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Geceleyin yapýlan eðlenceli sohbet.
˜ ™

Araplar gece sohbetleri için semer (ay
ýþýðý veya ay karanlýðý) kelimesini kullan-
mýþlardýr. Bu sohbetlere, genellikle karþý-
lýklý konuþma tarzýnda geçtiðinden semr
(mehtaplý gecelerde sohbet etmek) mas-
darýndan müsâmere adý da verilmekte,
ayrýca gece sohbetine katýlana semîr, bu
meclislerde bulunan gruba da sâmir ve-
ya sümmâr denilmektedir. Sýcak çöl ikli-
minin serin gecelerinde bir ateþ etrafýnda,
çadýrlarda veya meyhanelerde sazlý sözlü
eðlenceler tertip edilir, muganniyeler þar-
ký söyler, kýssalar, esâtîr, eyyâmü'l-Arab’-
dan hâtýralar anlatýlýr ve meclis müfâhare-
lerle gün aðarýncaya kadar devam ederdi.
Câhiliye þiirinde müsamere meclislerinin de
bahsi geçer. Meselâ Lebîd b. Rebîa, mual-
lakasýnda latif gecelerin ay ýþýðýnda arka-
daþlarýyla sabaha kadar yaptýklarý sohbet-
lerden söz eder (Hatîb et-Tebrîzî, s. 191
vd.). Câhiliye dönemi müsamereleri genel-
likle içkili, müzikli olduðu ve þirk, hurafe,
müstehcen konular üzerine düzenlendiði
için Hz. Peygamber gençliðinden itibaren
bunlara hiç katýlmamýþtýr ve bu durumu
onun faziletleri arasýnda yer almaktadýr
(Kurtubî, XVI, 58). Mekke’deki müsamere

mekânlarýnýn baþlýcasý Kâbe çevresiydi. Re-
sûl-i Ekrem’in daveti ve Kur’an âyetlerinin
tebliði burada yapýlan toplantýlarda konu-
þulmuþ ve sert tepkilerle karþýlanmýþtýr.
Kur’an müþriklerin tavrýný gece sohbet-
lerinde hezeyan etmek þeklinde açýkla-
maktadýr (el-Mü’minûn 23/67; Elmalýlý,
V, 3459).

Müslümanlar zaman zaman Hz. Pey-
gamber’den kýssa anlatmasýný istemiþler-
dir. Bizzat Kur’an’ýn “ahsenü’l-kasas” de-
diði (Yûsuf 12/3) Yûsuf kýssasýnýn geçtiði
Yûsuf sûresi bir rivayete göre böyle bir is-
tek üzerine nâzil olmuþ (Taberî, XII, 150)
ve bu kýssa çaðlar boyu müsamerelerde
tekrarlanmýþtýr. Ýslâm’ýn kabulünden son-
ra da Câhiliye unsurlarýndan arýndýrýlan se-
mer toplantýlarý devam etmiþ, bu arada
eski dönemden birtakým hâtýralar bazan
üzüntü bazan da mizah konusu olmuþtur.
Hadis kaynaklarýnda semer kelimesi da-
ha çok “sohbet” mânasýnda geçmektedir.
Resûlullah’ýn yatsýdan sonra toplu konuþ-
malar yapmayý uygun bulmadýðýna dair
hadisleri bab baþlýklarýnda “semer” kelime-
siyle belirtilmiþtir (Buhârî, “Mevâkýtü’s-sa-
lât”, 39; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 23). Resûl-i Ek-
rem’in bu konuþmalarý hoþ görmemesinin
sebebi, geç saatlere kadar sohbete dalan
kimsenin sabah namazýna ve iþine geç kal-
masý ihtimalidir. Ayrýca Kur’an’da gece-
nin dinlenme zamaný olarak yaratýldýðýna
dair âyetler bulunmaktadýr (el-En‘âm 6/
96; Yûnus 10/67; en-Neml 27/86; el-Mü’-
min 40/61). Hz. Ömer de hilâfeti dönemin-
de sohbete dalanlarý evlerine gitmeleri için
ikaz ederdi (Abdürrezzâk es-San‘ânî, I, 561;
Ebû Ubeyd Kasým b. Sellâm, III, 309). An-
cak fýkhî ve ilmî meseleleri konuþmada bir
sakýnca görülmemiþtir (Tirmizî, “Salât”,
12; Ýbn Ebû Þeybe, II, 78, 79). Hz. Âiþe se-
merin düðün ehli, misafirler ve gece iba-
det eden kimseler için olduðunu söylemiþ-
tir (Heysemî, I, 314).

Müsamere geleneði Emevî ve Abbâsî
dönemlerinde de sürdürülmüþtür. Özellik-
le saraylarda hikâyeciler, komikler ve kýs-
sacýlar bulunurdu. Ýbnü'n-Nedîm, el-Fih-
rist’inin sekizinci makalesinin ilk kýsmýný
semer ve esâtîr konusunda yazýlan eser-
lere ayýrmýþtýr. Ona göre ilk gece sohbeti
tertip eden kiþi Ýskender'dir ve onun ken-
disini sohbetleriyle neþelendiren adamlarý
vardý. Ýbnü'n-Nedîm'in verdiði bilgilerden
genel anlamda müsamere konularý üze-
rine bir fikir edinilebilmektedir. Müellif ilk
önce binbir gece masallarý ile benzerleri
hakkýnda mâlûmat aktarmakta, ardýndan
insan ve hayvanlarla ilgili masallardan söz
etmekte, daha sonra da eski Ýran ve Hint

Marcus Aurelius dahil olmak üzere çeþitli
Roma imparatorlarý tarafýndan korkunç
cezalara çarptýrýlmýþtýr. Öte yandan Ter-
tullian ve Lactantius gibi erken kilise ba-
balarý, pagan Roma tarafýndan baský gör-
dükleri dönemlerde inanç hürriyetinden
yana görüþler ortaya koyarken Hýristiyan-
lýðýn Bizans Ýmparatorluðu’nun resmî dini
haline gelmesiyle birlikte kilise ve devlet
otoriteleri paganlara, heretiklere ve diðer
din mensuplarýna karþý baskýcý ve hatta yok
edici tavýr içerisinde olmuþtur. Benzer du-
rum, Erasmus gibi Rönesans dönemi hü-
manist Katolik düþünürleri için de geçer-
lidir. Ayný þekilde Katolik kilisesinin baskýcý
uygulamalarýna karþý sistematik biçimde
müsamaha fikrini savunan John Locke gibi
(Epistola de Tolerantia, 1688) Protestan
bir düþünür de Ýngiltere’de yaþayan Kato-
lik azýnlýðýn ve ateistlerin siyasî sebepler-
den hareketle tolerans uygulamasýnýn dý-
þýnda tutulmasýný gerekli görmüþtür.

Bütün bu hususlar, tolerans kavramýnýn
hiçbir zaman sýnýrsýz olarak anlaþýlýp uygu-
lanmadýðý, en toleranslý toplumlarýn bile
kendi düzenlerini tehlikeye sokacak düþün-
ce ve inançlara göz yummadýðý gerçeðine
iþaret etmektedir (Batuhan, s. 14-17). Ni-
tekim XVI. yüzyýldan itibaren tolerans kav-
ramý etrafýnda yapýlan tartýþmalarda tole-
ransýn sýnýrlarý ve epistemolojik / etik izâ-
fîliðe dönüþme tehlikesi gibi hususlar üze-
rinde durulmuþtur. Voltaire ve David Hu-
me gibi septik filozoflar hakikatin biline-
mezliði ve izâfîliði düþüncesinden hareket-
le tolerans ilkesini savunurken Spinoza,
Milton, Lock, Kant ve Stuart Mill gibi rasyo-
nalist düþünürler, daha önce Sokrat, Eras-
mus ve Montaigne tarafýndan da ileri sü-
rüldüðü gibi kilise veya devlet otoritesine
karþý ferdin muhtariyetini ve insan aklýnýn
üstünlüðünü öne çýkarmýþlardýr. Bu düþü-
nürlere göre hakikate ancak özgür düþün-
me, tartýþma ve diyalog yoluyla ulaþmak
mümkünken ayný þekilde inanç da zorla
deðil ferdin kendi isteðiyle benimseyebile-
ceði bir þeydir. Toleransýn sýnýrý noktasýn-
da ise demokrasi konusunda olduðu gibi
devletin güvenliðine aslî bir tehdit oluþtur-
mama (Lock) ya da baþka fertlere zarar
vermeme (Mill) gibi ilkeler esas alýnmýþtýr.
Bugün Batý ülkelerinin anayasasýnda veya
yerel hukukunda din ve vicdan hürriyeti
þeklinde yer alan tolerans ilkesi dayandýðý
prensipler ve sonuçlarý açýsýndan hâlâ üze-
rinde tartýþýlan bir konudur. Kilise bünye-
sinde ise daha ziyade dinler arasý diyalog
kapsamýnda ya da homoseksüellikle bað-
lantýlý olarak gündeme gelmektedir.
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Kerîmüddin Aksarâyî’nin
(ö. 733/1332-33)

Anadolu Selçuklu tarihine dair eseri
(bk. AKSARÂYÎ, Kerîmüddin).
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Meþhur bir musannife nisbetle
âlî olan isnâd anlamýnda 

hadis terimi.
˜ ™

Sözlükte “eþitlik” anlamýna gelen müsâ-
vât kelimesi, hadis terimi olarak sonraki
dönemde yaþayan bir muhaddisin rivaye-
tinde Hz. Peygamber’e veya bir sahâbî ya-
hut tâbiîye varan isnad zincirindeki râvi
sayýsýnýn meþhur musanniflerden birinin
isnadýnda geçen râvi sayýsýyla ayný olma-
sý demektir. Meselâ Nesâî’nin Resûl-i Ek-
rem’e on bir râvi ile ulaþan bir isnadla ri-
vayet ettiði bir hadisi sonraki tabakalar-
dan bir muhaddisin ayný sayýda râviden
oluþan diðer bir isnadla rivayet etmesi ha-
linde iki isnad arasýnda müsâvat meydana
gelir.

Müsâvatýn nisbî ulüvvün bir türü olabil-
mesi için sonraki muhaddisle tanýnmýþ mu-
sannif arasýnda uzun zaman farký bulun-
masý ve hadisin kaynaðýna (Hz. Peygamber,
sahâbe veya tâbiîye) ayný sayýdaki râvi ile
ulaþýlmasý gibi þartlar dolayýsýyla müsâvat
örnekleri yok denecek kadar azdýr. Mese-
lâ Süyûtî, kendisiyle Resûlullah arasýnda
on kiþinin bulunduðu âlî isnadla üç hadis
rivayet ettiðini söylemektedir. Nesâî de,
“Hadisi sahih olan bundan daha uzun bir
isnad bilmiyorum” diyerek Hz. Peygam-
ber’e on râvi ile ulaþan bir hadis (“Ýftitâ-
hu’s-salât”, 69) nakletmiþtir. Nesâî’nin ri-
vayet ettiði bu hadisi ayný sayýda râvi vasý-
tasýyla Tirmizî de rivayet etmiþtir (“Þevâ-
bü’l-Kur,ân”, 10). Bu örnekte Tirmizî ile
Nesâî arasýnda bir müsâvat bulunmakla
beraber ulüv söz konusu deðildir. Fakat
Süyûtî ile Nesâî arasýnda farklý rivayetler
olsa da nisbeten âlî bir müsâvattan söz
etmek mümkündür. Esasen müsâvattan
bahsedebilmek için tanýnmýþ musannifin
rivayetinin kendi dönemindeki rivayetlere
nisbetle nâzil, sonraki dönemde yaþayan
muhaddisin isnadýnýn ise kendi dönemin-
deki rivayetlere nisbetle âlî olmasý ve ha-
disin ayný sayýdaki râvi tarafýndan rivayet
edilmesi gerekir.
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Ýnsanlarýn temel haklar bakýmýndan
ve insan olma niteliði itibariyle
eþit kabul edilmesini ifade eden

ahlâk ve hukuk ilkesi.
˜ ™

Sözlükte müsâvât kelimesi “ölçü ve de-
ðer bakýmýndan eþit olma, iki þey arasýn-
daki eþitlik, denklik” anlamýna gelir (Lisâ-
nü’l-£Arab, “svy” md; Tâcü’l-£arûs, “svy”
md.). Râgýb el-Ýsfahânî müsâvatýn bir þe-
yin fiyat açýsýndan deðerini ifade etmek-
te kullanýldýðýný, bunun da deðerdeki eþit-
lik mânasýndan geldiðini belirtir (el-Müfre-

masallarýna dair kitaplara yer vermekte-
dir. Hint hikâye ve masal kitaplarýnýn ba-
þýnda Kelîle ve Dimne zikredilir. Ardýndan
Rumlar’la Bâbilliler’e dair eserler, Câhiliye
ve Ýslâm dönemine ait, hikâyeleri müsa-
mere konusu olmuþ âþýklara dair Leylâ
ve Mecnûn gibi eserler gelir (el-Fihrist, s.
363-367).

Zamanla müsamere bir kimsenin baþýn-
dan geçen olaylar, hükümdarlarýn ve dev-
let adamlarýnýn hikâyeleri (tarih) anlamýn-
da kullanýlmýþ, bu bakýmdan bazý tarih ki-
taplarýna “müsâmerâtü’l-mülûk, enîsü’l-
müsâmirîn, müsâmeretü’l-ahbâr” gibi ad-
lar verilmiþtir (Keþfü’¾-¾unûn, I, 198, 275,
328; II, 1665, 1666, 1706). Sýddîk Hasan
Han, bir ilim dalý olarak kabul edilen mü-
sâmeretü’l-mülûkün konusunu hükümdar-
larla zâdegân sýnýfýnýn baþlarýndan geçen
olaylarla yine onlarýn ilgi duyduklarý hikâ-
ye, haber, mev‘iza, ibret verici meseller ve
dünyanýn deðiþik yerlerinde meydana ge-
len garip olaylar þeklinde tanýmlar (Ebce-
dü’l-£ulûm, II, 484). Müsamerenin tasav-
vuf ehli arasýnda da benzer bir anlamý
vardýr. Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî,  Mu¼âŠa-
ratü’l-ebrâr ve müsâmeretü’l-aÅyâr fi’l-
edebiyyât ve’n-nevâdir ve’l-aÅbâr ad-
lý eserinde (II, 189 vd.). Hz. Peygamber’in
soyu, yakýnlarý, hasâisi, bi‘seti, binekleri,
silâhlarý; Hulefâ-yi Râþidîn, Emevî ve Ab-
bâsî halifeleri, diðer peygamberlerin hikâ-
yeleri, nâdir tarihî olaylar, haberler, âyetler,
hadisler ve baþkalarýna ait hikmetli sözler
ve muhtelif ahlâkî konulardan söz eder.

Türk halk ve saray kültüründe de mü-
samerenin önemli bir yeri bulunmakta-
dýr. Eski Türk kültüründe “ozan, meddah,
destan söyleyen, konuþan, hatip” vb. an-
lamlarda müsamerecileri ifade eden keli-
melerin varlýðý dikkat çekmektedir (Ögel,
IX, 412 vd.). Osmanlý geleneðinde özellikle
uzun kýþ gecelerinde kahvehanelerin yaný
sýra evlerde de toplantýlar yapýlýr ve çeþit-
li konularda sohbet edilirdi. Emin Nihat,
Türkçe’de yayýmlanmýþ Batý tarzýndaki ilk
hikâye kitaplarýndan biri olan Müsâme-
ret-nâme adlý eserinin baþýnda uzun kýþ
gecelerinde hoþça vakit geçirmek için ya-
pýlan sohbetlere temas eder. Ýstiklâl Sava-
þý’ndan sonra eve dönen gazilerin savaþ
hâtýralarý ev ve kahve sohbetlerinin önem-
li konularýndan birini oluþturmuþtur. Bu
sohbetlerde çoðu yazýya dökülmemiþ bir-
çok kahramanlýk hikâyesi anlatýlýrdý. Son
dönemlerde ise Türkçe’de yalnýz okullarda
öðrenciler tarafýndan sunulan temsil gibi
gösterilere müsamere denildiði görülmek-
tedir (Millî Eðitim Bakanlýðý Tebliðler Der-
gisi, sy. 2140 [1983], md. 84-101).


