
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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M KAMiL UGUR BiTEMİR 

ı ı 
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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SEN FE RA 

e1-Muiaçlçla1iyyat (Mufaddal ed-Dabbl). 
e1-lfamasetü'1-kübra (EbG Temmam). e1-
Ema1i (EbG Ali el -Kall). Kitabü'1-Egani 
(Ebü'l-Ferec el-isfahanl). Müntehe't-ta-
1eb (İbn MeymQn) gibi eserlerde ve anto
lojilerde yer alır. Bu şiirler daha çok harna
se ve fahr türlerindedir. 

Eserleri. 1. Divan. Asmai (ö. 216/831) 
Şenfera'nın divanını Mekke'de İmam Şafii'
den okuduğuna göre şiirleri daha Il. (VIII.) 

yüzyılın sonlarında toplanmış bulunuyor
du. Nitekim Ebu Bekir es-Suli, III. yüzyılın 
ikinci yarısında Şenfera'nın şiirlerinden 

meydana gelen bir mecmuanın mevcut 
olduğunu kaydeder (AI].barü'l-Bu/:ıtüri, s. 
135). Nevbahti, şairin Sa'leb tarafından ri
vayet edilen divanını ondan okuduğu gibi 
(Sezgin, II. 134) Bedreddin el-AYni de ese
ri başvuru kaynakları arasında zikretmiş
tir. Şenfera'nın şiirleri ilk defa Abdülaziz 
ei-Meymeni tarafından et-Tara'iiü '1-ede
biyye içinde eksik şekilde yayımianmış 
(Kahire 1937, s. 31-42 [89 beyitJ) , Emil Be
di' Ya'küb divanın tam neşrini gerçekleş
tirmiş (Beyrut 141111991), eser Divanü'ş
şa'a1ik içinde de yayımlanmıştır (Beyrut 
1413/ 1992, s. 11 -54) z. Lamiyyetü'1-
'Arab. Kahramanlık duyguları ve mertlik 
ifadeleriyle dolu altmış sekiz beyitlik bir 
kaside olup Şenfera'ya nisbet edilen şiir
Ierin en meşhurudur. Hz. Ömer'in, "Ço
cuklarınıza Lamiyyetü '1-'Arab'ı okutun, 
çünkü o çocuklara güzel ahlaki öğretir" 

dediği rivayet edilmiştir (Fuad Efram el
Bustan!, ll , ı 12- ı 13) Kaside tilotojik değe
ri yanında Cahiliye devri bedevi yaşayışını, 
bedeviterin düşünce hayatını, ahlak pren
siplerini, davranışlarını, saalikü'I-Arab'ın ha
yat tarzını tasvir etmesi bakımından bü
yük önem taşır. Ancak kasidenin Şenfera'
ya aidiyeti şüphelidir, çünkü en eski edip
terin eserlerinde yer almamaktadır. La
miyyetü'1-'Ara b, İbn Kuteybe'nin eş-Şi'r 
ve'ş-şu'ara' adlı eserinde zikredilmediği 
gibi Ebü'I-Ferec ei-İsfahanl'nin e1-Egani'
sinde şairin biyografısine ayrılan bölümde 
de (XXI, 118- ı 28) ona herhangi bir işaret 
yoktur. EbG Ali el-Kati e1-Emd1i'sinde (1. 

156) kasidenin Ebü Muhriz'in (Basra lı dil 
alimi Halef el-Ahmer, ö. 180/796 [?J) ese
ri olduğunu belirtir. öte yandan Yakut ei
Hamevl'nin naklettiğine göre Ebü Ubeyde 
kasidenin yanlışlıkla Şenfera'ya nisbet edil
diğini söylemiştir. Kasidede Cahiliye döne
mine ait yer ve kişi adlarının bulunmama
sı, diğer su'lük şairlerine ait kasideterin ak
sine uzun olması, aynı zaman diliminde ve
ya Şenfera'ya yakın dönemde yaşayan şair-
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lere ait olduğu kabul edilen şiirlerde onun 
kasidesinde yer almayan bazı tabiriere yer 
verilmesi gibi hususlar şiirin otantikliği ko
nusunda şüphe uyandırmıştır. Bu kuşku
ya T. Nöldeke, F. Krenkow, F. Gabrieli, R. 
Blachere ve Yüsuf Huleyf gibi çağdaş alim
ler de katılmıştır. Ancak kasidenin ravile
ri Küfeli olduğundan, söz konusu şüphe

yi ileri sürenterin arasında Ebu Ubeyde ve 
İbn Düreyd gibi Basralı dilcilerin bulunma
sından dolayı bu şüphe bazı araştırmacı
lar tarafından mektep taassubu şeklinde 
yorumlanmış ve kasidenin otantikliğinden 
şüphe edilmemiştir. G. Jacob ve C. Broc
kelmann aynı kanaati belirtmiş, S. Stet
kevych ise şiiri klasik kasideye geçiş süre
cini temsil eden özgün bir eser olarak gör
müştür (The Mute Immortals Speak, s. 125-
126) . İbn Ebü Tahir TayfOr (ö . 280/893), 
şiirin nisbet edildiği Halef ei-Ahmer'in çağ
ctaşı sika Uyeyne b. Abdurrahman ei-Mü
hellebl'den naklen kasideye "müfred-ben
zersiz kasideler" arasında yer vermiştir 
(el-Menşur, s. 69-79). Bu da son kanaati 
teyit ettiği gibi II. (Vlll.) yüzyıl ravilerinin 
kasidenin Şenfera'ya ait olduğunu bildik
lerini göstermektedir. Aynca kasidede Şen
fera'nın adının iki yerde geçmesi, onun ya
şadığı çöl ortamını ve özellikle Ezd kabile
sinin bulunduğu Mekke'nin güneyi ile Ye
men'in kuzeyindeki dağlar arasındaki yer
leri tasvir etmesi, Şenfera'nın kabilesi ta
rafından terkedilmesi ve yabani hayvan
larla dost olması, duygu gerçekliği, tasvir 
inceliği, Cahiliye şiirlerinde görülen "mefa
ilün"ün "mefailün"e dönüşmesi , klasik ka
side dönemi öncesini gösteren ilk beytin 
mısralarının aynı kafiyede (musarra') olma
ması ve Hz. ömer'in anılan sözü gibi hu
suslar kasidenin otantikliğini güçlendir
mektedir. Lamiyyetü'1-'Arab, zengin lu
gat malzemesi ve bedevi hayatını mükem
mel şekilde tasvir etmesi bakımından Arap 
edipleri ve şarkiyatçılar tarafından yoğun 
ilgi görmüş, hakkında birçok şerh yazıl
mıştır. a) Müberred (Sa'leb'e de nisbet 
edilir). Lamiyyetü'1-'Arab (Zemahşerl'ye 

ait şerhin [aş.bk. ] haşiyesinde , istanbul 
1300, s. 10-70) b) Sa'leb, ŞerJ:ıu Lamiy
yeti'1- 'Ara b. c) Zemahşeri, A 'cebü '1-
'aceb ii şerJ:ıi Lamiyyeti'1-'Ara b (İstan
bul 1300, s. I0-70) . d) Ebü'I-Beka ei-Uk
beri, ŞerJ:ıu Lamiyyeti'1-'Arab (nşr. M. 
Hayr el-Hulvanl. Beyrut 1403/1983). e) 
İbn Zakür ei-Mağribi, Teiricü'1-küreb 'an 
]fulıl.bi ehli'1-edeb ii ma'rifeti Ldmiy
yeti'l-'Arab (Zemahşerl'nin şerhiyl e bir
likte, Kahire 1324, 1328). f) Ataullah b. Ah-

med ei-Mısri, Nihayetü'1-ereb ii şerJ:ıi 
Lamiyyeti'1-'Arab (Zemahşerl'nin şer

hiyle birlikte, Kah i re ı 324, ı 328; nşr. 

Abdullah M. İsa Gazzall, Küveyt 1412/ 
1992). Zemahşeri, Müberred, Ukberi, 
İbn Zakür ei-Mağribi ve Ataullah b. Ah
med ei-Mısrl'nin şerhleri Bulugu'1-ereb 
ii şerJ:ıi Lamiyyeti'1-'Arab adıyla bir ara
da basılmıştır (nşr. Muhammed Abdül
haklm el-Kadi - Muhammed Abdürrazık 
İrfan , Kahire ı 989). Eserin İbn Düreyd, Ha
tib et-Tebrizi, İbn Malik et-Tai gibi birçok 
müellif tarafından kaleme alınan şerhleri
nin nüshaları çeşitli kütüphanelerde bu
lunmaktadır (Sezgin, ll, 135-137). Kaside, 
İslam dünyasında ilk baskısı İstanbul'da 
olmak üzere (Zemahşerl şerhiyi e birlikte, 
1300) Ebü's-Safa er-Rıdvanl'nin tashih ve 
şerhiyle (Hindistan[?] ı304/1886). Mu
hammed Mahmud eş-Şinkiti'nin şerhiyle 
(Kahire 1319, el-Mu'allakatü 's-seb'a, ek). 
Abdülhadi et-Tazi'nin açıklamalarıyla 

(Rabat 1953). Muhammed Bedi' Şerif'in 
şerh ve tahkikiyle (Beyrut ı 964, 1968) neş
redilmiştir. Abdülmuin ei-Mellühi ile (Dı
maşk 1966, el-Lamiyyett'in: Lamiyyetü'l
'Arab, Lamiyyetü'l-'Acem) M. İbrahim 
Hür'un da ( Dımaş k 1408/ı 987) neşirleri 
mevcuttur. Ayrıca Kahire (1324, 1328), 
Beyrut (1974) veTaif (1399/1979, Mec
mu'atü 'r-resa'ili ' l-Kemaliyye içinde) 
baskıları vardır. Lamiyyetü'1-'Arab, Batı 
dünyasında da büyük ilgi görmüş, ilk de
fa Silvestre de Sacy tarafından Arapça 
metniyle birlikte Fransızca tercümesi ya
yımlanmış (Paris 1826). bunu F. Presnet'in 
Fransızca'ya çevirisi izlemiştir (Paris 1834). 
Ayrıca Muhammed Udayme - Stefano 
Mangano tarafından Fransızca'ya çevril
miştir (Paris 1985). Eseri J. W. Redhouse, 
G. Hughes ( 1896), Suzanne Pinckney Stet
kevych ( ı 986) ve Michael A. Se lls (ı 989) 
İngilizce'ye; F. Rückert ( 1846). E. Reuss 
(1853) ve Georg Jacob ( 1912, 1913, 1914, 
1923) Almanca'ya; F. Bayraktareviç ( 1922) 
Sırpça-Hırvatça'ya; F. Gabrieli İtalyanca'
ya çevirmiştir ( 1946). Yusuf Cem il Ararat 
(nşr. M. Sabri Sözeri, istanbul 1962) ve M. 
Sadi Çöğenli- Nurettin Ceviz (Lamiyyetü 'l
Arab, Unvanü'l-Hikem, Lamiyyetü'l-Acem 

ve Tercüme/eri, Erzurum 2000, s. 9-34) ta
rafından Türkçe'ye yapılan çevirileri de 
Arapça metinleriyle birlikte basılmıştır. 3. 
Ta'iyye . Şenfera'nın önemli şiirlerinden 
olan otuz altı teyitlik k~side eski nadir şi
irleri bir araya getiren e1-Muiaçlçlaliyyat'
ta yer almaktadır (nş r. C.) . Lyall. I, 194-
207). Şenfera bu şiirinde. Beni Selaman'-



dan, babasının katili Haram b. Cabir'i öl- ı 

dürmekle övünür; fakat şiirin esas güzel- ŞENGEL, Ali Rıza 
(1879-ı 953) liği sevgilisi Ümeyme'den bahsettiği neslb 

(gazel) kısmındadır ( İngilizce'ye çevirisi için 
bk. Stetkevych, XVIII !l 986J, s. 371-373) 
4. Fd'iyye. Baskın öncesi gecenin tasviri
ni yapan ve silahları anlatan bir kaside-
dir. 
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Türk musikisi bestekarı 
ve hocası. 

_j 

İstanbul'un Eyüp semtinde doğdu. Bu 
sebeple daha çok Eyyübl Ali Rıza Bey di
ye tanındı. Babası son dönem zakirbaşı

Iarından, dini eserler bestekarı Eğrika
pılı Mehmed Efendi, annesi Emir Buhfırl 
Tekkesi şeyhi Mesud Efendi'nin kız kar
deşi Zeynep Hanım'dır. Babasının evle
rinde düzenlediği mOsikili toplantılarına 
katılarak küçük yaştan itibaren mOsiki 
ortamında yetişti. On dört-on beş yaş
larında iken klasik eserleri icra edebile
cek bir düzeye geldi. Ancak ciddi mOsiki 
öğrenimine on sekiz yaşında Muallim is
mail Hakkı Bey'in mCısiki dershanesinde 
aldığı solfej ve nazariyat dersleriyle baş
ladı. Ayrıca Ali Rıza Bey'in mOsiki haya
tında tekkelerin büyük etkisi oldu. Rifaiy
ye tarikatına intisabmm yanı sıra dayıla
rı Emir Buhfırl Tekkesi şeyhi Mesud Efen
di, Kactirl şeyhi Raşid ve Remll Dergahı 
şeyhi Halis efendilerden öğrendiği eser
lerle dini mOsiki repertuvarını geliştirdi. Bu 
arada genç yaşta başladığı zakirlik göre
vini pek çok tekkede zakirbaşılıkla devam 
ettirdi ve son dönemde yetişmiş üstat nev
bezeni er arasına girdi. Sahneye ilk defa 
1908 yılında Donanma Cemiyeti yararına 
verilen bir mOsarnerede hanende olarak 
çıktı. 1914'te Mehterhane-i Hakani'de meh
terbaşı sıfatıyla görevlendirildi. MOsiki-i 
Osman! Cemiyeti'nin Eyüp şubesinde ho
calık yaptı. İstanbul ve Ankara radyoların
da bazı görevlerde bulundu. Bir süre İs
tanbul Türk Müziği Yüksek Sanatkarları 
Cemiyeti İcra Heyeti ile İstanbul Belediye 
Konservatuvarı İcra Heyeti şefliğini yürüt
tü. Muallim İsmail Hakkı Bey'in kurup or
kestrasını yönettiği İstanbul Operet i'nde 
uzun süre çalpara çaldı. 28 Eylül 19S3 ta
rihinde vefat etti ve Merkezefendi Me
zarlığı'na defnedildi. 

Son devrin önemli müsikişinasları ara
sında yer alan Ali Rıza Şengel mOsiki biri
kimi (mahfQzatı), bestekarlığı ve hocalığı ile 
tanınmıştır. MOsiki nazariyatı konusunda 
kendini yetiştirdikten sonra özellikle dini 
mOsiki üzerinde yoğunlaşmış, bizzat meş
kettiği ve zakirierden dinlediği pek çok 
eseri notaya almıştır. Bu vesileyle 21 Ka
sım 1906 tarihinde yazmaya başladığı "İla
hiyyat" adlı derlemesini iki defterde top
lamıştır. Vefatından sonra bacanağı zakir
başı Selahattin Gürer'e intikal eden, 424 
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ŞENGEL, Ali Rıza 

dini eserden müteşekkil birinci defter Kub
bealtı Kültür ve Sanat Vakfı tarafından 
Türk MCısikisi Klasikleri-İlahiler adıyla 
yayımlanmıştır (nşr. Yusuf Ömürlü, I-lV, is
tanbul 1979- ı 982). İ kinci defter ise bugün 
Hüseyin Tolan'ın varislerinde bulunmak
tadır. İyi derecede ud, kanun ve keman 
çalardı. Evinde ve dershanelerde verdiği 
derslerde pek çok talebe yetiştirmiştir. 
Bunlar arasında Arif Sami Toker ve Hafız 
Hüseyin Tolan en önemlileridir. 

Kendini bildiğinden beri Türk mOsikisi 
üzerinde çalıştığını söyleyen Şengel tertip 
ettiği şehnaz-kürdl, tahir-kürdl ve şehnaz
haveran makamlarıyla (bazılarına göre şeh
naz-haveran makamını yeniden canlandır
mıştır) mOsiki nazariyatı sahasındaki bil
gisini ortaya koymuştur.. Onun dini ve din 
dışı formlarda 1 000 kadar eser bestele
diği söylenir. İlk eseri 190S'te bestelediği, 
"Her ne dem alsa ele cam-ı setayı sak!" 
mısraıyla başlayan rahatülervah maka
mındaki zencir bestesidir. Öztuna peşrev, 
saz semaisi, Ionga, beste, semai, marş, 
şarkı, tevşlh ve ilahi formlarında 1 SS ese
rinin listesini vermektedir (BTMA, II, 349-
35 1 ). Ayrıca Türk MCısikisi Klasikleri-İld
hiler adlı eserle Abdülkadir Töre'nin ko
leksiyonu birleştirilerek yapılan dokuz cilt
lik yayımda bestelediği kırk dokuz tevşlh 
ve ilahinin notası güftesiyle birlikte neş
redilmiştir (İstanbul 1979-1996) "Ya ke
rim Allah bize mağfiret kıl" mısraıyla baş
layan ısfahan; "Ben bilmez idim gizli ayan 
hep sen imişsin" mısraıyla başlayan acem
aşiran; "Dervişlik baştadır taçta değil
dir" mısraıyla başlayan nikriz ilahileriyle, 
"Derdmendim mücrimim dermana geldin 
ya resul" mısraıyla başlayan rast; "Canım 
kurban olsun senin yoluna" mısraıyla baş
layan hüseynl tevşlhleri dini eserlerinden 
bazılarıdır. Şengel'in hüseynl makamında 
bestelediği, "Ceddin deden neslin baban" 
mısraıyla başlayan eski Ordu Marşı da gü
nümüzde mehter repertuvarının çok sevi
len eserleri arasındadır. 
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