
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) 
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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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Hoca hadisi öğrenciye yazdırabilir veya 
sadece okumakla yetinebilirdi. Birinci şek
le "imla" denir ki hoca okumakla, talebe 
de onun okuduğunu yazmakla meşgul ol
duğu için genellikle en güvenilir hadis al
ma usulü kabul edilmekteyeli (bk. iMLA) 
İkinci şekle "tahdis" (konuşma. anlatma) adı 
verilir. Her iki şekilde de hoca hadisi ezbe
rinden veya kitabından okuyabilirdi. An
cak kitabından rivayet etmesi durumun
da da birçok alime göre hocanın hadisle
ri ezberlemiş olması gerekirdi. Zira bunu 
yapmazsa kitapta yapılabilecek tahrifleri 
farkedemezdi. Bu görüşte olan alimler ara
sında Ebu Hanife ve İsmail b. Uleyye'nin 
adları geçmektedir. Bu sebeple ezberle
memiş oldukları hadisleri de rivayet eden 
hocaların sadece ezberlerinden rivayet et
tikleri hadisleri alma yoluna gidenler var
dır. Tahdls durumunda öğrenci hocanın 
okuduklarını sadece dinlemekle yetinebi
leceği gibi daha önce elde ettiği metin
den de takip edebilirdi; ancak metinden ta
kip etmesi tercih edilirdi. Ahmed b. Han
bel'in mutlaka kitabından okuduğu, Yah
ya b. Main'in sadece kitaptan okunarak 
yazdırılanları yazdığı , Züheyr b. Muaviye 
ei-Cu'fi ile Aftan b. Müslim'in yalnız imla 
yoluyla hadis aldığı kaydedilmektedir. 

İlk asırlarda hadislerin bu şekilde alın
ması için yer yer binlerce insanın katıldığı 
hadis oturumları (meclisler) yapılmıştır. Ev
lerde, camilerde ve şehrin geniş alanların
da gerçekleştirilen bu meclisierin zaman 
içinde kendine has usul ve adabı gelişmiş
tir. Hadis usulü kitaplarında yer verilen 
bu usul ve adabla ilgili müstakil eserler 
yazılmış. bu eserlerde hadis meclisine git
rnek için hazırlanmaktan başlayarak otu
rum bitineeye kadar hoca ve talebenin dik
kat etmesi gereken hoca ve öğrenci seçi
mi, toplantı yerine erken gitme, düzgün 
kıyafetli , vakarlı olma, toplantıda saygılı 
davranma, daha yaşlı veya daha alim bi
rinin bulunduğu yerde hadis rivayet etme
me, rivayet esnasında başka bir şeyle meş
gul olmama gibi hususlar üzerinde durul
muştur (bk MUHADOİS). 

Öğrencinin hocadan semaının tesbiti ilk 
zamanlarda büyük ölçüde ravinin kendi 
beyaniarına ve güvenilirliğine dayanıyor, 

öğrenci ile hocanın zaman ve mekan ba
kımından karşılaşma imkanı ile öğrenci
nin ilim adamları arasında tanınması gibi 
konular üzerinde duruluyordu. Zamanla 
sema kayıtlarının tutulması yoluna gidil
miştir. Sonraki dönemlerde hemen her 
hadis kitabında görülen bu kayıtların ne 
zaman tutulmaya başlandığı kesin olarak 
bilinmemekle birlikte bazı haberlerde ll . 
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(VIII.) yüzyıl sonlarında bu tür kayıtların 
varlığına işaretler bulunmaktadır. 

Talebe bu yolla öğrendiği veya rivayet 
hakkını elde ettiği hadisi "semi'tü, had
desena, haddesenl, ahberena, ahbereni, 
enbeena, enbeeni, nebbeena. kale lena, 
kale li" gibi ifadelerle rivayet edebilirdi (bk 
EDA). Bazı hadisçilerin bunlardan birini 
özellikle kullandığı görülmektedir. Bunun
la birlikte "semi'tü" dışındakilerin diğer yol
larla alınan hadislerin rivayetinde de za
man zaman kullanıldığı göz önünde bu
lundurulmalıdır. Bundan dolayı bazı mu
ahhar kaynaklarda hadisin bu yolla alın
dığını göstermek üzere "haddesena mü
şafeheten . haddeserra lafzan" gibi ifade
lere rastlanır. Sözlü anlatımı gösteren bu 
ifadelerde hadisin alındığı kitaba hemen 
hemen hiç atıf yapılmadığı, hadis kitabının 
kendisinden sema edildiği hocanın adının 
verildiği görülür ki bu o dönemlerde se
maa verilen önemi ortaya koyar. Bu usu
lün asırlarca devam ettiği görülmekte, Ka
di İyaz dahi kendilerinden bilgi naklettiği 
yazılı kaynaklarının değil onların müellif
lerinin ismini vermektedir (el-İlma', s. 10, 

ı ı. 25, 53, 196). 
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!il ABDULLAH AYDINLI 

ı 

SEMA KAYDI 

L 
(bk. KIRAAT ve SEMA KAYDI). 

_j 

L 

SEMADiREK 

Ege denizinin kuzeybatısında 
Yunanistan'a bağlı ada. _j 

Çanakkale Bağazı'nın Ege denizine açıl

dığı yerde Boğazönü adaları diye bilinen 
Limni, Taşoz ve Gökçeada (imroz) adalar 
grubu içinde yer alır. Türkçe'de Semen
direk. Semdirek olarak da bilinen adanın 
Rumca adı Samothraki'dir. Bu adın Sisarn 
(Samos) adasından gelenlerce iskan edil
miş olmasına dayandığı ve anlamının da 
"Trakya Samos'u" olduğu ileri sürülür. Os
manlı idaresine girdikten sonra hem dağ

lık olan coğrafi yapısı hem de 1600 metre
ye ulaşan yüksekliğiyle (Fengari dağı) bü
tün Ege adalarının en yükseği olması , ay
rıca eski adıyla ses uyumu sebebiyle Se
madirek şeklinde anılmaya başlanmıştır. 
17 km. uzunluğa ve 178 km2 yüzölçümü
ne sahip olan adanın önemli bir kısmı dağ
lıktır. 

Adanın tarihi Antikçağ'lara kadar iner 
ve b uranın Ege kavimlerinin iskanına sah
ne olduğu tahmin edilir. Bu bağlamda ön
ce Karyalılar, milattan önce VIII. yüzyılın 
sonunda Sisarn'dan gelenlerce iskan edil
di ve genellikle müstakil bir halde kaldı ; 

zaman zaman Dara'nın, Atina'nın ve Ma
kedonya'nın hakimiyetine girdi. Roma İm
paratorluğu döneminde idari bakımdan 
pek fazla değişikliğe uğramadı . 1204 yılı
na kadar Bizanslılar'ın yönetiminde kaldı; 
bu tarihte Venedikliler'in eline geçti. 1332'
de Aydınoğlu Um ur Bey buraya akında bu
lundu. 133S'te Cenevizli Gattilusio ailesi 
Venedikliler'i adadan çıkardı. Adanın Os
manlı idaresine girmesi İstanbul'un fet
hinden sonra 860'ta ( 1456). Bu tarihte gü
venlik maksadıyla Boğazönü adaları ele . 
geçirildi. Fethin ardından Papa lll. Calix
tus'un teşkil ettiği bir Haçlı donanınası adı 
geçen adalara bir sefer düzenledi ve bu
radaki Türk memurları esir alarak yerleri
ne muhafız yerleştirdi. Ancak Semadirek 
dahil olmak üzere adaların tamamı çok 
geçmeden tekrar Osmanlı idaresine girdi 
(861 / 1457) 

Semadirek adası , Osmanlı idaresinin ilk 
dönemlerinde Osmanlı deniz kuwetlerinin 
kumandanı sıfatıyla kaptan-ı deryanın yö
netimini üstlendiği Gelibolu sancağına bağ
lı idi. Ancak adanın idaresi ele geçirildik
ten hemen sonra vergi vermesi şartıyla 
Limni ve Taşoz adalarıyla beraber Midilli'
deki Cenevizli Gattilusio ailesine bırakıldı. 
89S'te (ı 490) adanın vergi gelirleri arasın
da merkezden tayin edilen Limni adasının 


