da 191 S'te ingiltere, Fran
sa ve Rusya'nın yanında savaşa girmesiy
le Ahmed Şerif kendini I. Dünya Savaşı '

nın içinde buldu. Ahmed Şerif'in başarıla

rının farkında olan Osmanlı Devleti italya'
nın savaşa katılmasından sonra kendisine 
Trablusgarp ve Bingazi valiliği payesini 
verdi. Bu olayın ardından bölgede ona ha
life naibi sıfatıyla bakilmaya başlandı. Bir 
Alman denizaltısıyla istanbul'dan silah. 
cephane, erzakyardımında bulunuldu. De
nizaltıda bulunan Enver Bey'in kardeşi Nu
ri Bey ile bazı Osmanlı subayları da bölge
ye intikal ettiler. Osmanlı ve Alman subay
ları , yıllardır Fransız ve italya ile savaşmak
ta olan Ahmed Şerif'e Mısır'da ingilizler 
üzerine saldırması konusunda ısrar etti
ler. Ahmed Şerif . bu ısrarlar sonunda Se
nusl kuwetlerine ingilizler'e saldırı emri
ni vermek zorunda kaldı. Osmanlı-SenGsl 
kuwetleri başlangıçta başarılı oldu. 191 S 
Kasımın da Seli Gm ele geçirildi. Ancak in
gilizler 24 Mart 1916'da SellQm'u geri al
dılar. Kuwetlerinin ağır kayıplar vermesi 
üzerine Ahmed Şerif kendisine sadık Se
nCısl kabilelerinin bulunduğu Farfaro'ya ka
dar geri çekildi. ingilizler'e karşı girişilen 
bu hareket SenGsiler'in ağır yara alması
na, Ahmed Şerif'in siyasi gücünü büyük 
ölçüde yitirmesine sebep oldu. Önce Cağ-
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