
SEMAHAN E 

L 

SEMAHANE 
(~~L.ı....ı) 

Mevlevi dergahlarında 

sema ayininin icra edildiği mekan 

(bk. TEKKE). 

SEMAi 
(~L.ı....ı ) 

~ 
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Sözlükte "bir kurala bağlı olmadan yal
nız işitmekle öğrenilen söz'' anlamına ge
len ve klasik Türk müziğinde iki basit usul
den birinin adı da olan sem ai saz şairleri
nin koşmadan sonra en çok kullandıkları 
nazım biçimidir. Kendine özgü bir ezgi eş
liğinde söylenir. Nazım birimi dörtlük ol
makla beraber daha çok aruz ölçüsüyle söy
lenen musammat semailerle divan biçi
mindeki semailerde beyit nazım birimi kul
lanılır. Dörtlük nazım birimiyle söylenen se
mailerde kafiye düzeni koşmaya benzer. 
Birinci dörtlük abcb (abab, aaab). diğer dört
lükler dddb-eeeb-fffb-... şeklindedir. Seyit 
nazım birimiyle söylenen semailerde ise ka
fiye düzeni gazel gibi aa-ba-ca-da-ea- .. . 
biçimindedir. Hem aruz hem hece ölçü
süyle söylenmesine rağmen , saz şairleri 
daha çok hece ölçüsünü tercih etmiştir. 
Dörtlük nazım birimiyle yazılan semailerde 
dörtlük sayısı genelde 3-5. beyit nazım bi
rimiyle söylenenlerde ise beyit sayısı gazel 
gibi 5-1 S arasında değişmektedir. Hikmet 
Dizdaroğlu'na göre ilk semai XVI. yüzyıl 
şairlerinden Usüli tarafından söylenmiştir. 

Ahmet Talat Onay ise Divanü lug ö. ti't
Türk'teki şiirler göz önünde bulundurul
duğunda , aruzun dört "mefailün" kalıbına 
tekabül eden ve aşıkların semai dedikleri 
nazım şeklinin aslında 8 + 8 = 16 hece ka
lıbıyla söylenen musammatlar olduğunu . 

bunların sonraları Arapça ve Farsça'dan 
kelime alınması ve aşık edebiyatının Fu
züll'den fazlaca etkilenmesiyle ineele in
cele bugünkü 8'1i hece ölçüsüyle söylenen 
semai şeklini aldığını söylemektedir (Türk 
Şiirlerinin Vezni, s. 20 1). 

SemaHer ölçülerine ve nazım birimleri
ne göre şu isimleri alır: a) Düz semai. He
ce ölçüsünün 4 + 4 = 8 kalıbıyla ya da du
raksız sekizli hece ölçüsüyle söylenen se
mailerdir: "Beyaz göğsün bana karşı 1 Aç
ma beni öldürürsün 1 Gözlerini s üze süze 1 
Bakma beni öldürürsün" (Gevherl) Düz se
mai biçiminde ve "dedim 1 dedi" şeklinde 
söylenen semailer de bazı saz şairleri ta
rafından tercih edilmiştir. "Dedim dilber 
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bu ne haydır 1 Dedi benim kaşım yaydır 1 
Dedim dilber üzün aydır 1 Dedi on beş ge
celenmiş" (Erc i ş l i Emrah ) b) Musammat 
semai. Klasik Türk edebiyatındaki musam
mat gazelden etkilenerek aruz ölçüsünün 
dört "mefailün" kalıbıyla ya da hece ölçü
sünün 8 + 8 = 16 ' lı kalıbıyla söylenen ve 
mısraları ortadan da kafiyeli olan semai
lerdir. 16'1ı hece ölçüsüyle söylenen sema
iter aslında 8'li hece ölçüsüyle söylenmiş 
bir semainin iki mısraının yan yana geti
rilmesiyle oluşmuş gibi de düşünülebilir: 
"Bu can bir gün uçar tenden gönül fariğ 
olur senden 1 Gayri iş yok sana benden he
men dizdar aşıkınım " (Mail!) c) Divan bi
çiminde semai. Aruz ölçüsü n ün dört "me
failün" kalıbıyla söylenen gazel, murabba, 
muhammes, müseddes biçimindeki şiirle
re de semai denir. "Vefasın görmedim ol 
şüha meftun olduğum kaldı 1 Düşüp sev
dasına alemde mahzün olduğum kaldı " 

(A.ş ı k Dertli ı. d) Ayaklı (yedekli) semai. Aruz 
ölçüsünün dört "mefailün" kalıbıyla yazıl
mış sernailerin her mısraından sonra "me
fallün 1 faülün" veya "mefallün 1 metallün" 
kalıbına uygun parçalar eklenmek suretiy
le söylenen semailerdir. Ayaklı semailer 
klasik Türk edebiyatındaki müstezad ga
zel örnek alınarak söylenmiştir: "Hayal-i 
gül ruhunla bekledim ben bunca gülzarı 1 
Edip bülbül gibi zarı 1 Bana göstermedi 
bahtım medet ol subh-i dldarı 1 Edip has
ret giriftarı" ( Beş i ktaş lı Gedayl) Ayaklı se
mailerin bir kısmı da. "Ef endim gel bana 
bildir bu istiğna ne adettir 1 Bana bildir 
bu istiğna ne adettir adalettir 1 Bu istiğna 
ne adettir adalettir halavettir 1 Ne adet
tir adalettir halavettir nezakettir" (Hen
gaml) şeklinde olup saz şairlerinin şiirde 
ustalıklarını göstermek için söyledikleri 
satranç nazım biçimi gibi mısralar hem 
soldan sağa hem yukarıdan aşağıya doğ
ru dört eşit parçaya ayrılıp okunabilir. e) 
Murabba biçiminde semai. Yaygın olmasa 
da bazı şairler bu biçimde de semai söyle
miştir : "Behey süfi bizi ta'netme her dem 
yerli yersizce 1 Bizi kendin gibi cahil mi 
zannettin hünersizce 1 Sözüm dinle seni 
bed-nam ederler hayr ü şersizce 1 Dilin 
çek ehl-i uşşaktan din ü Imanı fersizce" 
( Dervi ş ) . Bazı araştırmacılar dördüncü mıs

raları her dörtlüğün sonunda tekrar edi
len semailere "semai-şarkı" adını vermek
tedir. 

Semailerde daha çok aşk, ayrılık. gur
bet, tabiat, özlem gibi konular işlenir. Az 
sözle yoğun bir anlam ve gerekli ahengi 
sağlamak sernailerin önemli özelliklerin
dendiL Bunun için semai basit görünse 
de zor bir nazım biçimidir. Saz şairleri için-

de en güzel semaileri Karacaoğlan , Pir 
Sultan Abdal, Ruhsat1 ve Sümmanl söyle
miştir. 
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Türk mfısikisi usullerinden. 
~ 

Türk mOsikisi usul sisteminde terkibi
ne başka bir usul katılmadığı için basit 
usul sınıfına giren iki usulden ikincisidir 
(d iğeri iki zamanlı nlm-sofyandır) . Üç zamanlı 
ve üç vuruşlu olan bu usulün 3/8'1ik. 3/4'
lük. 3/Z'lik mertebeleri varsa da en çok 3/4 
mertebesi ile kullanılmıştır. 3/Z'lik merte
be ancak yürük semai formundaki bazı 
eserlerde eser içinde bir iki usul kadar yer 
alır. Bu mertebedeki semaiye "darb usu
lü" adı verilmiş olup müstakil olarak sade
ce Hamamizade ismail Dede Efendi'nin 
bestenigar Mevlevl a.yln-i şerifinin 3. sela
mında kullanılmıştır. Usul 3/8'lik ve bilhas
sa 3/4'1ük mertebesi ile şarkı , ilahi, türkü 
ve özellikle saz semailerinin dördüncü ha
nelerinde tercih edilmiştir. 

Darp usulü 
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Semai usulünün birinci darbı kuwetli. 
ikincisi yarı kuwetli, üçüncüsü zayıftır. Ha
mamlzade ismail Dede Efendi'nin, "Yine bir 
gülnihai aldı bu gönlümü" mısraıyla başla
yan rast. Lemi Atlı 'nın . "Açmam açarnam 
söyleyemem çünkü derinde" mısraıyla baş
layan kÜrdlli-hicazkar, Bimen Şen'in. "Al sa" 
zını sen sevdieeğim şen hevesinde" mıs
raıyla başlayan sultanlyegah. Münir Nu
rettin Selçuk'un . "Sana dün bir tepeden 


