
SANHACEmenT Sanhacel 

LemtGne'nin İslam'la tanışması, Ernevi
ler döneminde Ukbe b. Nafi'in 60-64 (680-
684) yıllarında Kuzey Afrika'da gerçekleş
tirdiği fetih hareketine kadar götürülür. 
127'de (745) Batı Sahra'ya ulaşan Abdur
rahman b. Habib burada islam'ın yayılma
sı için gayret gösterdi. Mağrib-i Aksa'da 
kurulan idrisiler de bölgede İslamiyet'in 
yayılmasına katkı sağladı. lll. (IX.) yüzyılda 
Lemtfme ve Sanhace'ye bağlı diğer kabi
Jelerin İslam dinine girişi tamamlanmıştı. 
Bununla birlikte İslamiaşma'nın Maliki fa
kihi Abdullah b. Yasin el-CüzGII'nin bölge
ye gelişine kadar yüzeysel kaldığı bilinmek
tedir. Batı Sahra'da yaşayan bu kabileler, 
VIII. yüzyılın ikinci yarısında Evdegost'ta 
LemtGne'nin öncülüğünde bir devlet kur
dular. BiladüssGdan topraklarına seferler 
düzenleyen ve Nijer kıyılarına kadar Batı 
Sahra'nın tamamını hakimiyeti altına alan 
bu devlet 300-420 (912-1 029) yılları ara
sında karışık bir dönem yaşadı. V. (Xl.) yüz
yılda yeniden toparlanan LemtGneliler, Mu
hammed Tareşna zamanında Cüdale ve 
Messlife gibi kabileleri de içine alan bir 
kabileler federasyonu oluşturdu. Tareşna'
nın ardından yönetim Cüdale'den Yahya b. 
İbrahim'e, onun ardından oğlu İbrahim b. 
Yahya'ya geçti. İbrahim, V. (Xl.) yüzyılın 
ilk yarısında gerçekleştirdiği hac yolculu
ğu sırasında Hicaz'da din alimleriyle yap
tığı görüşmeler neticesinde halkının islam 
dini hakkında çok yüzeysel bir bilgiye sa
hip olduğunu farketti. Bu bilgi eksikliğini 
gidermek için halkına İslamiyet'i aslına uy
gun biçimde öğretmek üzere Abdullah b. 
Yasin'in ülkesine gelmesini sağladı. Bölge
ye giden ve halkın islam hakkında fazla bir 
şey bilmediğini, bazı kabilelerde putpe
restlik döneminin inanç ve ibadetlerinin 
hala varlığını koruduğunu gören Abdullah 
b. Yasin kurduğu ribatta yetiştirdiği ço
ğunluğu LemtGneli öğrencilerini bu kabi
Jelere öğretmen olarak gönderdi. Bu ribat
ta başlattığı eğitim öğretim faaliyetiyle 
Murabıtlar Devleti'nin kuruluşuna zemin 
hazırlayan ve çalışmalarında en büyük des
teği LemtGne'den gören Abdullah bölgede
ki Sanhace kabilelerinin liderlerini emirli
ğin bu kabileye verilmesine razı etti. Yah
ya b. ömer'in emirliğe getirilmesiyle, böl
gede Sanhace kabilelerinin kurduğu ikin
ci devlet olan Murabıtlar'ın temeli atılmış 
oldu. İslami dönemde LemtGne'nin öncü
lüğünde Sanhaceliler'in oluşturduğu en 
güçlü devlet olan Murabıtlar, kısa sürede 
Uzak ve Orta Mağrib ile Endülüs'ü sınır
ları içine alan büyük bir imparatorluğa dö
nüştü. İlk defa Kuzey Afrika ile Endülüs'e 
hakim olan bu devlet, S41'de (ı ı 4 7) Mas-
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mGde Berberlleri'nin kurduğu Muvahhid
ler tarafından yıkılıncaya kadar ayakta kal
dı. Bunun yanında Murabıtlar'ın çöküş dö
neminde bağımsızlığını ilan eden Muham
med b. Ali, Balear adalarında Beni G<:ıni
ye hanedanını tesis etti. Murabıtlar'ı yeni
den kurmak için büyük çaba gösteren Be
ni Ganiye, Muvahhidler'Ie mücadelede ba
şarılı oldu. Balear adalarından sonra Orta 
ve Yakın Mağrib'de Sanhace kabilesinin 
merkezi olan Bicaye'yi, ardından Cezayir, 
Miliyane, Kal'atü Beni Hammad ve Kafsa, 
daha sonra Tunus, Mehdiye ve İfrlkıye'nin 
(Tunus) tamamını ele geçirdi. Ancak 621 '
de (ı 224) Muvahhidler önünde kesin bir 
yenilgiye uğradı, böylece Kuzey Afrika'da 
Sanhace'nin siyasi hakimiyeti tamamen 
sona erdi. 

Göçebe hayatı süren Lemta ve CüzGie, 
yerleşik hayat süren HeskOre gibi az sayı
daki Sanhace kabilesi Mağrib-i Aksa, Sus 
ve Atlaslar'da yaşamaya devam etmekte
dir. Günümüzde Fas'ın Atiantik kıyılarında 
Şaviye ve Dükkale'de, kuzeyde Rif yakın

larında Bottuya ve Uryagul gibi Sanhace'
ye mensup oldukları bilinen kabileler mev
cuttur. Moritanya'da LemtGne, Cezayir'in 
güneydoğusunda Sanhace adıyla varlığını 
sürdüren kabileler bulunmaktadır. Ancak 
bunlardan hiçbiri siyasi bir güce sahip de
ğildir. 
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SANHACİYYE 
(~~f) 

Endülüslü sfıfi 
İbnü'l-Arif es-Sanhaci'ye 

(ö. 536/1141) 
nisbet edilen 

ve Arifiyye adıyla da bilinen 
bir tarikat 

(bk. İBNÜ'I-ARİF). 

sANİ' 
( ciL.aJf ) 

Daha çok kelam i'llimleri tarafından 
Allah veya halik ismi yerine 

kullanılan bir terim. 

_j 

_j 

Sözlükte "yapmak, işlemek, sanatkara
ne ve maharetle yapıp meydana getir
mek" anlamındaki sun' kökünden türeyen 
sani' "yapan, sanat ve maharet çerçeve
sinde işleyip meydana getiren" demektir. 
"Mutlak manada iş yapmak, eylem ger
çekleştirmek" anlamına gelen fi'l kelimesi 
şuursuz varlıklara da nisbet edildiği halde 
"belli bir amaca yönelik olarak düzenli bir 
şekilde iş yapmak" anlamını içeren sun'un 
bu varlıklara nisbeti mümkün değildir 
(Ragıb el-isfahanl, el-Müfredat, "şncoo md.; 
Ebü'l-Beka, el-Külliyyat, "şn<" md.). 

Kur'an-ı Kerim'de evrendeki işleyişin bel
li bir düzen içinde seyrettiği ifade edilir
ken bunun her şeyi sapasağlam kurup yü
rüten Allah'ın sanatkarane işi (sun') olduğu 
belirtilmek suretiyle kavramın kök kelime
si O'na izafe edilir (en-Nemi 27/88) . Yine 
Kur'an'da Firavun'un erkek çocuk katlia
mından Hz. Musa'nın kurtarılması ve onun 
sarayında büyütülüp yetiştirilmesinin çe
tin şartları anlatılırken, "Ben seni kendim 
için seçip yarattım" mealindeki ayette (Ta
ha 20/41) sun' kökünden bir fiil (ıstana'tü) 
Allah'a nisbet edilmiştir. Müfessirler bu 
ayetin tefsirinde, Hz. Musa'ya değer ve
rilip yüceltilmesini onun Allah'ın elçisi ola
rak seçilmesi ve kendisine O'nun adına in
sanlara hitap etme görevinin verilmesiy
le izah ederler {Ta beri, XVI. 21 I; Fahred
din er-Razi, XXI, 56). Sun' kavramı çeşitli 
hadislerde yer almakla birlikte sani' şek
linde ilahi bir sıfata rastlanmamıştır. Hz. 
Peygamber'in yeni bir elbise edindiğinde 
yaptığı şu duada sun' fiili dolaylı şekilde 
Allah'a izafe edilmiştir: "Allahım! Övgü ve 
sena ile anılmak sana mahsustur. Bu el
biseyi bana giydiren sensin. Yeni giysimin 
iyilik getirmesini ve onun için mukadder 
olan (sun') hayrı talep eder, kötülük getir-



mesinden ve onun için mukadder olan şer
den sana sığınırım" (Ebu Davud, "Libas", 
ı; Tirmizi, "Libas", 29). 

Sani' lll. (IX.) yüzyıldan itibaren Allah'ın 
isim ve sıfatları, sıfatlarının evrenle ilişkisi 
konularına sistematik yaklaşım yapan ke
lam alimleri ve müfessirler tarafından kul
lanılmaya başlanmış, ileriki dönemlerde bu 
kullanış daha yaygın hale gelmiştir. Cahiz, 
Ebü'l-Hasan el-Eş' ari, Matüridi, Halimi, Ka
di Abdülcebbar ve EbQ Bekir İbnü'l-Arabi 
bu alimler arasında yer alır. Gazzall, Ebü'l
Muin en-Nesefı ve NQreddin es-SabQni gi
bi müellifler sani' kelimesini kitaplarının 
iç sisteminde başlık olarak da kullanmış
lardır. 

Haşr suresinin son ayetinde (59/24) fiili 
sıfatiarın evrenle ilişkisi konusunda -ara
larında fark bulunmakla birlikte- genel an
lamları "yaratmak" olan Mlik, bari' ve mu
sawir isimleri zikredilmiştir. EbQ Bekir İb
nü'l-Arabi'nin de belirttiği gibi ( el-Emedü '1-
akşa, vr. ı ı Qb) Kur'an'da aynı mahiyette 
olmak üzere fatır, cail, fail gibi başka isim
ler de geçer. Ancak alimler bu bağlamda 
sani' ismini kullanmayı tercih etmişlerdir. 
Bu tercihte sun'un. Allah'a izi\fe edilmiş 
olarak yer aldığı ayetin ilahi yaratmada 
hem sanat ve maharet hem de sağlam
lık, düzen ve devamlılık bulunduğu şeklin
de bir içerik taşımasının etkili olduğu söy
lenebilir. 
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(bk. A'ŞA, Meymun b. Kays). 
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SANTUR 
(.)~) 

Çoğunlukla 

Şark milsikisinde kullanılan 
telli bir müzik aleti. 

Organolojinin vurmalı kitaralar (kithara) 
arasında incelediği mQsiki aletlerindendir. 
Farsça olan sentUr kelimesinin kökeninin 
Ararnice psantria veya Akkadca pandura 
olduğu ileri sürülür. Kelimenin Farsça'ya 
eski Yunanca'daki psalteriondan geçtiği
ni kabul edenler de vardır. Benzer yapıda 
sazlar Türkiye, Irak, İran ve Keşmir'de san
tur, Yunanistan'da santouri, Hindistan'da 
santoor, Çin'deyangqin, Kore'deyanggiim, 
Romanya'da ~ambal, Macaristan'da cim
balam adıyla kullanılır. Mızraplı kitaralar 
kronolojik olarak vurmalı kitaralardan ~ön
cedir. İlk santurların, mızrap yerine vur
ma çubuklarıyla çalınan ve kanunun ata
sı sayılan antik Mezopotamya sazları ol
duğu söylenebilir. Muhtemelen tellerine 
çubuklarla vurularak çalınan arplar vur
malı kitaralardan önce kullanılmıştır. Eski 
Babil ve Yeni Asur dönemine ait ikonog
rafik kalıntilarda görülen, yatay olarak tu
tu! up tellerine iki çubukla vurulan arplar 
santurun değilse bile santur fikrinin baş
langıcı kabul edilebilir. Tevrat'ta Babil Kralı 
Buhtunnasr'ın orkestrasındaki sazlar ara
sında santur da (psanterin) anılır. Bazı 

Arapça kaynaklarda santurun Sasaniler 
döneminde kullanıldığı belirtilirse de Fa
rabive İbn S'ına'nın mQsiki eserlerinde san
tur adı geçmez. Buna karşılık Xl. yüzyılda 
Endülüs'te santur kullanıldığını gösteren 
belgeler vardır. İspanya'dan diğer Batı Av
rupa ülkelerine geçen ve büyük rağbet gö
ren santur zamanla Avrupa'da piyanoya 
doğru gelişim kaydetmiştir. İbn Haldun 
XIV. yüzyılda Kuzey Afrika Arapları'nın san
tur kullandığım yazar. Abdülkadir-i Mera
gl'nin eserlerinde santur adına rastlanma
dığı gibi bu dönem İran minyatürlerinde 
de bu saza yer verilmemiştir. Buna karşı
lık çalgı tarihçileri arasında santurun İran 
kökenli olduğu inancı yaygın olup bu sa
zın Orta Asya'ya, Hindistan'a ve Uzakdo
ğu'ya iran'dan gittiği kabul edilir. 

Santur Osmanlı döneminde kullanılan 
sazlardandır. Ali Mustafa Efendi'nin Me
vô.idü'n-nefô.is ii kavô.idi'l-mecdlis adlı 
eserinde santurdan söz etmesine rağmen 
XVI. yüzyıl Osmanlı minyatürlerinde san
tura rastlanmaması dikkat çekicidir. Evli
ya Çelebi Seyahatname'sinde pek çok saz 
arasında santurdan da söz eder. Ayrıca 
Osmanlılar'ın XVII. yüzyılda santur kullan-

SANTUR 

dığını kanıtlayan belgeler vardır. Bu bakım
dan Ali Ufki Bey'in kendini santuri olarak 
nitelemesi önemlidir. Onun Mecmi'ıa-i Sô.z 
ü Söz' e kaydettiği veya bizzat yazdığı ba
zı şiirlerde santur adı geçtiği gibi SantQri 
İbrahim Çelebi adlı musikişinasın bir se
maisini de bu eserde kaydetmiştir. Lev
ni'nin Surname-i Vehbi için yaptığı bir
çok minyatürde santura rastlanır. Bu min
yatürlerdeki santurla Hızır Ağa'nın Tefhi
mü'l-makamat'ta resmini verdiği santur 
hemen hemen aynı yapıdadır. Bugün ço
ğunluğu Avrupa kütüphanelerinde bulu
nan, İstanbul'da kimliği bilinmeyen nak
kaşlar tarafından yapılmış birçok resim
de de santur çalan cariyeler görülür. XVII. 
yüzyılın ikinci yarısı ile XVIII. yüzyılın ilk ya
rısında santur, saray fasıl heyetinin oldu
ğu kadar mehter-i birlin denilen saz takı
mının da önemli bir sazıydı. lll. Selim ve 
ll. Mahmud dönemlerinin gözde sazların
dan olan santur. XIX. yüzyılın ikinci yarı
sında SantQrl Hilmi Bey'in benimsediği 
Rumen santurunun etkisiyle kromatik bir 
yapı kazanmış, virtüoz Santuri Edhem 
Efendi'den sonra ise yavaş yavaş kulla
nımdan düşmüştür. Ünlü santurHer ara
sında Ziya Santur, Hüsnü Tüzüner ve Züh
tü Bardakoğlu da sayılabilir. Ziya Santur'un 
bu sazla ilgili notları Cafer Ergin tarafın
dan yayımlanmıştır (Musiki Mecmuası, is
tanbul 1969, sy. 244-246, 248-251 ). 

Yapı. Ortaçağ'dan itibaren kullanılan san
tur türünden bütün sazlar -Çin santuru dı
şında- ikizkenar yamuk biçimindedir (Çin 
santuru da aslında ikizkenar yamuk biçi
minde olmasına rağmen bu yamuğa açıl
mış bir kitap görüntüsü verilmiştir). Gü
nümüzde santur türünden mQsiki aletle
rinde teller üçlü, dörtlü veya beşli grup
lar halinde akortlanır. Her santurda en az 
iki sıra eşik bulunur. Bazı santur türlerin
de her tel için küçük, hareketli bir eşik 
vardır. İcra sırasında farklı makamdan bir 
eser çalınması gerektiğinde eşiklerden ba
zıları sağa veya sola kaydınlarak yeni ma
kamın sesleri elde edilir. Bazı santurlarda 
kanununkini andıran birleşik eşik görülür. 
Bu tür santurlarda tel takımlarından biri 
eşiğin üstüne basar. Bir önceki ve bir son
raki tel takımları ise eşikteki delikten ge
çer; yani bunlar eşiğin üstünden geçen 
tel takımına göre aşağıda kalır. Eşikteki 
delikten geçen bu tel takımları karşıdaki 
eşiğin üstünden geçer; bu durumda her 
tel takımı sadece bir eşiğin üzerinden geç
mektedir. Dolayısıyla teller hafifçe çapraz 
iki düzlem oluşturur. Bu düzen tokmak
ların rahatça Vurulabilmesi içindir. Santur
da telierin kanunda olduğu gibi tek bir 
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