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Aşık edebiyatında bir nazım şekli. 
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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 



baktım aziz İstanbul" mısraıyla başlayan 
hicaz ve. "Aşıka Bağdat sorulmaz ufukları 
aşar gider" mısraıyla başlayan mahur şar
kıları bu usulle bestelenmiş eserlerden ba

zılarıdır. 

BiBLiYOGRAFYA : 

Suphi Ezgi. Nazari-Amelf Türk Musikisi, İstan
bul 1935-40, ll , 5; IV. 280; Hüseyin Sadeddin Arel. 
Türk Masıkisi Nazariyalı Dersleri i haz Onur Ak
doğu) . Ankara 1991. s. 69, 74 ,85-86: İsmail Hak
kı Özkan . Türk MCısikisi Nazariyalı ue Usulleri 
Kudüm Ve lueleleri, istanbul 2006, s. 609, 615-
616: Sadeddin Heper. "Türk Musikisinde Usul
ler". MM, sy. 344 [1978). s. 10. 

!il İSMAİL HAKKI ÖZKAN 

r 1 
SEM'ANi, 

Abdülkerim b. Muhammed 
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Ebu Sa'd Abdülker!m b. Muhammed 
b. Mansur es-Sem'ani 

(ö. 562/1166) 

el-Ensab adlı eseriyle tanınan 

L 
tarihçi ve hadis hafızı. 

_j 

21 Şaban 506 ( 1 o Şubat 111 3) tarihinde 
Merv'de doğdu. Temlm kabilesinden gel
diği için Temlml. atalarından Sem'an'a nis
betle Sem'anl. Merv'de doğduğundan Mer

vezl. Horasan bölgesine nisbetle Horasanl 
nisbesiyle anılmıştır. Babası Muhammed 
b. Mansur. Horasan bölgesinin en tanın
mış alimlerindendi. Annesi Fatıma bint Ha
san ez-Zendehaniyye. Merv'in yönetimin

de söz sahibi ailelerden birine mensuptu. 
Sem·anl birçok müfessir. muhaddis. fakih. 

tarihçi. edip. vaiz ve hatip yetiştiren bir 
aile içinde dünyaya geldi. Henüz dört ya
şında iken babası onu Nlşabur 'a Abdül
gaffar b. Muhammed eş-Şiruyl ve Ubeyd 
b. Muhammed el-Kuşeyri gibi alimierin 

ders hall<asına götürdü. Aynı yıl içinde ölen 
babasının vasiyeti gereği öğrenimiyle arn
caları Hasan b. Mansur ile Ahmed b. Man
sur ilgilendi. İlk eğitimini İ brahim b. Ah
med el-Mervezi'den aldıktan sonra çeşit
li derslere katılmaya başladı. Yirmi üç ya
şından itibaren uzun süre devam edecek 

olan ilmi seyahatlere çıktı. 529 ·da 1 ı ı 3 5 ı 
başlayan ve altı yıl süren ilk seyahati sıra
sında Horasan. Irak. Suriye ve Hicaz böl
gelerini ziyaret etti. 532' de 1 ı ı38 ı Bağ
dat'a gitti ve 537 (11 42) yılına kadar bura
da kaldı. Oğlu Abdürrahim es-Sem'ani'
nin eşlik ettiği ikinci seyahatini 540-546 
(1145-1151 ) yılları arasında Nlşabur. Herat. 
Belh ve Nesa gibi merkeziere yaptı. 549'

da 1 ı ı 54 ı çıktığı üçüncü seyahatinde Ha
rizm ile Semerkant. Buhara ve Nesef baş-

ta olmak üzere Maveraünnehir bölgesin
deki ilim merkezlerini gezdi. Gittiği yerler
de ilim meclislerine katılmanın yanında 
diğer alimleri de ziyaret ederek onlardan 
faydalanmaya çalıştı. Bu seyahatler sıra
sında 1 00 civarında merkeze uğradığı ve 
görüştüğü hoca sayısının 7000'e ulaştığı 
rivayet edilmektedir (Zehebl. Te?k iretü '1-
huffM IV. ı 3ı6 ı Bunlar arasında Muham
med b. Fazı el-Furavi. Temlm b. Ebu Said 
el-Cürcani. Hibetullah b. Sehl el-Bistaml 
ve EbCı Bekir Muhammed b . Abdülbaki el
Ensarı gibi isimler yanında çoğu İsfahan 
ve Nlşaburlu seksen civarında hanım hoca 
bulunmaktadır. 552 (1157) yılında tamam
ladığı son seyahatinin ardından Merv'e yer
leşen Sem'anl vefat ma kadar bütün zama
nını Nizarniye ve Arnidiye medreselerinde 
talebe okutarak. eser telif ederek ve va
az vererek geçirdi. 1 Rebi ülewel 562 (26 
Ara lı k 1166) tarihinde vefat etti ve Sen
cezan Kabristanı 'na defnedildi. Hadiste 
imam. sika. hafız. hüccet gibi sıfatlarla anı
lan ve güvenilirliğine işaret edilen Sem·a
nl ayrıca bir Şafii fakihi olarak meşhur ol
muştur. Üstün ilmi birikimi akranlarını ve 
hocalarını bile kendisinden rivayete yön
lendirmiştir (Sübk!, vı ı . ı82) İbn Asakir 
onun hakkında "Horasan bölgesinin üsta
dı ". Zehebi " Horasan'ın muhaddisi" . Süb
ki "Şark'ın muhaddisi" ifadesini kullanmış
tır. Çağdaşı İbnü'l-Cevzi ise kendisini ağır 
biçimde suçlamıştır 1 el-Munt~am, X. 224-
225ı. Yapılan araştırmalarda İbnü ' l-Cev
zi'nin suçlamalarında haklılık payı bulun
madığı ve eleştirilerin mezhep taassubun
dan kaynaklandığı belirtilmiştir. 

Eserleri. Sem'ani'nin eserlerinden ço
ğu Moğollar'ın Merv'i işgali sırasında kay
bolmuş. sadece birkaçı günümüze ulaş

mıştır. 1. el-Ensfıb. Müellifin en meşhur 
eseridir. 550 (1155) yılında Semerkant'ta 
yazılmaya başlanmış. kabilelerin nesebi ya
nında şehir. belde. ülke. mezhep ve mes
lek gibi mensubiyetler esas alarak hazır
lanmıştır. Eserde 5348 nisbe alfabetik ola
rak sıralanmıştır. el-Ensfı b'ı ilk defa D. S. 
Margoliouth. Sem'anl ve eserleri hakkın
da bir giriş yazısıyla tıpkıbasım halinde ya
yımlamış (Leiden-London 19 ! 2 ~Bağ
dat ı 970). daha sonra ilk on cildini Abdur
rahman b. Yahya el-Muallimi neşre hazır
lamış 1 Beyrut ı 400/ ı 980 ı. son üç cildi de 
Pakistan'da yayımlanmıştır 1 Haydarabad 
ı 980- ı 982 ı Eserin Abdullah ömer el-Ba
rudi tarafından yapılmış bir neşri daha var
dır (l-V. Beyrut 1408/!988) İ zzeddin İbnü ' l
Esir el-Ensfıb ' ı el-Lübfıb ii teh?:ibi'l-En
sfıb adıyla ihtisar etmiş (I-lll. Kah i re ı 357-
ı 369: Beyrut. ts ). Süyuti de İbnü ' l-Esir 'in 
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çalışmasını Lübbü 'l-lübfıb ii tahriri'l-En
sfıb adıyla özetlemiştir (nşr. P. ). Veth. l-ll. 
Le iden !84 ! -185 1: Bağdat 1963: nşr. Mu 
hammed Ahmed Abdülaziz - Eşref Ahmed 
Abdülaz!z. l-ll . Beyrut I4ı 1/ 1991) Abdullah 
b. Salih el-Berak. el-M ilel ve'n-nil:ıal el
vfıride ii kitfıbi'l-Ensfıb li's-Sem'fıni isim
li çalışmada el-Ensfıb 'da dinler ve mezhep
ler konusunda yer alan bilgileri deriemiş ve 
değerlendirmiştir (Ri ya d ı 4 ı 7/ 1 996ı 2. el
M u'cemü 'l-kebir . Sem'ani. hocalarını ta
nıtmak amacıyla Mu'cemü 'ş-şüyu]] is
miyle de bilinen el-Mu'cemü 'l-kebir ve 
bunun ihtisarı olan et-Taf:ıbir fi'l-Mu'ce
mi 'l-kebir adıyla iki eser kaleme almıştır. 

el-M u'cemü 'l-kebir' in müellifin vefatın
dan kısa bir süre sonra kaybolan asıl nCıs
hasından yapılan ihtisarlardaki bazı fark
lılıklar günümüzde tartışmalara zemin ha
zırlamıştır (Sem'ani . el-Müntei)ab, neşre 

denin g iri şi. I. 89-96). Başı ve sonu eksik 
bir nüshadan et-Taf:ı bir fi'l -M u'cemi'l
kebir ismiyle neşredilen muhtasarda (l-ll. 
Bağdat 1395/1975) Sem'anl'nin 1193 hoca
sının hayatı konu edilmektedir. Naciye Ab
dullah İbrahim. "el-Mer"etü fi menahici' l
mü,erril)in" başlıklı makalesinde [ Buhüş, 

s. 534-559). Sem'ani'nin e t-Taf:ıbir adıyla 

yayımlanan eserinde hocaları olarak zik
rettiği yetmiş civarında hanımı esas ala
rak o devrin ilim anlayışında kadının yerini 
tesbit etmeye çalışmıştır. el -Mu'cemü 'l
kebir'in muhtasarı olduğu anlaşılan . an
cak Sem'ani tarafından mı yoksa bir baş
kası tarafından mı ihtisar edildiği belirle
nemeyen başka bir nüshada 1 el-Müntei)ab 
min Mu'cemi şüyüi) i Ebi Sa'd es-Sem'a
n f, nş r. Muvaffak b. Abdullah b. Abdül ka
d ir, 1-IV. Riyad !41 7/ 1996) müellifin 1445 
hacası tanıtılmaktadır. 3. e?:-Zey l 'alfı Tfı 

ri]]i 'l -Ijati b. 463-562 (1070- 1167) yılları 
arasını kapsayan ve on beş ciltten oluşan 
eserde Bağdat ile bir şekilde alakası bu
lunan çok sayıda kişinin biyografisine yer 
verildiği nakledilmektedir. Bu eser ve İ b
nü'n-Neccar el- Bağdadl tarafından yapı

lan muhtasarı günümüze intikal etmemiş. 

sadece asıl nüshanın XX. cildinetekabül et
tiği anlaşılan X ve Xl. ciltleriyle ( DİA, XXI, 
ı 69) Ahmed b. Aybek ed-Dimyatl'nin bun
dan seçmeler yaparak 214 kişinin biyog
rafisine yer verdiği el-Müsteffıd min Zey
li Tfıri]]i Bagdfıd isimli eser zamanımıza 
ulaşmıştır ( nş r. Muhammed Mev l Cıd Ha
lef - Beşşar Avvad Ma ·r eıf. Beyrut ı 406/ 
ı 986) Kitap İbn ManzOr tarafından da ih
tisar edilmiş . bu muhtasarın bir nüshası 
günümüze intikal etmiştir (Brockelmann . 
VI. 63-64) 4. Edebü'l-imlfl ve'l-istimlfl*. 
İslam eğitim tarihi açısından önemli bir 
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