
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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SEMA 
( cı......ıı ı 

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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ket eder, getirmezse süklın halinde bulu
nurlar. Onların semaı vasıtasız semadır. 

Bündar b. Hüseyin'in insani tabiat ile, 
hal ile ve Hak ile sema şeklindeki tasnifi 
süllık ehli olmayanları da kapsar. Muhyid
din İbnü'l-Arabl'nin sema anlayışı bu sınıf
lamaya dayanır. insani tabiatla semada 
avam ve havas müşterektir, çünkü insa
nın tabiatı hoş nağmelerden zevk alır. Hal 
ile sema edenler ilham vasıtasıyla kendi
lerine gelen varidatı hatıriayarak bunlar 
üzerine düşünürler. Hak ile sema edenler 
ise beşeri tabiatın arzu ettiği hazlarla va
sıflanmazlar. Bunlar haz ile değil Hak ile 
ve Hak'tan sema yaparlar. 

Sema yapanlar genelde manayı dinle
yenler. sesi dinleyenler şeklinde iki grup
ta incelenebilir. Slıfilere göre semada as
lolan manayı dinlemek ve anlamaktır. Ma
na kalbe ulaşınca kalbi harekete geçirir ve 
vecd hasıl olur. Nefsine tabi olan ise sesi 
dinleyip manaya ulaşamaz, manayı olduğu 
gibi kabul etmeyip te'vile sapar. Nitekim 
Ebu Bekir eş-Şibll semaı, "Zahiri (ses) fit
ne, batını (mana) ibrettir" şeklinde tarif et
miştir. Batına nazar edip her şeyi Hak ola
rak görenlere sema helaldir, zira onlar her 
şeyi olduğu gibi görürler (Hücv!r!. s. 556-
557) 

Kur' an, şiir, kaside veya mOsiki nağme
lerinin saikiyle meydana gelen vecd hali
nin insanın organlarına yayılması raks di
ye nitelenen hareketli semaı doğurur. İlk 
sufıler tarafından eksik bir mertebe olarak 
tanımlanan hareketli sema sü!Qkün baş
langıcında ve ortasında olanlar için caiz 
kabul edilmiştir. Nitekim Hz. Peygamber 
mescidde rakseden Habeşliler'i gördüğün
de onları bundan sakındırmamıştır. Sü!Q
kün nihayetine ermiş kamiller ise (havas
sü'l-havas) tabiat. nefis ve beşeri sıfatları
nı terbiye ettikleri, güzel ses ve hoş nağ
melerden haz alacak duyuları kalmadığı, 
himmetlerini Hakk'a yöneltip daima hu
zurda bulundukları için hareketsiz sema
da bulunmuşlardır. Cüneyd-i Bağdadl'ye 
müridleri, "Sen kaside ve ilahi dinler, se
ma meclislerine katılır, sema anında ha
reket ederdin, şimdi niçin sakinsin?" diye 
sorduklarında, "Sen dağları görür de on
ları yerinde durur sanırsın. Halbuki onlar 
bulutların yürümesi gibi yürümektedir" 
ayetiyle (en-Nemi 27/88) cevap vererek sa
likin zahirinin değil batınının sema halinde 
olması gerektiğine işaret etmiştir. Batının 

semaı sesin değil ilahi mananın dinlenme
si ve idrak edilmesidir. Zira ariflere göre 
marifet halden üstündür. Bununla birlik
te kamil şeyhler. mOsikili ve hareketli se
ma meclislerine oradakilere ilimleriyle fay-
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dalı olmak, sernam şartlarını ve adabını öğ
retmek gibi maksatlarla katılmışlardır. 

Gazzall İ(ıyd'da, Şehabeddin es-Sühre
verdl 'Avdrifü '1-ma'drif'te tarikatlar ön
cesi tasawuf hayatında sema meclisleri
nin adab ve erkanından geniş şekilde bah
setmişlerdir. Gazzal! sernam beş kuralı ol
duğunu belirtir. Birinci kural Cüneyd-i Bağ
dadl'nin, "Sema üç şeye muhtaçtır: Zaman, 
mekan ve ihvan" sözüne dayanır. Yemek 
esnasında, kırgınlık ve husumet anında, 
namazda veya kalp huzuruna engel bir şey 
bulunduğunda (zaman): pis sokak kenar
larında, çirkin manzaralı veya kalbi meş
gul edenyerlerde (mekan): aralarında hem
cinsleri olmayıp şeklen zahid görünen, kalp 
inceliklerinden nasibi olmayan ve semaı 
inkar edenlerin yanında (ihvan) sema et
mekten kaçınılmalıdır. İkinci kural meclis
te bulunanların haline bakmaktır. Etrafta 
sernam kendisine zarar vereceği müridier 
varsa şeyhin onların yanında sema etme
si uygun değildir. Üçüncü kural okunan ka
sideleri, ilahileri, mOsiki nağmelerini bütün 
dünyevi' düşünceleri terkederek can kulağı 
ve kalp huzuruyla dinlemektir. Dördüncü 
kural sema sırasında kendisini zaptede
bilecek güçte olanın ayağa kalkmaması, 
yüksek sesle ağlamaması, bağırıp çağır
maması: beşinci kural riyasız olarak bir ki
şi vecde gelip ayağa kalktığında diğer kim
selerin de ona uyarak ayağa kalkmasıdır 
(İ/:ıya', ıı, 298-302) Ebu Abdullah er-Ruz
barl sema meclisinde güzel koku, bol ışık 
ve sükQnetin olmasını, yabancı kimsele
rin bulunmamasını şart koşmuş, sernam 
sevgi, korku ve vecd niyetiyle yapılması 
gerektiğini belirtmiştir. Ona göre semada 
üç nevi hareket vardır : Neşelenme, korku. 
vecd. Neşelenmenin alametleri raks, alkış 
ve ferahlık: korkunun alametleri ağlama, 
üstünü başını hırpalama, feryat ve fıgan: 

M evievi 
derviş lerinin 

semaını 

tasvir eden 
gravür 

(I. M. D'Ohsson, 
Tableau 
general 

de L'Empire 
ottoman, 

Paris 1790, 
ll , lv. 133) 

veedin alametleri kendinden geçme, sar
sılma ve nara atmaktır. 

Muhyiddin İbnü'l-Arabl, kendisinden ön
ceki sahv ve kemal ehli sufilerin semaa 
dair düşüncelerini derinleştirerek semaı 
mutlak (tahkikl) ve sınırlı (taklidl) olmak üze
re ikiye, bir başka bağlamda ise ilahi (ak
lın semaı). ruhani (nefsin semaı ) ve tabii (ta
biatın semaı) şeklinde üçe ayırmıştır. İlahi 
sema, Hakk'ın mutlak varlığının zuhur et
mesinin başlangıcı olan "kün" (ol) hitabı
nın varlıkların mahiyetleri olan a'yan-ı sa
biteleri tarafından işitilmesi ve Hakk'ın ullı
hiyyetinin bütün varlıklar tarafından tas
dik edilmesidir. İlahi sema ilahi sırların keş
fedilmesine dayalı işitmekten ibaret mut
lak semadır ve diğerlerinden üstündür. Zi
ra bu semada her şeyin Hak'tan ve Hak ile 
işitilmesi söz konusudur. Allah 'ın seml' is
minin sırrına eren arifin işitmesi Allah'ın 
işitmesi gibidir. ilahi sema. muhakkık sufi
lerin ve maneviyat alanında en üst merte
bede bulunan MelamTier'in işitmesidir. Ru
hani sema bütün varlıkların Allah'ı tesbih 
ettiğini ruh vasıtasıyla işitmektir. Üçüncü 
ve en düşük seviyedeki sema tabii sema
dır. Sınırlı sema da denilen bu sema mu
siki nağmelerinin ve güzel seslerin insan 
tabiatında meydana getirdiği tesirle nef
sin ve bedenin harekete geçmesine sebep 
olur. Tabii sema hal ve vecd ehlinin sema
ıdır. İlahi ve ruhani semada tam bir süku
net vardır. Çünkü bu sema mertebelerin
de insanın ruh ve idraki tabii varlık kay
dından kurtulmuştur. İlahi sema sahibine 
kuwetli bir varidat geldiğinde yapması ge
reken şey sırt üstü yere yatmaktır. Nite
kim Hz. Peygamber kendisine vahiy gelin
ce böyle yapmıştır. Bu aynı zamanda in
sanın yaratıldığı toprağa dönüşü simge
ler. MOsiki nağmelerindeki ritim kozmik 
feleklerin devri hareketiyle uyumludur. Fe-



leklerin hareketi hayvani ruha tesir eder 
ve bedeni harekete geçirir. Tabii sem.3da 
ilim ve marifet kazanılmaz. Gerçek ilim ila
hi ve ruhani sema yapanların elde ettiği 
bir şeydir. ilah! semadahasıl olan ilim mut
lak ve külll, ruhani sernam neticesindeki 
ilim ilahi fiiliere taalluk ettiğinden cüzidir. 
İbnü'I-Arabl mCısikiye dayalı tabii semaı 
şer'! açıdan mubah sayar. Zira bu türün 
haramlığına dair Resul-i Ekrem'den hiçbir 
haber ulaşmadığını söyler. Ancak mCısiki
ye ya da harekete dayalı bu tür semaı dü
şük bir mertebe olarak görür ( el-Fütüf:ı,at, 
l , 210-21 1; ll, 366-369; Konuk, s. 417-419) . 

Ahmed er-Rifal ve Mevlana Celaleddin-i 
Rumi gibi tarikat pirleri musiki anlamında
ki semaı elest bezmiyle irtibat kurarak açık
lamışlardır. Ahmed er-Rita! hoş nağmeleri 
dinlemenin elest meclisindeki Hakk'ın hi
tabını işitmeyi çağrıştırdığını belirtir. Mev
lana eserlerinde sernam kendinden geç
meyi. Hakk'a vasıl olmak suretiyle elest 
bezmindeki. "Evet. sen bizim rabbimizsin" 
sesini işitmeyi . gömlekten Yusuf'a kavuş
ma kokusunu almak suretiyle Ya'küb'un 
derdine deva olmayı simgelediğini ifade 
etmiştir. Mevlana'ya göre musiki etkisiy
le gerçekleşen sema nefsine yenik düşmüş 
avam için değil aşk mertebesine ermiş 
havas içindir. RQzbihan-ı Baki! de semaı 
Hakk'ın ruhlara elest meclisindeki hita
bıyla açıklayan sQfılerdendir. Baki! semaı. 
"müşahede ehlinin bu alemdeki her gü
zel sesi Hakk'ın kadim hitabını işitecek bi
çimde dinlemesi" şeklinde tanımlar. Sema 
makamındaki sQfınin nazarında alemdeki 
her zerrenin Allah'ın ilahi kelamını tecelli 
ettirecek kendine mahsus bir dili vardır. 

Bu dili idrak eden kimsenin semaı Hak'
tan ve Hak vasıtasıyladır ( Meşrebü'l-ervaf:ı, 

S . 75-76) 

Tarikatlar sonrası dönemde sema teri
mi tarikat mensuplarının icra ettiği zikrin 
adı olarak yaygınlaşmıştır. Nitekim halk ara
sında sema denilince akla ilk gelen ve mu
kabele adı da verilen Mevlevl zikir tören
leridiL Sesli ve hareketli zikre dayalı Hal
vetiyye, Rifaiyye, Mevleviyye. Sa'diyye ve 
Bektaşilik gibi tarikatlar mOsiki etkisiyle 
gerçekleşen semaı tatbik etmişlerse de 
sessiz zikri benimseyen geç dönem Nak
şibendlliğinde genelde bu tür semadan 
kaçınılmıştır. imam-ı Rabbanl şiir, kaside 
ve nağmelerin tesiriyle yapılan sernam sü
!Oklerini tamamlamış kamiller için gerek
siz olduğunu söyler. Semaı oyun ve eğlen
ce haline getirenleri İbn Teymiyye. İbnü'I
Cevzl ve İbn Kayyim ei-Cevziyye'nin sema 
hakkındaki olumsuz tavırlarını hatırlata
cak biçimde şiddetle kınar. 

SQfıler tarafından ilk dönemden itiba
ren sema hakkında birçok risale yazılmış
tır. Bu risalelerde semaa dair çeşitli n aza
riyeler ele alındığı gibi daha çok mOsiki ve 
raks anlamındaki semaın dindeki meşrui
yeti tartışılmış. bu konuda lehte ve aleyh
teki hükümler değerlendirilmiştir. Bunla
rın en meşhurları Muhammed b. Hüseyin 
es-Süleml. Ahmed ei-Gazzall, Abdülkerlm 
el-CIII, İbn Hacer ei-Heyteml. Cemaleddin 
Aksaray!. Akşemseddin. Aziz Mahmud 
Hüdayl. İsmail RusQhl Ankaravl, Münlr-i 
Belgradl. Karabaş-ı Veli'ye ait olanlardır. SQ
fıler. "Raksın haram olduğu hususunda 
icma vardır" iddiasını asılsız görmüşler: 
imam Şafii. Gazzall. Mevlana ve daha pek 
çok alim mOsiki ve raks anlamındaki se
maı mubah, oyun ve eğlence haline geti
rilen sema ve raksı haram kabul etmişler
dir ( U l udağ , s. 386; sema hakkında mo
dern dönemde yapılan çalışma ların bir 
listesi için bk Ambrosio- Zarcone, sy. 4 
12003-2004J. S. 199-208) 

BİBLİYOGRAFYA : 

Tehanevi. Keşşil{(DahrGc] , I, 971; Kamus Ter
cümesi, ll , 603; Ebu Abdurrahman es-Sülemi. 
Adabü 's-sema' (nşr. Nasrullah Pürcevadi. Mec
mü'a-i Aşar-ı Ebü 'Abdirraf:ıman Sülemf için
de]. Tahran 1372; Serrac. ei-Lüma', s. 270-271 , 
277, 285-287, 338-374; Kelabazi. Taarruf(Ul u
dağ). s. 220-222: Hücviri. Keşfü '1-mahcüb (Ulu
dağ] , s. 543-567 ; Kuşeyri. Risale ( Uludağ), s. 
514-530; Gazzali. it:ıya' , ll, 298-302; Bakli. Meş
rebü 'i-ervat:ı (nşr. Nazif M. Hoca). İstanbul1974, 
s. 75-76; Şehabeddin es-Sühreverdi. 'Avarifü 'l
ma' ari{. Kahire 1358, s. 124-147; İbnü'l-Arabi. 
ei-Füteıf:ıat, ı , 210-211; ll , 366-369 ; İsmail Ru
sGhi Ankaravi. Minhacü '1-fukara, Bul ak 1256/ 
1840, s. 64; Süleyman Uludağ. İslam Açısından 
Masiki ve Sema ', İstanbul 1976, s. 220-225, 
386: Ahmet Avni Konuk, Tedbfrat-ı ilahiyye Ter
cüme ve Şerhi (haz. Mustafa Tahralı), İstanbul 
1992, s. 417 -419; Mustafa Demirci. Sema Ri
sa/e/eri (yüksek l isans tezi , ı 996] , MÜ Sosyal 
Bilimler Enstitüsü; Mehmet Kemiksiz. Sema ve 
Devran Risalesi (yüksek lisans tezi, 1997). MÜ Sos
yal Bilimler Ensiitüsü; Yusuf Dülger. Semil Risa
leieri (yüksek l isans tezi, ı998). MÜ Sosyal Bilim
ler Enstitüsü; A. Ambrosio- Th. Zarcone. "Sama' 
and Sufi Dance: A Selected Bibliography", Jour
nal of the History of Su{lsm, sy. 4, Paris 2003-
2004, s. 199-208; J. During. "Sama'" , E/2 (ing.], 
VIII , 1018-1019. ı:;ı.l 

IM SEMİH CEYHAN 

SEMA 
( cl.o-J' ı 

Hadis öğrenme yollarından biri. 
L ~ 

Sözlükte "kulakla duymak, işitmek. din
lemek" anlamına gelen sema' kelimesi te
rim olarak "hadisi hocadan işiterek öğren
me" manasında kullanılmış . zamanla, ger-

SEMA 

çekte bilinse de "bir hadisi veya hadis kita
bını hocadan bizzat işiterek onun rivayet 
hakkını elde etme (ahz. tahammül) yönte
mi" anlamını da kazanmıştır. Bu gelişme 
muhtemelen hadis kitaplarının yaygınlık 
kazanmasıyla hicri birinci yüzyılın sonla
rına doğru gerçekleşmiştir. Hadis öğreni
minde kıraat yönteminin makbul olup ol
madığı hususu ile sema ve kıraat arasın
daki üstünlük tartışmaianna katılanların 
en erken bu dönemde yaşamış olmaları 
da bunu göstermektedir. Semada hoca 
okuyup anlatmakta (kıraat , isma'). öğren
ci dinlemektedir (sema') Hz. Peygamber'in 
ilk önce. daha sonra da çoğu bu anlatım 
yolunu kullanması bu usulün meşruluğu
na delil kabul edilmiştir (Şemseddin es
Sehavl, ıı. 152) 

Alimierin çoğunluğu hadisin sema yo
luyla alınmasını en güvenilir rivayet yolu 
saymıştır. İlk dönemlerde noktalama ve 
harekeleme işaretlerinin bulunmaması se
bebiyle muhtemel yanlış okumaların bu 
yöntemle önüne geçildiği gibi tek veya sı
nırlı sayıda nüshası bulunan eseriere art 
niyetli müdahalelerin de önü bu yolla alın
maktaydı. Sernam makbul olması için öğ
rencinin en az temyiz çağına ulaşmış ol
ması gerekli görülmüştür. Daha küçük yaş
larda duyulan hadis sema edilmiş sayıl
maz. sadece öğrencinin söz konusu hadi
sin okunduğu mecliste hazır bulunduğun
dan bahsedilebilirdi. Kıraat ve münavele 
gibi diğer hadis alma usullerinin kullanıl
maya başlandığı zamanlarda da birçok mu
haddis sadece bu yolla hadis alınmasını 
tercih ediyordu. Veki' b. Cerrah, Halef b. 
Temlm. Ali b. Hüseyin eş-Şakiki, Muham
med b. Sellam, Abdurrahman b. Sellam 
ile bazı sOfıler bunlar arasında zikredilir. 
önceleri Ahmed b. Hanbel'in ve imam Ma
lik'in bir ifadesine göre bazı Iraklılar'ın da 
bu görüşte olduğu anlaşılmaktadır. 

Hadis tarihinde sema hadis alma yön
temlerinin esası ve en yaygın şekli olmuş, 
diğer yöntemler ya hakikaten veya hük
men sema olarak değerlendirilmiştir (Ram
hürmüzl, s. 450; ibnü 'I-Eslr, I, 107). imam 
Malik ile öğrencisi İsmail b. Ebu üveys ho
caya okuma (kıraat). hocanın okuması (se
ma) ve hocanın kitabını verip. "Bunu ben
den rivayet et" demesi (münavele) şeklin
de üç semadan bahsederken (Hatlb ei
Bağdadl, el-Ki{aye, s. 463 , 467) , Abctürrez
zak b. Hemmam. "Hocadan işiterek de (se
ma ile) hadis aldık. hacaya okuyarak da 
(arz il e); bunların hepsi semadır" ifadesi
ni kullanmıştır (a.g.e., s. 394) 
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