SENFERA

Hasan

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'lkıraat konularında şöhret kazandı. Kendisinden 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, Abdullah b. Muhammed b. Mekkl es-Sewak
faydalandı. Hat'ib ei-Bağdad'i'nin kaydettiğine 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 ebuz! 13 Safer 388'de (I 4 ş ubat 998) vefat etti. Bu tarih 387
olarak da zikredilmiştir.

Şen öğrencileriy l e

san Efendi İstikiili Harbi madalyası sahibiydi. Gazilik maaşını Kur'an kursunda okuyan öğrencilere harcar, onların ihtiyaçları
nı temin ederdi. Tasawufa da meyilliydi.
Erbilli Esad Efendi'nin halifelerinden Bolulu Hacı Muhiddin Efendi ve Ramazanoğ
lu Mahmut Sami Efendi ile yakın dostluğu
vardı. Türkiye'de ilk defa bir ilçe merkezinde açılan Düzce İmam Hatip Lisesi'nin
(ı 962) yaptırma ve yaşatma derneğinde
görev almış, burada önemli hizmetler ifa
etmiştir. Sakarya Üniversitesi ilahiyat Fakültesi ile Düzce Müftülüğü tarafından
1O Ekim 2009 tarihinde Düzceli Hafız Hasan Şen Anısına IV. Kur'an ve Kıraat Sempozyumu düzenlenmiştir.
BİBLİYOGRAFYA :

Şenebuii'ye dair birbirinden farklı değer
lendirmeler yapılmıştır. Darekutn'i onun
hakkında olumsuz sözler söylemiş, Ebü'IFazl Ubeydullah b. Ahmed es-Sayrafi kı
raat ve tefsir alanlarında büyük bir alim
olduğunu belirtmiş, Ebu Amr ed-Dan! mükemmel bir üstat sayıldğını zikretmiş, Hat'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 sika bir alim diye nitelemiştir. Kaynaklarda
Şenebuz'i'ye el-İşdre ii taltifi'l-'ibare, Kitdbü't-Tefsir (tamamlanamadığı belirtilmiştir) ve Md JJdlefe fihi İbn Keşir Ebd
'Amr adlı eserler nisbet edilmiştir.
BİBLİYOGRAFYA :
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Ebü'I-Ferec Muhammed b. Ahmed
b. İbrahim eş-Şenebuz!
(ö. 388/998)
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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 hizmetçisi) 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-

Sabit (Amr) b. Malik eş-Şenfera ei-Ezd!
(ö . m. 525-550 arası)
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Milildl 475 yılı civarında doğdu. Soyları
Kahtan'iler'e dayanan Ezd (Beni Haris b. Rebla) kabilesinin Evas b. Hacr (Gavs b. Evs)
koluna mensuptur. Kaynakların çağuna göre Şenfera (kalın dudaklı) onun adı değilla
kabıdır. Bazı eserlerde ismi diye zikredilen

Sabit b: Cilbir ve Amr b. Berrak (ei-Hemdanl) onun yağmacı arkadaşlarının adıdır. Teninin siyahlığı sebebiyle " ağribetü 'I-Arab"
dan ve "addaun"dan (en hızlı koşan Araplar)
sayılan Şenfera yaptıkları baskın , yağma

ve çapul eylemler ini şiirlerinde dile getiren "saal'ik" (haydutlar) şairlerindendir. Bu
gruba katılmasıyla ilgili olarak kaynaklarda şu hikayeye yer verilir: Şenfera çok küçük 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 büyüdüğü kimsenin (veya kabile ileri gelenlerinden
birinin) kızına aşık olur. Kız tarafından reddedildiği gibi kızın babası tarafından da
ağır hakaretlere maruz kalınca ilk efendileri Beni Şebabe b . Fehm'e sığınır. Bunların , o zamana kadar bilmediği kendi nesebi hakkındaki gerçeği açıklamaları üzerine intikam almak için Beni Selaman'dan
100 kişiyi öldürmeye yemin eder. Cinayetleri artınca kendi kabilesi (veya onu himaye eden kabile) tarafından kovulur ve saalik grubuna katılarak kendisi gibi su'IQk
ve hızlı koşucu olan kız kardeşinin oğlu Teebbeta Şerran (Sabit b. Cabir) ve Amr b.
Berrak(a) gibi yağmacılarla birlikte baskınlar düzenler; çölde yaşayan kabileler
arasında uzun zaman dehşet salar. Aralarında babasının katili Haram b. Cilbir esSelaman'i'nin de bulunduğu doksan dokuz
kişiyi öldürür. Şenfera baskını yapar yapmaz koşarak çöle kaçar, peşine takılanlar
da susuzluktan ölmek korkusuyla takipten vazgeçerdi. Bu sebeple "a'da mine'ş
Şenfera" (Şenfera'dan daha hızlı koşucu) sözü darbımesel olmuştur (Meydan!, II, 394395). Şenfera, Beni Selaman'ın Gamid kolundan üç kişi veya içlerinde babasının katili Haram b. Cilbir'in kardeşi olan hızlı koşuculardan 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 yaralarsa da sonunda yakalanır ve uzun işkence
lerden sonra öldürülür. işkence sırasında
şiir söylemesi istenince söylediği, "Şiir neşeli zamanda söylenir" sözü darbımesel
haline gelmiştir (İbn Kuteybe, I, 80; Ebü'lFerec el-isfahiln'i, XXI, 119) . Cesedinin teş
hiri esnasında Selaman'dan bir kişinin kafatasını tekmelemesiyle ayağına batan bir
kemik parçasının ölümüne sebep olduğu,
böylece öldürmeye yemin ettiği 100 kişinin tamamlandığı anlatılır. Şenfera'nın
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