SEM'ANT, Ebü'I-Muzaffer
ri veya Matürldl'den hiç bahsedilmemektedir. Bu arada toplumu ilgilendirmeyen
nazari konulara girilmemiş ve eserde sade bir dil kullanılmıştır. İsrailiyat'a ve mevzQ haberlere yer verilmesi eserin en önemli zaaf noktalarıdır. Sem'anl ile aynı bölgede ve ona yakın zamanda yaşamış olan Perra ei-Begavl Me'alimü't-tenzil adlı tefsirinde bu eserden önemli ölçüde faydalanmıştır. Çeşitli bölümleri Medine'de ei-Camiatü'I-İslamiyye'de farklı araştırmacılar

ca doktora ve yüksek lisans tezi olarak neş
re hazırlanan eser ( 1407) Ebu Temlm Yasir b. İbrahim ve Ebu Bilal Ganlm b. Abbas tarafından yayımlanmıştır (I-VI. Riyad
1997) z. Kavatı'u '1-edille fi'l-uşul. Eserde müellif. usul ve usul-i fıkıh kavramlarını izah ettikten sonra edille-i şer'iyye hakkında geniş bilgi verir. Sübkl usulde buna
benzer bir eser görmediğini söyler. Muhammed Hasan Heyto tarafından önce
Mecelle tü Ma'hedi'l-ma]].tutati'l-'Arabiyye'de (XXVII! [Küveyt 140211982[. s.
209-288), ardından müstakil kitap olarak
neşredilmiştir (Beyrut 14 ı 71 ı 996). Eser
üzerinde Muhammed b. Hafız el-Hakemi
Muhammed b. Suud Üniversitesi'nde doktora tezi hazırlamıştır (Riyad 140811 988)
3. el -Iştıldm fi'l-J:ıilaf beyne'l-imameyn
eş-Şdii'i ve Ebi Ijanife. el-MuJ:ıtaşar
adıyla da bilinen eser. Hanefi fakihi Ebu
Zeyd ed-Debüsl'nin el-Esrar adlı kitabına
cevap olarak yazılmış olup ibadetlere dair
bölümünü Nayif b. Nafi' el-Ömer! yayımla
mıştır (Kahire 1412-141 3/1992- 1993). Sem'anl'nin kaynaklarda adı geçen diğer eserleri de şunlardır: el-El,zadişü'l-elfi'l-l,zisan
(her birinden on tane olmak üzere toplam 100 şeyhte n alınmış 1000 hasen hadisten oluşmaktadır) , el-Emali fi'l-l,zadiş,
Minhacü Ehli's-sünne, er-Red 'ale'lKaderiyye (hadis le ilgili olup yirmi ciltten fazla o lduğu belirtilir). el-Burhan (hilafiyata dair 1000 kadar meseleyi ele alır),
el-İntişar li-aşl,zdbi'l-l,zadiş, el-Evsat (hilafiyatla ilgilidir) , Mesnedü'l-]fader, etTaba]fat, Mu'cemü'ş-şüyCıJ:ı .
BİBLİYOGRAFYA :

Sem'anl. el-Ensab ( Barlıdil. III, 298-300; a.rnlf..
et-Ta(ıbfr fl'l·mu'cemi'l-kebfr (nşr. Mün!re Nacl
Sal im). Bağdad 1395/1 975, I, 167,222,442, 537;
ll, 288, 449 ; ayrıca bk. İndeks ; İbnü'I-Cevz!. elfl1un~am (nşr. ibrah im Şemsedd in ), Beyrut 1993,
XVII, 37 vd.; Abdülker!m b. Muhammed er-Rafi!.
et-Tedufn fiatıbari ~azuin ( nşr. Az!zullah el-Utarid!), Beyrut 1408/198 7, IV, 118 vd.; İbnü ' I-Eslr.
el-Lübab, Il, 138; İbrahim b. Muhammed es-SarJfinl. el-fl1üntel)ab mine's-Siyak ( n şr. M . Kazım
Mahmud!), Kum 1403/1362 hş. , s. 676 -677; İbn
Hallikan. Ve{eyat, III, 211; ZehebJ, A'lamü 'n-nübela', XIX, 11 4-115; a.mlf.. Te?kiretü'l-(ıufffl?, IV,
1227; Sübk!. Tabakat (Tanahl). V, 335-344; İsne-
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v!. Tabakiitü'ş-Şafi' iyye, Beyrut 1996, s. 215;
Ebü'I-Fida İbn Keslr. Tabakiitü'l-fukahfı'i 'ş-Şa
fl'iyyfn (nşr. Ahmed Ömer Haşim- M. Zeynühüm
M. Azeb). Kahire 1413/1993, Il, 489 vd.; KureşJ,
el-Ceuahirü '1-muçiıyye, ll, 557; III, 206; İbn Tağ
rlberdl. en-Nücümü 'z-zahire (nşr. M. Hasan Şem
seddin). Beyrut 1413/1992, V, 158; Davüdl. Tabakiitü 'l-mü{essirfn, ll, 340; Keş{ü 'z-zunün, I, 449;
Brockelmann. GAL Suppl., ı, 731 ; Senaullah BOtü, "el-imam Ebü 'I-Mm:affer es-Sem'anl: I:Iay atühü ve ]Jıdematühü ' l-'ilmiyye ", ed-Dirasatü 'lislamiyye, XXVII/2, İsiamabad 1992, s. 63-93;
a.mlf.. "Menhecü Ebi'l-Mu;::affer es-Sem'anl fi
tefslrih", a.e., XXIX/ 2 (ı9 94 ) . s. 57-108.
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EbCı Bekr Muhammed b. Mansur
b. Abdilcebbar es-Sem'anl ei-Mervezl
(ö. 510/ 1116)
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466 (1073) yılında Merv'de doğdu. Sem'anl ailesinin en meşhur alimi kabul edilen, el-Ensab adlı eserin müellifi Abdülkerlm b. Muhammed es-Sem'anl'nin babasıdır. Soyu Arap asıllı Temlm kabilesinden geldiği için Temlml. Merv'de doğup
burada vefat ettiği için Mervezl nisbeleriyle de anılmıştır. Sem'anl küçük yaştan
itibaren ilim meclislerine katılmaya başla
clı. Merv'de babası başta olmak üzere Ebü'lHayr Muhammed b. Ebu İmran es-Saffar
ve Abdullah b. Ahmed et-Tahir! gibi alimlerden hadis dinledi. Daha sonra uzun süre devam edecek olan ilmi yolculuklarına
başladı. Nlşabur'da Ebu Ali Nasrullah b.
Ahmed ei-Huşnaml ve Abdülvahid b. Abdülkerlm el-Kuşeyrl; Bağdat'ta Sabit b.
Bündar. Ebü'l-Hüseyin Mübarek b. Abdülcebbar İbnü't-Tuyürl ve Ebü Sa'd Muhammed b. Abdülkerlm b. Huşeyş el-Bağ
dadl; Küfe'de Ebü'l-Beka Muammer b.
Muhammed el-KOfi ei-Habbal ve Ebü'lGanaim Muhammed b. Ali en-Nersl; Mekke'de Ebü Şakir Ahmed b. Muhammed
el-Osman!' den dini ve edebi ilimler tahsil
etti. Hanbeli alimi Ebü'I-Vefa İbn Akil'den
istifade etti. 497' de ( ı ı o3) gittiği Bağdat'
ta Ebu Muhammed Abdullah b. Ali İbnü'l
Abenüsl'den Hatlb ei-Bağdadl'nin TariJ:ıu
Bagdad'ını okudu. Burada kaldığı bir yıl
içinde Nizarniye Medresesi'nde hadis dersleri verdi, ayrıca vaaz ve irşad faaliyetlerinde bulundu . 498'de (ll 04) Hemedan'a
geçti; İsfahan . Rey ve Herat'a uğradı. Buralarda Ebu Bekir Ahmed b. Muhammed
İbn Merdüye, Ebü'I-Feth Ahmed b. Muhammed ei-Haddad ve Ebu Sa'd Muhammed b. Muhammed el-Mutarriz gibi alim-

kendilerinden yararlandı.
yerlerde zaman zaman ders halkaları oluşturarak hadis rivayet etti. Seyahatleri sırasında satın alma ve istinsah
yoluyla pek çok hadis eserine sahip oldu .
Merv'e dönünce şehrin merkez camisinde
ders halkası oluşturdu; bir yandan hadis
okuttu. bir yandan halkı irşad etti. Talebeleri arasında Mü'temen b. Ahmed es-Sacl, Ebü'l-Vefa İbn Akil ve Silefi gibi isimler
bulunmaktadır. 509'da ( 1115) henüz dört
yaşında olan oğlu Abdülkerlm'i yanına alarak Nlşabur 'a gitti. Merv'e döndükten kı
sa bir süre sonra 3 Safer 51 O' da ( 17 Haziran ı ı 16) vefat etti ve Sencezan Kabristanı ' nda babasının yanına defnedildi.
lerle

görüşerek

Uğradığı

Şam fıkhı . hadis. ilm-i rica!. ensab ve
tarih konularında temayüz eden Sem 'anl
özellikle hadis ilmindeki derinliği sebebiyle münekkitler tarafından imam. muhaddis ve hafız gibi vasıflarla anılmıştır. Arkadaşı ve aynı zamanda talebesi olan Silefi ondan asrınınalimi (Zehebl, Tarii)u 'lİslam, s. 261 ), Ebü'I-Ferec İbnü'l-Cevzl de
all am e ( el-Munta?am, XVII , 150) diye söz
eder. Merv Camii'ndeki vaazları sırasında
okuduğu hadisleri senedieriyle birlikte ve
ezbere naklederdi. Bir vaazında mecliste
bulunanlardan birinin. senedieri o anda uydurması ihtimaliyle ilgili tereddüdünün kendisine ulaştırılması üzerine. "Kim bana yalan isnad ederse ..." (men kezebe aleyye) hadisini doksan küsur tarikiyle ezberinden
naklettiği. ardından hadis konularını bilen
birinin on hadisin sen ed ve metinlerini birbirine karıştırmasını söylediği , yapılan değişikliklerin hepsini düzelttiği, böylece bilgisi konusunda ortaya çıkan tereddütleri
giderdiği zikredilmiştir (Zehebt. Te?kiretü'l-fwff8.;;, N, 1267-1268) Halkarasında it ibarlı bir kişi olduğu belirtilen Sem'anl'nin
bir sohbetinde talebelerine yardım edilmesi yolunda söylediği bir söz üzerine hemen 1000 dinar para tedarik edilip kendisine verildiği nakledilmektediL Yazmaya başladığı birkaç eser ömrü yetmediği
için yarım kalmış. ancak ders halkalarında
şerhedip yazdırmak suretiyle rivayet ettiği hadislerden oluşan el-Emali adlı eseri
tamamlanmıştır. Üç ciltten oluşan ve 142
imla meclisini ihtiva eden el-Emali'yi İb
nü's-Salah eş-Şehrezürl türü arasında daha önce benzeri yazılmamış bir eser diye
nitelemektedir ( İbn Kadi Şühbe. ı. 295 )
Edebi değeri yüksek olduğu belirtilen şi
irler de yazan Sem'anl hayatının sonlarına
doğru şiirlerini imha etmiş, bunlardan sadece talebeleri tarafından muhafaza edilmiş olanlar günümüze ulaşmıştır (b k ibnü'l-imad, IV, 30).

SE MEN
BİBLİYOGRAFYA :

Sem'anl. el-Ensab, vıı, 140-141; İbnü'I-Cevzl. elMunt(l;?am (Ata). XVII, 149-150; İbnü'I-Eslr, el-Wbab, 1, 13; Zehebl, A'lamü'n-nübela', XIX, 371373; a.mlf. , Tq;kire tü 'l- f:ıufftı?, IV, 1266-1269;
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Keysaniyye Şiası'nın
tali gruplarından olup
Beyan b. Sem'an'a
nisbet edilen ve daha çok
Beyaniyye olarak bilinen aşırı fırka
(bk. BEYAN b. SEM'AN).
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Sema yapan anlamında
bir Mevlevi terimi.
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Sema'-zen, sema meşketmiş veya sema yapan Mevlevl'yi tanımlamak için kullanılan bir kelimedir. Mevleviyye tarikatı
na yeni intisap eden ve can, muhip, M evlevi köçeği, nevniyaz denilen kişi sikkesi
tekbir getirerek merasimle giydirildikten
(tekbirlendikten) sonra sema çıkarması (sema etmeyi öğrenmesi) için dedelerden mürebbl veya sema dedesi adı verilen usta
bir semazene teslim edilir. Bu dedeyle yapılan çalışmaya sema meşki denilir. Sema
meşkine belli özelliklere sahip, ortasında
2 cm. çapında bir çivinin bulunduğu sema
tahtası üzerinde yapılan çark atma (çivi etrafında bir devir yapma) talimiyle başlanır. Bu
talim sol ayağın yerden hiç kaldırılmadan,
sağ ayağın ise sol ayağın dizine kadar kaldırılıp sola atılmak suretiyle vücudun da
sola çevrildiği bir devirden ibarettir. Çark
esnasında sağ ayak yere konur konmaz
yine aynı hareketlerle yeni bir devir baş
lar. İlk gün dokuz çarkla başlayan bu çalışma daha sonraki günlerde dedenin hücresinde çark sayısı dokuzun katlarıyla arttırılarak devam eder (daha geniş bilgi için
bk. Gölpınarlı Meulana'dan Sonra Mevlevflik, s. 387-389). Çark atma ti\limini kol
açmak (sağ el parmakları bitişik ve niya-

za açılmış bir çiçek görünümünde yukarı.
sol elin sağ ele göre daha aşağıda, parmakları hafif aralıklı ve serbest şeki ld e
yere bakar olduğu halde kolların yak laşık
90 derecelik bir açı o luşturacak biçimde
yuka rı kaldırılması ve açılması). direk tutmak (semada olduğu yerde dönüp bir
noktada sabit kalma pozisyonu almak) ve
ardından düz hat boyunca ilerlemek gibi
sema meşkinin diğer kısımlarının talimi
takip eder. Böylece sema etmeyi iyice öğ
renen nevniyaza tennCıre ile (semazenin
üzerindeki k! oş etek) sema çalışmaları yaptırılır. TennCıre açmayı, şeyh postunun
önünden hızla geçmeyi ve selam başında
durmayı da öğrenen nevniyazın bu başa
rılı durumunun şeyh efendi veya aşçı dedeye arzedilmesinin ardından aşçı dedenin idaresinde mübtedl mukabelesi yaptırılır, böylece nevniyaz diğer semazenler
arasına girmiş olur.
Semazenler ayine çıkmasalar da her gün
belli bir süre vücutlarının semaa alışkan
lığının bozulup baş dönmesi, mide bulantısı gibi şikayetlerin ortaya çıkmasını önlemek için sema yaparlar. Sema esnasın
da semazenleri kontrol ederek usulüne uygun biçimde sema etmelerini sağlayan. semayı yöneten ve Mevlevlliğe intisap edenlere sema öğreten Mevlevl dedesine semazenbaşı denir. Semazenbaşı. sema sı
rasında semazenler arasında dolaşıp onların birbirine çarpmalarını önleyerek yörüngelerinde dönmelerini sağlar. Eskiden
beri meşhur olan "Bektaşi'nin çapası, Mevlevl'nin çivisi" deyiminde bir Mevlevl'nin her
şeyden önce sema meşketmesi gerektiği
ima edilmiştir. Mevlevlliğin ilk dönemlerinde kadınların da kendi aralarında sema
yaptıklarına ve Mevlana Celaleddin-i RCı
ml'nin onlara eşlik ettiğine dair rivayetler
varsa da semazenler resmiyette erkek Mevlevller'den olurdu.

Semazenin Kıyafeti. Semazenlerin baş
giydikleri 45-SO cm. uzunluğunda
koyu kahverengi veya deve tüyü rengindeki keçe külaha "sikke", sema esnasında
pervane gibi açılan geniş. kloş etekli, üst
tarafı vücudu saran ve genelde beyaz renk
tercih edilen elbiseye "tennCıre" denir. Beldeki yaklaşık beş parmak genişliğinde "elifi nemed" (elif lamet) adı verilen kemerle
sıkılmış kısımdan aşağısının hafif bir dönüşle açılan eteği semazeni idare eder ve
adeta onun dönüşüne uyar. Tennurenin
üzerindeki yeleğe "mintan", bunun da üstüne giyilen dar ve düğmesiz. bele kadar
gelen ve boya nisbetle elifi nemedin yarı
sına varan ince kumaştan yapılmış yeleğe "destegül" adı verilir. Bunun ön kısmı-

nın

solunda

aynı kumaştan

bir parmak
bir şerit bulunur; bu şerit
sema sırasında elifi nemedin içine sokularak sabitleştirilir ve sema sola doğru yapıldığından destegülün sol tarafı açılma
mış olur. Semazenin semaa başlamadan
önce soyunduğu, genelde siyah renkte önü
açık ve yakasız. geniş. belsiz ve ayaklara
kadar uzanan, mevsimine göre değişik kumaşlardan yapılabilen en üstteki kostüme
"hırka" denir. Namazlarda. bayramlarda
ve mübtedl mukabelesi gibi diğer törenler dışında dervişler bu hırkayı genelde
omuzlarına alır, kollarını giymezler (şeyh
lerse her zaman kollarıyla birlikte giyerler) .
uzunluğunda

Tam bir ahenk ve mükemmel bir tavır
la sema edebilen pek çok semazen yetiş
miştir. Bunlar arasında, XIX. yüzyılın son
yarısında mutrip parmaklığı üzerinde de
sema edecek kadar çevikliğiyle tanınan
Kasımpaşa Mevlevihanesi semazenbaşısı
Mehmed Fahri Dede ile bir defasında her
biri 2 kg. ağırlığındaki on tennCıreyi üst
üste giyerek muntazam sema eden Yozgatlı Neyzen Salih Dede'den özellikle söz
edilmelidir. Ayrıca son devrin meşhur semazenleri arasında Tahir Olgun (Tahirülmevlevl), Feridun Nafiz Uzluk ve Midhat
Baharl'yi (Beytur) zikretmek gerekir.
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"Mevlevilik'te Matbalı Terbiyesi", TY, sy. 27
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Satım akdinde satış bedeli
ve tedavüldeki para anlamında
bir fıkıh terimi.
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Sözlükte "bedel. ivaz, fıyat, satış bedeli,
para ve kıymet" gibi anlamlara gelen semen kelimesi (çoğul u esrnan ve esmün),
fıkıh terimi olarak satım akdinde meblin
bedelini ifade eder. Semenin sözlük manası . bir malın mübadele değeri hakkın
da satıcı tarafından yazılı veya sözlü ola-
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