
SEN, Bimen 

zın 1 Öperiz ağzını hep Bimen üstadımızın" 
beyti dönemin sanat çevrelerindeki yeri
ni göstermesi bakımından anlamlıdır. 26 
Ağustos 1943 tarihinde İstanbul'da ölen 
Bimen Şen . Feriköy Ermeni Mezarlığı'na 

defnedil di. 

Bestelediği eserlerin yanı sıra hanende
liğiyle de tanınan Bimen Şen düzenli bir 
mOsiki eğitimi almamış, sekiz yaşlarında 
Bursa Ermeni Kilisesi'nde ilahi okumaya 
başladığı sıralarda sesinin güzelliği ve mu
sikiye olan kabiliyetiyle dikkati çekmiştir. 
Onun okuyacağı günler kiliseyi Ermeniler'
den çok mOsiki meraklısı hB.fızların doldur
duğu söylenir. İlk meşkini Hacı Arif Bey'
den almasının ardından Hagopos Kıllıyan 
ve Lemi Atlı 'dan gördüğü mOsiki dersle
riyle kendini yetiştirmiştir. Onun mOsiki
deki gelişiminde Rahmi Bey, Hanende Ne
dim Bey, TanbOri Cemi! Bey, Neyzen Aziz 
Dede, Kanuni Hacı Arif Bey, Şevki Bey ve 
Hacı Kirami Efendi gibi mOsiki üstatları
nın önemli katkıları vardır. Şöhreti ve bes
teleri 1. Dünya Savaşı ve onu takip eden 
Mütareke yıllarından itibaren yayılmaya 
başlamıştır. 

Bimen Şen ileri yaşiarına kadar hanen
deliği devam ettirmiş , bu arada pek çok 
plak doldurmuştur. Bilhassa bestelediği 

şarkılarta bu formun önde gelen bestekar
ları arasında yer almıştır. Hacı Arif Bey ve 
Rahmi Bey'in geleneksel üsiGbunu benim
semesine rağmen onları taklit etmeyerek 
kendine has bir tarz ortaya koyduğu şar
kılarında sağlam bir teknik yapının üzeri
ne kurulu parlak üslubu dikkati çeker. ilha
mını daha çok güftenin kuwetinden aldı
ğını ve çoğunlukla gece yarısı beste yap
tığını söyleyen, herhangi bir mOsiki ale
ti çalmayan ve nota öğrenmeyen Bimen 
Şen 'in 1 000 civarında eser bestelediği söy
lenir. Şarkılarının çoğunu Gdi Arşak Çöm
lekçiyan ve Aleko Bacanos notaya almış
tır. Günümüze 2SO'ye yakın eserinin ulaş
ması yüzlerce eserinin notaya alınmama
sıyla açıklanabilir. Hemen tamamında sev
gi ve tabiat temalarının işlendiği besteleri 
halen fasıl repertuvarının en seçkin eser
leri arasında yer almaktadır. Yılmaz Öztu
na onun üç marş ve 241 şarkıdan oluşan 
eser listesini vermiştir (BTMA, Il, 345-348 ). 

Bunlardan 220 civarındaki eserinin notası 
Şamlı İskender ve Şamlı Selim tarafından 
yayımlanmıştır ( İstanbul , t s.). 

"Bir haber ver ey saba n'oldu gülistanım 
benim " mısraıyla başlayan acem-aşiran; 
"Derdimi ummana döktüm asumana ağ
ladım" mısraıyla başlayan bestenigar; "Aca
ba şen misin kederin var mı?" ve "Yıllar 
ne çabuk geçti o günler arasında" mısra-
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larıyla başlayan hicaz; "Durmadan aylar ge
çer yıllar geçer gelmez sesin" mısraıyla 
başlayan hüseyni; "Bilirim daha sen pek 
küçüceksin" ve, "Dilhun olurum yad- ı ce
malinle senin ben" mısralarıyla başlayan 
hüzzam; "Yüzüm şen hB.tıram şen mecli
sim şen mevkiim gülşen" mısraıyla başla
yan kürdili-hicazkar; "Nereden sevdim o 
zalim kadını" mısraıyla başlayan nihB.vend; 
"Al sazını sen sevdieeğim şen hevesinle" 
mısraıyla başlayan sultaniyegah ve, "Ne 
gülün rengini sevdim ne de bülbül sesini" 
mısraıyla başlayan yegah şarkıları onun 
sevilen eserlerinden bazılarıdır. 
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ŞEN, Hasan 
(1894-1982) 

Son devir kıraat alimi. 
_j 

Çankırı' nın Kurşunlu ilçesinde doğdu . 

Babası HB.fız Mustafa Efendi, annesi Fat
ma Hanım' dır. Daha bebekken annesi ve
fat edince babası Düzce'nin Pırpır köyün
deki ağabeyinin yanına gitti. Hasan bura
da ağabeyi Ahmet ile birlikte yengeleri 
tarafından büyütüldü. Köyde Kur'an oku
ınayı öğrendikten sonra ağabeyi ile bera
ber Çilimli'deki medreseye gönderildi. Er
ken yaşlarda hıfzını tamamladı. Pırpır kö
yünde evlenip doğan çocuğu küçükken 
ölünce ağabeyi Hafız Ahmed Efendi'nin ıs-

rarıyla onun ikamet ettiği Çevrik köyüne 
yerleşti ve köyün camisine fahri imam ol
du. Uzun süre bu köyde oturdu ve civar
dan köye gelen çocuklara Kur'an okutup 
bir kısmına hB.fızlık yaptırdı. Sekiz yıl sü
ren askerlik görevinin bir kısmını Yemen'
de, bir kısmını Diyarbakır'ın Silvan ilçesin
de yerine getirdi. Kıraat bilgisini ilerietmek 
için istanbul'a gitti ve Fatih Dülgerzade 
Camii Kur'an Kursu hacası Kesikbacak is
mail Bayrı 'dan kıraat-i aşere ve takrib oku
du. Mısır ve istanbul tariklerini öğrenip 
16 Temmuz 1943'te icazetname aldı. Ar
dından Düzce'ye yerleşti ve Merkez Ca
mü'nde fahri imam-hatiplik görevine baş
ladı. 1945 yılı başlarında Merkez Kur'an 
Kursu öğreticiliğine önce fahrl olarak, 1 
Ocak 1946 tarihinde asaleten getirildi. 
1945-1951 yılları arasında yine fahri ola
rak yürüttüğü Düzce Merkez Camii imam
hatipliği görevine 1 Nisan 19S2'de tayin 
edildi. 19S9'da emekliye ayrılmasının ar
dından bu görevini 1978 yılı sonuna kadar 
devam ettirdi. İlki 1949'da olmak üzere 
birkaç defa hacca gitti. 1982 yılında kur
ban bayramı sabahında vefat etti ve Düz
ce şehir mezarlığında defnedildi. 

Hasan Şen, Düzce'de otuz üç yıl devam 
eden Kur'an kursu hocalığı sırasında 

4000'e yakın öğrenciye hB.fızlıkyaptırmış, 
başka yerlerden gelen birçok hB.fız da ken
disinden faydalanmıştır. Onun yanında tas
hih-i huruf eğitimi gören hB.fız sayısının 
SOO kadar olduğu söylenir. Hasan Efendi 
Kur'an-ı Kerim'i sade bir şekilde okur, te
gannlyi sevmezdi. Düzce Merkez Camii'n
de her yıl mezuniyet cemiyetleri düzen
ler; İstanbul Fatih Camii başimaını ömer 
Fazı! Efendi (Aköz), Yeraltı Camii imamı 
Üsküdarlı Ali Efendi , hacası Kesikbacak 
İsmail Efendi, Burhaniye Camii imamı ve 
N uruosmaniye Camii başimamlarından Ha
san Akkuş ile Beyazıt Camii başimaını Ab
durrahman Gürses gibi tanınmış kurra
nın bu programlara katılmasını sağlardı. 
TakYası ve mütevazi kişiliğiyle tanınan Ha-
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Hasan Şen öğrencileriyle 

san Efendi İstikiili Harbi madalyası sahi
biydi. Gazilik maaşını Kur'an kursunda oku
yan öğrencilere harcar, onların ihtiyaçları
nı temin ederdi. Tasawufa da meyilliydi. 
Erbilli Esad Efendi'nin halifelerinden Bo
lulu Hacı Muhiddin Efendi ve Ramazanoğ
lu Mahmut Sami Efendi ile yakın dostluğu 
vardı. Türkiye'de ilk defa bir ilçe merke
zinde açılan Düzce İmam Hatip Lisesi'nin 
(ı 962) yaptırma ve yaşatma derneğinde 
görev almış, burada önemli hizmetler ifa 
etmiştir. Sakarya Üniversitesi ilahiyat Fa
kültesi ile Düzce Müftülüğü tarafından 
1 O Ekim 2009 tarihinde Düzceli Hafız Ha
san Şen Anısına IV. Kur'an ve Kıraat Sem
pozyumu düzenlenmiştir. 
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ŞENEBÜZi 
( 1.5~~1) 

Ebü'I-Ferec Muhammed b. Ahmed 
b. İbrahim eş-Şenebuz! 

(ö. 388/998) 

L 
Kıraat alimi. 

_j 

300 (912-13) yılında muhtemelen Bağ
dat'ta doğdu. Ebü'I-Hasan İbn Şenebuz'
dan (ŞennebGz olarak da harekelenmiştir) 
okuduğu (bk DilvGd!, II, 57) ve uzun süre 
onunla birlikte bulunduğu için Gulamü'ş
Şenebuz'i (Şeneb0z1"nin çocuğu veya hiz
metçisi) lakabıyla ve Şenebuz'i nisbesiyle 
anıldı (İbnü'I-Eslr, II, 211) İlim tahsili için 
seyahatlere çıktı. İbn Şenebuz, Musa b. 
Ubeydullah el-Hakan!, İbn Mücahid, İbra
him b. Muhammed ei-Maverdl, İbn Mik-

sem ei-Attar. İbnü'I-AIIaf, Muhammed b. 
Hasan en-Nakkaş, Muhammed b. Musa 
ez-Zeyneb'i gibi alimlerden kıraat öğren
di. Gerek tefsir gerekse kıraat ve ilelü'l
kıraat konularında şöhret kazandı. Ken
disinden Ebu Ali Hasan b. Ali ei-Ahvaz'i, 
Ebu Tahir Muhammed b. Yas'in ei-Haleb'i, 
Ebü'I-Aia Muhammed b. Ali ei-Vasıt'i, Ab
dullah b. Muhammed b. Mekkl es-Sewak 
faydalandı. Hat'ib ei-Bağdad'i'nin kaydetti
ğine göre tefsir ve kıraate dair ezberinde 
şevahid olarak 50.000 beyit bulunduğu 
dikkate alındığında (Tari/Ju Bagdad, I, 272) 

şiir ve edebiyatla da ilgilendiği söylenebilir; 
ayrıca tefsir ve kıraat alanlarında çok iyi 
yetiştiği anlaşılır. Şen e buz! 13 Saf er 388'
de (I 4 ş ubat 998) vefat etti. Bu tarih 387 
olarak da zikredilmiştir. 

Şenebuii'ye dair birbirinden farklı değer
lendirmeler yapılmıştır. Darekutn'i onun 
hakkında olumsuz sözler söylemiş, Ebü'I
Fazl Ubeydullah b. Ahmed es-Sayrafi kı
raat ve tefsir alanlarında büyük bir alim 
olduğunu belirtmiş, Ebu Amr ed-Dan! mü
kemmel bir üstat sayıldğını zikretmiş, Ha
t'ib ei-Bağdad'i rivayetleri konusunda eleş
tiriler bulunduğunu kaydetmiştir. İbnü'I
Es'ir, geniş ilmi birikimine rağmen hadis 
konusunda zayıf olduğunu ileri sürerken 
Ebü'I-Aia ei-Hemedan'i onu övmüş ve si
ka bir alim diye nitelemiştir. Kaynaklarda 
Şenebuz'i'ye el-İşdre ii taltifi'l- 'ibare, Ki
tdbü't-Tefsir (tamamlanamadığı belirtil
miştir) ve Md JJdlefe fihi İbn Keşir Ebd 
'Amr adlı eserler nisbet edilmiştir. 
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~ TAYYAR ALTıKULAÇ 

ŞENFEAA 
( IS ;;.:.,ı 1 ) 

Sabit (Amr) b. Malik eş-Şenfera ei-Ezd! 
(ö . m. 525-550 arası) 

Kendisine nisbet edilen 
Uimiyyetü'l-~rab adlı 

kasideyle tanınan Cahiliye şairi. 
L _j 

Milildl 475 yılı civarında doğdu. Soyları 
Kahtan'iler'e dayanan Ezd (Beni Haris b. Re
b la) kabilesinin Evas b. Hacr (Gavs b. Evs) 
koluna mensuptur. Kaynakların çağuna gö
re Şenfera (kalın dudaklı) onun adı değilla
kabıdır. Bazı eserlerde ismi diye zikredilen 

SENFERA 

Sabit b: Cilbir ve Amr b. Berrak (ei-Hemda
nl) onun yağmacı arkadaşlarının adıdır. Te
ninin siyahlığı sebebiyle "ağribetü'I-Arab"

dan ve "addaun"dan (en hızlı koşan Araplar) 
sayılan Şenfera yaptıkları baskın , yağma 

ve çapul eylemler ini şiirlerinde dile geti
ren "saal'ik" (haydutlar) şairlerindendir. Bu 
gruba katılmasıyla ilgili olarak kaynaklar
da şu hikayeye yer verilir: Şenfera çok kü
çük yaşta ailesiyle birlikte Kays Aylan'dan 
Beni Şebilbe b. Fehm'e esir düşer. Ardın

dan esir değişimi sonucu Ezd'in kolların
dan Beni Selaman'a geçer. Burada yarı 
esir, yarı köle durumunda evinde büyüdü
ğü kimsenin (veya kabile ileri gelenlerinden 
birinin) kızına aşık olur. Kız tarafından red
dedildiği gibi kızın babası tarafından da 
ağır hakaretlere maruz kalınca ilk efendi
leri Beni Şebabe b. Fehm'e sığınır. Bunla
rın , o zamana kadar bilmediği kendi nese
bi hakkındaki gerçeği açıklamaları üzeri
ne intikam almak için Beni Selaman'dan 
1 00 kişiyi öldürmeye yemin eder. Cina
yetleri artınca kendi kabilesi (veya onu hi
maye eden kabile) tarafından kovulur ve sa
alik grubuna katılarak kendisi gibi su'IQk 
ve hızlı koşucu olan kız kardeşinin oğlu Te
ebbeta Şerran (Sabit b. Cabir) ve Amr b. 
Berrak(a) gibi yağmacılarla birlikte bas
kınlar düzenler; çölde yaşayan kabileler 
arasında uzun zaman dehşet salar. Ara
larında babasının katili Haram b. Cilbir es
Selaman'i'nin de bulunduğu doksan dokuz 
kişiyi öldürür. Şenfera baskını yapar yap
maz koşarak çöle kaçar, peşine takılanlar 
da susuzluktan ölmek korkusuyla takip
ten vazgeçerdi. Bu sebeple "a'da mine'ş
Şenfera" (Şenfera'dan daha hızlı koşucu) sö
zü darbımesel olmuştur (Meydan!, II, 394-

395). Şenfera, Beni Selaman'ın Gamid ko
lundan üç kişi veya içlerinde babasının ka
tili Haram b. Cilbir'in kardeşi olan hızlı ko
şuculardan Es'id (Üseyd) b. Cilbir'in de yer 
aldığı bir grup tarafından Ebide yakınında
ki Nasıf'ta (veya panayırıyla ünlü Hubaşe'de) 
bir su başında geceleyin pusuya düşürü
lür. Şenfera karanlıkta ikisini akla yaralar
sa da sonunda yakalanır ve uzun işkence
lerden sonra öldürülür. işkence sırasında 
şiir söylemesi istenince söylediği, "Şiir ne
şeli zamanda söylenir" sözü darbımesel 
haline gelmiştir (İbn Kuteybe, I, 80; Ebü'l
Ferec el-isfahiln'i, XXI, 119) . Cesedinin teş
hiri esnasında Selaman'dan bir kişinin ka
fatasını tekmelemesiyle ayağına batan bir 
kemik parçasının ölümüne sebep olduğu, 
böylece öldürmeye yemin ettiği 1 00 ki
şinin tamamlandığı anlatılır. Şenfera'nın 

günümüze ulaşan az miktardaki şiirleri 
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