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liJ NURi ÖzcAN 

Ş ENSEHANILER 

(bl{. GURLULAR). 

ŞENŞÜRİ 

(bk. ŞİNŞEVRİ). 

ŞENTEMERİ 

(bk. A'LEM eş-ŞENTEMERİ). 

ŞENTEMERİYE 
(~~) 

Endülüs'te aynı adı taşıyan 

iki tarihi şehir. 
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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-



müddevle, 478'de (ı 085) Tuleytula'yı (To
! ed o) ele geçiren Kastilya Kralı VI. Aifon
so'ya har aç ödemeyi kabul etti, ancak er
tesi yıl Murabıtlar'ın kazandığı Zellaka za
ferinden cesaret alarak haraç ödemekten 
vazgeçti. 1 092'de yaptıkları antlaşmayı bo
zup ülkesine saldıran Kastilyalı şövalye Sid 
(Seyyid) Rodrigo Diaz de Vivar'a karşı Mu
rabıtlar'la ittifak kurdu. Oğlu Yahya b. Ab
dülmelik'in saltanatının ikinci yılında (497/ 
1104) Murabıtlar'ın Şentemeriye'yi ülkele
rine katmasıyla Beni Rez'in devri sona er
di. Şentemeriye'nin daha sonra. Doğu En
dülüs'te bağımsızlığını ilan eden müvel
led kökenli İbn Merdenlş'in hakimiyeti al
tına girdiği anlaşılmaktadır. 1170'te Na
varralı Pedro Ruiz de Azagra'nın eline ge
çen şehir ve bölge 1370'ten itibaren Ara
gon Krallığı'nın hakimiyetine girdi. Bölge
deki müslümanların çoğu 1238 yılına ka
dar İslam hakimiyetinde kalan Belensiye'
ye (Valencia) sürülmüş olsa da müdeecen
ler diye bilinen müslümanlar XVI. yüzyılın 
sonlarına kadar varlığını muhafaza etti. 
Şentemeriyyetüşşark'ın yerinde bulunan 
Albarracin günümüzde küçük bir yerleş

me mahallidir. 2009 yılı başlarında nüfu
su 11 00 idi. Bu durumuna rağmen surla
rı. gotik üslubundaki şatosu, gotik ve Rö
nesans üslubundaki katedrali ve bu ka
tedralin müze haline getirilmiş olan bölü
mü turistler tarafından ziyaret edilmek
tedir. 
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ŞENTERİNI, Abdullah b. Ahmed 

(bk. İBN YERBÜ' eş-ŞENTERİNI). 

ŞENTERİNi, Ali b. Bessam 

(bk. İBN BESSAM eş-ŞENTERİNl). 

ŞE'NÜ'd-DUA 

(bk. TEFSİRÜ'I-ESMA ve'd-DAAVAT). 

ŞER 

(_f;JI) 

Allah'ın emri ve insanın 
selim fıtratıyla bağdaşmayan 
kötü ve zararlı şey anlamında 

bir kelam terimi. 
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Sözlükte "kötü olmak, kötülüğe meylet
mek, kötülük yapmak" ve "kötü. en kötü, 
çirkin, zararlı" gibi anlamlara gelen bir 
masdar-isim olan şerr (çoğulu eşrar) (Li

sanü'l-'Arab, "şrr" md.; Kamus Tercümesi, 
ıı. 427) hayrın karşıtıdır. Kelimeye terim 
olarak "kimsenin hoşlanmayıp yüz çevir
diği zararlı ve kötü şey; zararlı şeylerin ya
yılması; bir şeyin kendi tabiatıyla örtüş
memesi" gibi manalar verilmiştir (Ragıb 
el-isfahanl, el-Mü{redat, "şrr" md.; Kadi 
Abdülcebbar, el-Mul]taşar, I, 21 ı; Fahred
din er-Razi, Mefatfl:ıu'l-gayb, VI, 28; et-Ta'
rf{at, "şrr" md.). Dini literatürde Allah ta
rafından yasaklanıp karşılığında ceza ter
tip edilen inanç ve davranışlar, günahlar 
şer diye nitelenir. Kur'an-ı Kerim'de şer 
kelimesi biri çoğul kalıbıyla olmak üzere 
otuz yerde geçer (M. F. Abdülbaki, el-Mu'
cem, "şrr" md.). Aynı veya yakın anlamlar
da durr, fahşa, fesad, muslbet, seyyie, su' 
gibi kelimeler de kullanılır. Ayetlerde be
lirtildiğine göre hayır ve şer Allah'tandır 
(en-Nisa 4/78-79). Allah insanları iyilik ve 
güzellikler vasıtasıyla denediği gibi korku, 
açlık, mal ve can kaybıyla da imtihana ta
bi tutar (el-Bakara 2/155-156; AI-i imran 
3/1 80; el-Enbiya 2 I/35) Ayetlerde hayır 
ve şerrin insanlarca tamamıyla bilineme
yeceği, kişinin sevmediği bir şeyin hayır, 
sevdiği şeyin de şer olabileceği belirtilir 
(el-Bakara 2/2I6). Şer de olsa kişi sevdiği 
bir şeye kavuşmakta acele eder (el-isra 
ı 71 ı ı); Allah ise kullarına şerri vermekte 
acele etmez (Yunus !O/ll). Allah neyin ha
yır, neyin şer olduğunu gönderdiği vahiy
lerle insanlara bildirip onlara hayır yapma
larını emretmiş, kötü fiilieri yasaklamıştır 
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(el-Bakara 2/168- 169; Al-i im ran 3/114-115; 
el-Hac 22/77). Kur'an'da, şer olan fiilierin 
insana düşmanlık besleyen şeytan tarafın
dan daima güzel gösterildiğine dikkat çe
kilerek bu konuda uyarılarda bulunulmuş 
(el-Bakara 2/208, 268; Yasin 36/60) ve zer
re kadar hayır işleyen kimsenin mükafa
tını, zerre kadar kötülük işleyen kimsenin 
cezasını göreceği haber verilmiştir (ez
Zilzal 99/7-8) . İnsanların en kötüsü aklını 
kullanmayan, gerçeği dinlemek ve söyle
mek istemeyen, bu sebeple Allah'ın lane
tine ve gazabına uğrayan inkarcılardır (el
Maide 5/60; el-Enfal 8/22, 55; el-Beyyine 98/ 
6). Şer kelimesi hadislerde sıkça geçmek
tedir (Wensinck, el-Mu'cem, "şrr" md.) . Bu 
rivayetlerde şer kavramı Kur'an'dakine ben
zer şekilde "kötülük, zarar, musibet, fit
ne ve fesat, günah, kötü iş, kötü kişi, za
rarlı nesne" gibi manalarda kullanılmış
tır. Hadislerde İslam dini insanlara veril
miş bir hayır olarak nitelendirilirken on
dan yoksun bulunmak, toplumda fitne ve 
fesat çıkarma dahil olmak üzere bütün kö
tülükler mutlak manada şer kabul edil
miş (Müsned, V, 391, 403; Buhar!, "Fiten", 
ı ı ), Allah'ın, kulları hakkında neyin hayır, 

neyin şer olduğunu bildiği ve kaderin hay
rı da şerri de kapsadığı belirtilmiş (Müs
ned, V, 317; BuhM, "Tevi::ıld", 10), kıyame
tin kötü insanların üzerine kapacağı haber 
verilmiştir (Müsned, I, 394, 435) . Yine ha
dislerde belirtildiğine göre Hz. Peygam
ber bütün hayırların Allah'a ait olduğunu 
ve O'nun şer işlernekten münezzeh bulun
duğunu bildirmiş (Müslim, "Şalatü'l-mü
safırln". 20). yaratılmışların şerrinden, gök
ten inen ve oraya yükselen şerlerden, ge
cenin şerrioden ve yerdeki bütün şerler
den Allah'a sığınmış, bu tür dualar yapma
yı ashabına da tavsiye etmiştir (Müsned, 
ıı. 132; V, 430; el-Muvatta', "Şe'ar", lO). Ay
rıca hayır olan fiilierin yapılması ve şerler
den kaçınılması istenmiştir. İnsanların en 
hayırlısı kendisinden hayır umulan ve şer
rinden emin olunan {Tirmizi, "Fiten", 76), 
en kötüsü de kötülük etmesinden korku
lan kişidir (Buhar!, "Edeb", 38, 48; Müslim, 
"Birr", 73). Bu sebeple hayır yapmaya gü
cü yetmeyen kimsenin kötülük işlemek
ten kaçınması durumunda kendisi için bu
nun da sadaka sayılacağı haber verilmiş
tir (Müsned, V, 171; BuhM, "Edeb", 33). 

o KELAM. Ketarn ilminde şer proble
minin, düalist tanrı (hayır ve şer tanrısı) inan
cına sahip Senevller ve Meclisller'le yapı

lan ulı1hiyyet tartışmalarının ardından or
taya çıktığı söylenebilir. Bu din mensupla
rınca müslüman alimlere, "Aıemde mev
cut şerrin yaratıcısı kimdir? Şerri yarata-
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