
bu yeteneği dilediği anda iptal edebilece
ği ifade edilmektedir (M F Abdülbaki , el
Mu'cem, "sm<" md .; ayrı ca bk. SEMI'). 

Sem' sıfatı bu kalıbıyla Kur'an'da Allah'a 
doğrudan nisbet edilmernekle birlikte ha
dis rivayetlerinde yer almıştır. Hz. Aişe, 
Kur'an- ı Kerim'in 58. süresinin ilk ayetle
rinin nazil olmasına vesile olan zıhar ola
yını anlatırken "İşitmesi (sem') bütün ses
leri kapsayan Allah 'a hamdolsun .. . " ifa
desini kullanmış ve ardından söz konusu 
sürenin ilk ayetini "Ka d semiallahu .. . " di
ye de okumuştur (Müsned, VI, 46; ibn Ma
ce , "Mul5addime", ı 3). Sem' kavramı. çeşit
li hadis rivayetlerinde fiil kalıplarının yanı 
sıra "sami'" ve "seml"' slgalarıyla da zat-ı 
ilahiye izafe edilmiştir. Namazlarda rükü
dan doğrulurken okunan, "Semiallahu li
men hamideh" cümlesi dokuz hadis kayna
ğında yer almaktadır (Wensinck, el-Mu' cem, 
"sm<a"). Hz. Peygamber de sem· sıfatını Al
lah'a nisbet ederken ayetlerde geçen la
fızları ve onların anlam zenginliğini kulla
narak dikkatleri özellikle tenzih noktası
na çekmiştir (Buh3rl. "Tevhid", 9; ibn Ma
ce, "Duca"', ı 0). Cenab-ı Hakk' ın sem' sıfa
tıyla nitelenmiş olduğunun en önemli de
Iili Hz. İbrahim'in hak dini kabul etmesi 
hususunda babasıyla konuşurken, "işitme
yen ve görmeyen şeylere niçin tapıyorsun?" 
demesi (Meryem ı 9/42). yine aynı konuya 
temas eden Şuara süresindeki ayetlerde 
(26/70-74) İbrahim'in babasına, "Peki, yal
vardığınızda onlar -putlar- sizi işitiyor veya 
size zarar yahut fayda verebiliyor mu?" 
sorusunu yöneltmesidir. Bu ayetler Allah'ın 
işitme ve görme sıfatlarıyla nitelenmiş ol
duğunu açıkça ifade etmektedir. 

Sünni kelam alimleri sem'in akli delille 
ispatını daha çok mutlak kemal fikrinden 
hareketle yapmaya çalışmıştır. Onlara gö
re naslarda türemiş kelimelerle (sıfat ka
lı pla rı ) Allah'a nisbet edilen isimlerin (ma
nevi s ı fatlar ı köklerini teşkil eden masdar
ların da bir sıfat grubu olarak (s ı fat- ı mea
n!) O'na izafe edilmesi hem nas fıem dil 
hem de mantık kuralları açısından zaru
ridir. Bu sebeple Allah ' ın seml' olduğunu 
kabul edip de O'nun sem· sıfatına sahip 
bulunmadığını söylemek mümkün değil 

dir. Ka'bl ve Ebü'I-Hüseyin el-Basri gibi 
bazı Mu'tezile kelamcıları , Allah'ın sem' 
sıfatına delalet eden nasları O'nun ilim sı
fatının farklı bir ifade şekli olarak değer
lendirmiştir. Buna göre seml' ismi Allah'ın 
alim (alim. allam. a'lem) ismi içinde müta
laa edilmelidir. Bu yaklaşım tarzını eleşti
ren Pahreddin er-Razi. seml' isminin alim 
olarak yorumlanması halinde Kur 'an'da 
bu isimden hemen sonra zikredilen bütün 

alim isimlerinin gereksiz bir tekrar oluştu
racağına dikkat çekmektedir (Levami'u 'l

beyyinat, s. 239) Aslında Kur'an-ı Kerim'
de pek çok ayette geçen seml' -alim kulla
nımı Cenab-ı Hakk'ın işittiği her şeyin ma
hiyetini de çok iyi bildiğini, bunların künhü
ne hakkıyla vakıf olduğunu göstermektedir. 
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Kur'an-ı Kerim'de fizik 
ve fizik ötesi boyutuyla gök için 

kullanılan bir kelime. 
_j 

Sözlükte "yükseklik" anlamında bir isim 
olup sümüv (sema) kökünden türemişti r 

(çoğu l u semavat); "gök, bulut, yüksekte 
olan her şey, evin tavanı. yağmur, atın sır

tı" gibi manalara da gelir. Daha çok "gök
yüzü" anlamıyla zikredilen sema yerine 
göre müzekker (ei-Müzzemmil 73/1 8) ve 
müennes ( Fuss ılet 41 / 1 ı ı. yerine göre müf
red ( Fuss ıl et 41 / 1 1) ve cemi (ei-Bakara 2/ 
29) şeklinde kullanılmıştır ( Ragıb el-is fa
han!, el-M üfredat, "smv" md ı İslam dü
şüncesinde varlık ve kainat tasawurunun 
bir parçası olarak sema kelimesinin biri 
fiziki, diğeri fizik ötesi iki anlamından söz 
edilir. Yeryüzünün herhangi bir noktasın

dan yukarıya doğru bakıldığında uzaydaki 
gök cisimleri dahil görülen bütün uzaklık
lar semanın kozmoloji, astronomi ve astro
fizik gibi ilimierin konusunu teşkil eden fi
ziki boyutunu oluşturur (bk FELEK) Kur
'an'da daha çok "yedi gök" şeklinde keli
menin çoğul kullanımlarında veya mi'rac 
gibi bazı olaylara değinen hadislerde se
manın, mahiyeti tam olarak bilinerneyen 
gayb alemine ilişkin fizik ötesi boyutun-
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dan söz edilir ve bu boyutuyla sema farklı 
din ve kültürlerde de yer alır. Bu anlamda 
semalardan sonra kürsl ve arş gibi mele
kGt aleminin diğer varlıkları gelir (ay rı ca 

bk. AlEM; BEYIÜLİZZE) Kur'an'da tekil ola
rak 120, çoğul olarak 190 yerde geçen se
ma (M. F Abdülbaki, el-Mu'cem, "smv" 
md.). hadislerde de aynı anlamlarda ve 
özellikle metafizik boyuta dair tasvirler
le birlikte zikredilir (Wensinck, el-Mu'cem, 
"smv" md.) 

Yaratılışı. Kur'an semaların yoktan mı 
var edildiğini yoksa bir özden veya cevher
den mi oluşturulduğunu açıklamaz. Arş su 
üstünde iken semaların ve arzın yaratıldı
ğının (HOd 11 /7) ve semaların vaktiyle du
han (duman) halinde olduğunun (Fuss ıl et 

41/1 ı ) bildirilmesi göklerin bir çeşit duman
dan (buhar) yaratıldığı izlenimini uyandır
maktadır. Ayrıca göklerle yerin birleşik iken 
ayrıldığından ve hayat sahibi olan her şe
yin sudan yaratıldığından bahsedilmesi (el
En bi ya 21/30 ı göklerin arşın altındaki su
yun dumanından yaratılmış olabileceğini 
hatıra getirmekte ve Abdullah b. Mes'üd'
dan buna dair bir rivayet nakledilmektey
se de (Taberf, ı. 462) semaların ve arzın ya
ratılışının Kur'an'da "haleka" (yarattı ) (el 
En 'am 6/1). "fetara" (yok iken var etti) (el
En 'am 6/79) ve "bedea" (eşsiz olarak yarattı ) 

(ei-En 'am 6/ 1 Ol) gibi fiillerle ifade edilme
si onların yoktan var edildiğini düşündür
mektedir. Bazı filozofların iddia ettiği ale
min kadim olduğu görüşü islam alimleri 
tarafından kabul görmemiştir (Gazzali, s. 
22 vd) 

Kur'an'da semaların yaratılışının bir sü
reç takip ettiği, sürecin sırası kesin belir
tilmemekle birlikte önceleri semalarla ar
zın (muhtemelen gaz kütlesi halinde) birle
şik olduğu, sonra ayrıldığı (el-Enbiya 21 / 
30), ayrıldıktan sonra duhandan sema
ların oluşturulduğu ( Fuss ılet 41 / 1 ı ) anla
şılmaktadır. Semaların ve arzın ayrı ayrı 

kendi arasında bitişik olduğu , Allah 'ın se
maları da arzı da ayrı ayrı yedi kat haline 
getirdiği, ayrıca göklerin birbirine yapışık 
olup yağmur yağdırmadığı, arzın da bir
birine birleşik olup bitki bitirmediği" şek
linde bazı müfessirler tarafından değişik 
yorumlar yapılmakla birlikte genel görüş 
"semalarla arzın tek bir kütle halinde bi
tişik olduğu, Allah ' ın onları sonradan par
çalara ayırdığı ve her birini yedi tabakaya 
böldüğü şeklindedir. Semanın bütünden 
ayrılış safhasındaki duhan hali, genel ola
rak "duman, buhar, gaz kütlesi, karanlık, 

hidrojen, nebula, plazma" gibi kelimeler
le açıklanmış ve semaların bu safhactan 
sonra iki günde 1 aşamada yaratıldığı be-
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lirtilmiştir. Konuya modern bilim açısın
dan yaklaşan müfessirler ise özetle şu gö
rüşleri dile getirirler: Uzaydaki cisimler vak
tiyle gaz kütlesi halinde (nebula) olup mer
kezi çekim sebebiyle büzüşmüş, çeşitli böl
gelerde yoğunlaşan bu gaz kütlesinden kü
reler halinde parçalar koparak uzayın boş
luğuna savrulmuş, merkezi çekim sebe
biyle dönmeye, uzayın soğukluğu sebebiy
le de soğumaya yüz tutmuştur. Bu dönüş 
sırasında yoğunlaşan ana kütleden bazı 
parçalar kopmuş ve ana kütlenin etrafın
da dönmeye başlamıştır. Neticede tek bir 
kütle, galaksi ve güneş sistemlerine, bun
lardan da gezegen, yıldız ve onların uydu
larına dönüşmüş, nihayet güneşin uydusu 
olan arzın da içinde bulunduğu gezegen
ler iyice sağuyarak bugünkü şeklini almış
tır (İbn AşOr, XVII, 55-56; Ateş, Vlll, 127) 

Kur'an'da birçok ayette açıkça semalar
la arzın altı günde yaratıldığı bildirilmek
te, bazı ayetlerde ise arzın iki günde yara
tıldığı, dört günde üzerinde dağların mey
dana getirildiği ve orada canlıların rızıkla
rının programlandığı haber verilmekte, 
ayrıca semaların yaratılışının iki günde ta
mamlandığı beyan edilmektedir (Fuss ıl et 

41/9-12) . Buna göre semalarla arzın ya
ratılışı toplam sekiz günde gerçekleşmiş 
olmaktadır. Halbuki başka ayetlerde de
falarca zikredildiği için (HOd 11/7; el-Ha
dld 57/4) her ikisinin yaratılışının altı gün
de olduğunda şüphe bulunmamaktadır. 

Müfessirler çelişki gibi görünen bu duru
mu sözü edilen dört gün içinde arzın ya
ratıldığ ı iki günün de bulunduğunu belir
terek açıklamış. arzın toplam dört günde, 
semanın da iki günde yaratıldığını zikret
miştir. Burada geçen "yevm" (gün) kelime
si gerek semalar ve arzın henüz yeni oluş
maya başlaması, gerekse Kur'an'da bu ke
limenin izafi olarak kullanılması sebebiyle 
(el-Hac 22/47; es-Secde 32/5 ayetlerinde 
Allah katında bir gün ı 000 yıl , el-Mearic 
70/4 ayetinde ise 50.000 yı l olarak geç
mektedir) yirmi dört saatlik zaman dilimi 
şeklinde kabul edilmemiş, mahiyeti kapalı 
"safha, evre, zaman dilimi" olarak anlaşıl
mıştır. Haftanın günlerinden perşembe gü
nü semanın, cuma günü de yıldızların, gü
neşin, ayın ve meleklerin yaratıldığı şeklin
de bir hadis de nakledilmiştir (Razi. XXVII, 
95) 

Müfessirler semanın mı yoksa arzın mı 
önce yaratıldığını uzun uzadıya tartışmış, 
bir kısmı Bakara 29 ve Fussılet 9-12. ayet
lerine göre arzın önce yaratılmış olduğu
nu, çoğunluk ise birçok ayette semaların 
yaratılışının arzdan önce zikredilmesine, 
Naziat sOresinde (ayet : 27-33) arzın sema-
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nın yaratılışından sonra yaşanabilir hale 
getirildiğinin ifade edilmesine dayanarak 
önce semanın , ardından arzın yaratıldığı

nı kabul etmiştir. Semalarla arzın başlan
gıçta birleşik iken sonradan ayrıldığını be
yan eden ayete göre (el-Enbiya 21/30) her 
ikisinin önceleri tek bir kütle olduğu , do
layısıyla yaratılışlarının birlikte başladığı, 
ayrıldıktan sonra önce arzın yaratılmaya 
başlandığı, sonra semaya geçildiği, sema
nın yedi gök olarak bütünüyle tanzim edil
diği (ei-Bakara 2/29; Fuss ıl et 41 /9-10), ar
dından arzın insanın yaşamasına uygun 
hale getirildiği (en-Naziat 79/2 7-33 ) anla
şılmaktadır. Bazı ayetlerde semanın ge
nişletilmesinden söz edilmesi (ez-Zariyat 
51/4 7) "Allah'ın büyük kudret sahibi olma
sı, hiçbir şeye muhtaç bulunmaması, dar
da kalanlara yardım etmesi", modern fi
zikteki genişleme teorisine göre de yara
tılışından beri evrenin ve uzaydaki cisim
lerin git gide genişlemesi, aralarındaki me
safenin uzaması şeklinde izah edilmiştir 
(Musaoğlu. s. 37). 

Yedi kat oluşu. Birçok ayette Allah'ın se
maları yedi kat olarak yarattığı haber ve
rilmektedir (el-Bakara 2/29; Fussılet 41 / 
12; el-Mülk 67/3) "O öyle bir Allah'tır ki ye
di kat semayı tabaka tabaka yarattı" aye
tindeki (el-Mülk 67/3) "tıba.kan " (tabaka ta
baka) ifadesi, "Üzerinizde yedi yol yarattı" 
ayetindeki (el-Mü'minOn 23/17) "seb'a ta
raik" (yedi yol) terkibi ve, "Üzerinize yedi 
sağiarnı (yedi kat semayı) bina ettik" aye
tindeki (en-Nebe' 78/12) "seb'an şidaden" 

(yedi sağlam-şedld) tamlaması genellikle ye
di kat sema şeklinde anlaşılmıştır (Ebü'I
Fida İbn Keslr, lll , 252-253). Hadislerde de 
sema yedi kat olarak geçmiş, katlar arası 
mesafenin SOO yıl olduğu ifade edilmiştir 
(Tirmizi, "Tefslr", 57). Bununla birlikte bu
radaki yedi rakamının temsili bir değer ta
şıdığı, bu sebeple semanın katlarının yedi 
ile sınırlı olamayacağı ileri sürülmüş, bazı
ları kürslyi ve arşı, bazıları Uranüs ve Nep
tün'ü ayrı ayrı sekiz ve dokuzuncu katlar 
olarak saymıştır (Tantavl Cevherl, ı . 46-
49). Diğer bir kısım yarumcular ise yedi 
rakamının gerçek manada kullanıldığını 
belirtmiştir. Bu görüşte olanların yorum
larının da çeşitliliği dikkat çekmektedir. 1. 
Eski astronomi alimlerinin görüşü . Sema
nın katları sırasıyla Venüs, Merkür, Güneş, 
Merih, Jüpiter, Satürn, Satürn sonrası şek
lindedir. Bu görüş geçerliliğini yitiren Bat
lamyus nazariyesini esas aldığı, ayrıca Ura
nüs ile Neptün'ün sonradan keşfedilmesi 
gerekçesiyle eleştirilmiştir. z. Müfessirle
rin genel görüşü. Kur'an'da "yakın gök'' (es
semaü'd-dünya) şeklinde söz edilen, güneş 

ve ay dahil olmak üzere bütün yıldızların 
süslediği maddi semanın hepsi birinci kat 
semayı oluşturmakta , bunun ötesinde ay
rıca altı kat sema bulunmaktadır ki onla
rın mahiyeti bilinmemektedir. Bu husus
ta; "Biz yakın semayı yıldızların ziynetiyle 
süsledik" mealindeki ayet (es-Saffat 37/6) 
delil olarak kullanılmıştır. 3. Çağdaş bazı 
coğrafyacı ve astrofızikçilerin görüşü. Bun
lar semanın katlarını troposfer, stratosfer, 
ozonosfer, mezosfer, termosfer, iyonosfer 
ve ekzosfer şeklinde sıralarnışlardır. Bu yo
rum semayı yalnız atmosferin tabakala
rıyla sınıriandırdığı için kabul görmemiş
tir (Kocabaş, s. 96-97). 4. Tasavvuf alimle
rinin görüşü . Bazı mutasawıflar yedi kat 
semayı işarl ve ruhani anlamda yorumla
mışlardır. Onlara göre sema insanın ol
gunlaşarak yükseldiği mertebeler, insan
la Allah arasında aşılması gereken yüce 
basamaklardır. İrfanla donanan, çokluktan 
(kesret) sıyrılan, birliğe (vahdet) ulaşan her 
insan ruhu semavatı derece derece aşar, 
sonunda Allah'a ulaşır. 

Birçok ayette semanın yedi kat olduğu
nun haber verilmesi, yine birçok hadiste 
ResOl-i Ekrem'in mi'raca çıkışta yedi kat 
semanın her katında bir peygamberle kar
şılaştığının bildirilmesi (Buharl, "Şalat", 1; 

"ljac", 76; "Enbiya"', 5; Müslim, "Iman", 
259, 263) semanın yedi kat olduğunu or
taya koymaktaysa da "yedi sema" terki
binin kapalı oluşu birçok ihtilafı da be
raberinde getirmektedir. Bundan dolayı 
bazı müfessirler semanın yedi kat olarak 
yaratıldığını beyan eden ayetlerin müte
şabih olduğunu söylemiştir (Sıddlk Hasan 
Han, XIV, 199). Bununla birlikte konuyla 
ilgili ayetler ve bazı yeni bilimsel gelişme
ler dikkate alındığında yedi kat semayı, tek 
bir merkez etrafında dışa doğru gidildik
çe daha büyükleri bulunan ve birbirlerini 
sarmalarıyla muazzam büyüklüğe ulaşan 
bir küre olarak düşünmek mümkün gö
rünmektedir (Özdemir. s. 82). Semanın 
Kur'an'da "korunmuş tavan" olarak zikre
dilmesi (el-Enbiya 21 /3 2), sarsılıp insan
ların üzerine düşmekten muhafaza edil
mesi, yüce alemlerden bilgi aşırmak iste
yen şeytanlardan korunması, bilgi kaçır
mak isteyenlerin üzerine ışın gönderilerek 
yok edilmesi (el-Hicr 15116-17; es-Saffat 
37/7-10; bk. İSTİRAK-ı SEM') gibi ifadeler, 
modern bilirnde güneşten gelen zararlı ışın
ların atmosfer tarafından süzgeçten ge
çirilerek elenınesi şeklinde açıklanmıştır. 

Kur'an semalarda hayatın ve canlı varlık
ların bulunduğunu gösteren bazı işaret
ler taşır. Nitekim Nesefi gibi bazı müfes
sirlerle Kudüslü Ali Rıza gibi yazarlar, "Se-



malarda ve arzda bulunan canlılar (dabbe) 
ve melekler büyüklük taslamadan Allah'a 
secde ederler mealindeki ayetten (en-Nahl 
16/49) ve benzerlerinden (el-Enbiya 21 /4; 
eş-ŞOra 42/29) hareketle diğer semalarda 
canlı varlıkların olabileceğini düşünmüş

lerdir. Sema terimiyle ilgili olarak Ali Rıza 
Çelik (Kur'an-ı Kerim'de Seb 'a Semauat, 
ı 988, AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü) ve is
mail Özdemir (b k bi bl) birer yüksek lisans 
tezi hazırlamıştır. 
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Iii ERDOGAN BAŞ 

SEMA 
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Silfinin zahiri 
ve batıni şeyleri işitmesi anlamında 

bir tasavvuf ter imi. 
_j 

Sözlükte "işitmek, duymak, dinlemek; 
işitilen söz, güzel ses, iyi şöhret" anlam
larındaki sema' kelimesi genellikle "şarkı, 
nağme, mOsiki. raks" manalarını çağrış
tıracak biçimde kullanılmaktadır. İlk sOfi 
müelliflerin eserlerinde sema "sOfinin ken
disine gelen varidi işitmesi ve işittiğini kal
be aktarması" anlamına gelmektedir. Hüc
vlrl şeriatı ve dini vacip kılan şeyin sem' 
(işitme. vahiy, nakil) olduğunu. şer'! hüküm
lerin kabulünün işitmeye dayandığını, di
ni mükellefiyetler sahasında kulağın göz
den. işitmenin görmekten üstün olduğu-

nu. şeriat, tarikat ve milrifetin elde edil
mesinde işitme eyleminin zorunlu şart sa
yıldığını belirterek sema fiilinin diğer bü
tün tasawufi fiil ve hallerden önce geldi
ğini söyler (Keşfü 'l-mahcab, s. 543-545). 

İlk süfiler, sema kavramına işitilen şeyi 
(mesmO) ve bunun kalpte doğurduğu hali 
kapsayacak biçimde yer vermişlerdir. Zün
nOn el-Mısrl'nin "Sema Hak'tan gelen bir 
manadır (varid) ve kalpleri Hakk'a doğru 
harekete geçirir. Semaı Hak ile dinleyen 
hakikat mertebesine çıkar; nefsiyle dinle
yen zındıklık derekesine düşer" sözü bu du
ruma işaret eder. Sema kelimesi kalpte 
ortaya çıkardığı vecd-vücOd, gaybet-huzur, 
setr-tecelll, sekr-sahv halleriyle birlikte kul
lanılarak açıklanır. Sema bu halleri ortaya 
çıkaran sebep konumundadır. Sahabe ve 
tabiln içinde Kur'an dinlerken ağlayan, ba
yılan, hatta ölen kimselerin bulunması. ilk 
safilerden İbrahim b. Edhem'in. "Gökyüzü 
parçalara ayrıldığında ... " (el-İnşikak 84/1) 
ayetini işitince titremeye başlaması vecd 
halinin sernam semeresi olduğunu göste
rir. Muhakkık sOfiler arasında sernam gay
bet ve huzur hallerinden hangisinin sebebi 
olduğu hususu tartışılmıştır. Sernam gay
bet sebebi olduğunu söyleyeniere göre 
Hakk'ı müşahede onu duymaktan evladır 
ve müşahede esnasında sema imkansız
dır. Sema gafletin eseri olan fark halinden 
cem' haline gelebilmek için bir vasıtadır. 
Sema ile cem' haline gelen salik mutlaka 
fark haline de gelir. Semaı huzur halinin 
sebebi kabul edenler ise sema ile kalpte 
meydana gelen gaybet halinin Hakk'a yö
nelik dostluk ve muhabbeti ortadan kal
dırdığını, gaybeti gerektiren şeylere karşı 
sırların uyarılmasının zorunlu olduğunu, sır 
ve ruhun uyarılmasıyla Hak ile daimi huzu
ra erileceğini, Hak her ne kadar gaib olsa da 
sema ile kalbin onun yanında hazır olaca
ğını söylemişlerdir (a.g.e., s. 559-560) 

Hücvlrl işitilen şeyin türüne göre semaı 
Kur'an'ın, şiirin ve nağmelerin semaı şek
linde üçe ayırır (a.g.e., s. 545-555) . Serrac 
zikir. mev'iza ve hikmet dinlemeyi de bun
lara ilave eder (el-Lüma', s. 285-287) . Kur
'an'ın semaı diğerlerine göre daha üstün
dür. Mürnin veya kilfire yönelik ilahi kela
mın mucizelerinden biri onu dinlemekten · 
insan tabiatının bıkmaması. kulak için haz
lar, kalp için faydalar, ruh için manevi azık
lar barındırmasıdır. Sadece Kur'an dinle
meyi tercih eden sOfilerin yanı sıra şiir, ka
side ve mOsiki dinleyenler de olmuştur. Şi
irde hikmet bulunması (Buhar!. "Edeb", 90), 
Hz. Peygamber'in Lebld b. Rebla, Ümeyye 
b. Ebü's-Salt ve Hassan b. Sabit'in şiirleri
ni dinleyerek güzel şiiri Hakk'a şahit tut-
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ması sOfilerce şiirin semaının benimsen
mesine yol açmıştır. SOfiler insanı nefsani 
ve şehevl davranışlara yöneltmeyen, ru
hun gıdası olan. güzel ses ve hoş nağme
lerden oluşan mOsikinin dinlenmesinin mu
bah olduğunda ittifak etmiş, Hz. Peygam
ber ve ashabın bu türden mfısikiyi dinle
mesini delil sayarak nağmelerin semaın
da manevi faydalar görmüşlerdir (b k MÜ

SİKİ). 

İlk sOfiler mOsiki (gına, tegannl. elhan, tel
hin) yerine sema terimini tercih etmişler
dir. Nefsin arzularına düşkün kişilerle ka
rıştırılmaktan sakınmak istemeleri. sema
da mOsikinin aksine ölçüsüz seslerin hat
ta sessizliğin işitilmesi, sernam Allah, me
lek ve peygamberden dinlemeyi içerecek 
kadar geniş kapsamlı olması, gına, elhan 
ve mOsiki kelimelerini kullanmamak sure
tiyle kendilerini dini bozmak ve bid'atlar 
uydurmakla suçlayan zahir ulemasının hü
cumlarına hedef olmaktan korunmaya ça
lışmaları, semaı oyun ve eğlence şeklinde 
algılamamaları bu tercihin sebepleri ara
sında sayılabilir (Uludağ , s. 220-225) . Se
ma terimi sonraki dönemlerde daha çok 
ritimli ve ahenkli seslerin, mOsiki nağme
lerinin dinlenmesine hasredilmiş. sOfilerin 
tertip ettiği mOsiki ve zikir meclislerine se
ma meclisi denilmiştir. 

işitenlerin mertebelerine göre sema çe
şitli kısırnlara ayrılır. Sema hakkında ya
zılmış ilk risalenin müellifi Muhammed b. 
Hüseyin es-Süleml sema ehlini üç kısım
da değerlendirir. Avamın semaı nefsin pe- . 
şinden sürüklendiği oyun ve eğlence ka
bilindendir; bu tür sema tövbe etmeyi ge
rektirir. Zahidlerin, müridierin ve tövbekar
ların semaı nefsi kirlerden temizler; havf, 
reca. işfak, zühd, sabır ve rıza hallerine ulaş
tırır; kalplerdeki kasveti gidererek Hakk'a 
itaate vesile olur. Hakikat ve marifet ehli
nin semaı, üzerlerinde halin şiddetlenme
si ve vaktin galip olması esnasında ruhla
rın rahata ve sükfınete ermesine vesile 
olan semadır. Müridierin semaı vecd ve 
sekr, marifet ehlinin semaı sahv ve tem
kin hali ile neticelenir (Adabü 's-sema', s. 
14) Ebu Osman el-Hirl semaı seyrü sülOk 
yapanları dikkate alarak tasnif etmiştir. 
Ona göre sema mübtedl ve müridierin se
maı, sadıkların semaı ve ariflerin semaı 
diye üçe ayrılır. SülOkün başlangıcında olan 
müridier sema sayesinde daha yüksek hal
Iere ulaşmak isterler. Bu semada fitne ve 
riyaya düşme tehlikesi vardır. Sadıklar. sa
hip oldukları manevi hallerini arttırmak 
amacıyla vakit ve makamiarına uygun se
maı talep ederler. Arifler ise Allah kalple
rini hareket ettirip vecde getirirse hare-
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