
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 

Ali Rıza 
sengel 

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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(bk. A'LEM eş-ŞENTEMERİ). 
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Endülüs'te aynı adı taşıyan 
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Çok defa birbirine karıştırılan iki şehri 
ayırmak için birine Şentemeriyyetülgarb, 

diğerine Şentemeriyyetüşşark denilmiş

tir. Günümüzde bunlardan birincisi Porte
kiz, ikincisi İspanya sınırları içerisinde bu
lunur. Portekiz'in güneyinde Atlas Okya
nusu sahilinde yer alan ve İslam fetihleri 
öncesinde Oss6noba (UkşGnube) adını taşı
yan birinci Şenterneriye (Santa Maria de 
Algarve = Santaver) 94 (713) yılında müs
lümanlar tarafından fethedildi. Endülüs'
te ülkenin batısında kaldığı için Şenteme

riyyetülgarb adı verilen şehir ve çevresi X. 
yüzyıldan itibaren yeni ismiyle tanındı. Mü
lukü't-tavaif zamanında yönetimi elinde 
bulunduran hanedanın atası Harun'a nis
bette Şentemeriyyetüharun olarak da anıl
dı. 1233'te şehir hıristiyanların eline geç
tikten sonra Harun adı önce Faaron'a (Faa
ram). ardından günümüzdeki Faro'ya dö
nüştü. Batı Endülüs şehirlerinden Şilb'e 
(Silves) bağlı olan Şentemeriyyetülgarb, 
X. yüzyıl başlarında Beni Bekir b. Zedlefe 
adlı yarı bağımsız küçük bir müvelled ha
nedanı tarafından başşehir haline getiril
di ve Şilb'in gölgesinde kalmış olsa da ka
dı tayin edilen bir merkez olma özelliğini 
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taşıyordu. Süleyman ei-Müstain zamanın

da (1009-1010, 1015-1016) soyu kesin bi
çimde bilinmemekle beraber muhteme
len müvelled kökenli olan Said b. Harun'a 
ikta olarak verildi. Said'in oğlu Ebu Ab
dullah Muhammed ei-Mu'tasım devrinde 
Şenterneriye istikrarlı bir dönem yaşadı; 
ancak 444'te (ı 052) Abbamler'in eline geç
ti. Murabıtlar ve Muvahhidler zamanında 
adından nadiren bahsedilen Şentemeriy
yetülgarb 1249'da Portekiz Kralı III. Aifon
so tarafından istila edildi. 1252'de kısa bir 
süre Kastilya Krallığı'nın himayesi altına 
girdiyse de 1266'da tekrar Portekizliler'in 
eline geçti. Xl. yüzyılda Azize Meryem'in 
makamını görmek için yapılan ziyaretler 
Şentemeriye'nin hıristiyanlarca tanınma

sına vesile oldu. İbn Abdülmün'im el-Him
yeri şehirde bulunan ve yaklaşıldığında su
yu kesilen, uzaklaşıldığında akmaya de
vam eden bir su kaynağının insanların il
gisini çektiğini belirtir. Şehrin içindeki ei
Garb bölgesi tasavvufi canlılığıyla meşhur

dur. Sahil şehri olması ve bir limana sa
hip bulunması sebebiyle Şenterneriye ti
cari açıdan gelişme kaydetti. Şehirdeki ter
sane sayesinde Harunller zamanında de
nizcilik faaliyetleri daha da ilerledi. Balık
çılığa müsait konumu, hıristiyanların ziya
ret mahalli olması, ayrıca incir, üzüm ve 
zeytin üretimiyle diğer Endülüs şehirleriy
le olduğu kadar Kuzey Afrika, hatta Mı
sır'la ticari ilişkilerde bulunuyordu. Atlas 
Okyanusu'nun kıyısındaki şehrin deniz ta
rafında bulunan surları yüksek dalgaların 
önünde siper vazifesi görüyordu. İslami 
dönemde surtarla çevrilen şehrin iç alanı
nın 9,5 hektar olduğu tahmin edilmekte
dir. Şentemeriye'nin istilasından iki yıl son
ra dikilen katedral ve sahile açılan kapıyı 
kontrol eden kale merkez camisi ve müs
lüman yerleşim merkezinin bulunduğu yer
de inşa edildi. Şehrin surları XIII. yüzyılda 
yenilendi. Günümüzde Algarve (el-Garb) tu
ristik bölgesinin merkezi ve en büyük şeh-

Günümüzde 
Albarracin 

adını taşıyan 

Şentemeriyetüş

şark'tan 

bir görünüş 

ri olan Faro 2009 yılı başlarında 42.000 
nüfusa sahipti. Şentemeriye'de bazı şair 
ve alimler yetişmiştir. Arap dil ve edebi
yatı alimi A'lem eş-Şentemeri, şair ve fa
kih Ebü'I-Fazl İbnü'I-A'Iem ve İbn Salih eş
Şentemeri bunların başında gelir. 

İkinci Şenterneriye günümüzde İspan
ya'nın Aragon bölgesinde Guadalajara'nın 
(Vadilhicare) doğusunda Teruel'den 45 km. 
uzaklıkta, adını Beni Rez!n'den alan Al
barracin'in yerinde bulunan Şentemeriy
yetüşşark'tır (Santa Mariade Oriente). Ser
beri Hewike kabilesine mensup bir süta
le olan Ben! Rez!n'in atası Rez!n ei-Bernu
sl'nin Tarık b. Ziyad'Ia birlikte Endülüs'e 
gidip Kurtuba'ya (Cordoba) yerleştiği, onun 
halefierinin bilinmeyen bir tarihte Şente
m eriye'nin içinde yer aldığı Sehle bölge
sinin idaresini üstlendikleri kaydedilmek
tedir. Şentemeriyetüşşark, Endülüs Erne
vi Devleti'nin kurucusu 1. Abdurrahman 
zamanında (756-788) Miknase Berberlle
ri'nden olup Hz. Fatıma soyundan geldi
ğini iddia eden Şakya b. Abdülvahid tara
fından ele geçirilen merkezler arasınday
dı. Endülüs Emevl Devleti'nin buhrana sü
rüklendiği Xl. yüzyılın ilk yıllarında Beni 
Rez!n'den İbnü'I-Asla' diye de anılan Ebu 
Muhammed Hüzeyl b. Abdülmelik, muh
temelen Şenterneriye merkez olmak üze
re Sehle bölgesinde bağımsızlığını ilan ede
rek o zamana kadar adı duyulmamış olan 
Şentemeriye'yi imar etti. Diğer taife emir
leri arasındaki iç savaşlardan uzak durma
sı sayesinde Şentemeriye'de ve sahip ol
duğu bölgede istikrarı sağlayıp refah se
viyesini yükseltti. Ancak oğlu Hüsamüd
devle (Cebrüddevle) Ebu Mervan Abdülme
lik zamanında Kastilya Krallığı'nın artan 
baskıları ve Murabıtlar'la Kastilyalılar ara
sındaki mücadelede arada kalmaları sebe
biyle sıkıntılar yaşandı. İbnü'I-Kerdebus bu 
dönemde Kral Ferdinand'ın Şentemeriye'

yi istila ettiğini söylerse de bu bilgi diğer 
kaynaklarca teyit edilmemektedir. Hüsa-


