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Iii MEHMET EFENDİOGLU 

SEMANiYE 

(bk. SAHN-ı SEMAN). 

SEM'ANiYYE 
( a.;; IM..J' ) 

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). 

SEMAzEN 
( ~.Jjı:l..ı....ı) 

Sema yapan anlamında 
bir Mevlevi terimi. 
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Sema'-zen, sema meşketmiş veya se
ma yapan Mevlevl'yi tanımlamak için kul
lanılan bir kelimedir. Mevleviyye tarikatı
na yeni intisap eden ve can, muhip, M ev
levi köçeği, nevniyaz denilen kişi sikkesi 
tekbir getirerek merasimle giydirildikten 
(tekbirlendikten) sonra sema çıkarması (se
ma etmeyi öğrenmesi) için dedelerden mü
rebbl veya sema dedesi adı verilen usta 
bir semazene teslim edilir. Bu dedeyle ya
pılan çalışmaya sema meşki denilir. Sema 
meşkine belli özelliklere sahip, ortasında 
2 cm. çapında bir çivinin bulunduğu sema 
tahtası üzerinde yapılan çark atma (çivi et
rafında bir devir yapma) talimiyle başlanır. Bu 
talim sol ayağın yerden hiç kaldırılmadan, 
sağ ayağın ise sol ayağın dizine kadar kal
dırılıp 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 ça
lışma daha sonraki günlerde dedenin hüc
resinde çark sayısı dokuzun katlarıyla art
tırılarak devam eder (daha geniş bilgi için 
bk. Gölpınarlı Meulana'dan Sonra Mevle
vflik, 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, par
makları hafif aralıklı ve serbest şeki lde 

yere bakar olduğu halde kolların yaklaşık 
90 derecelik bir açı oluşturacak biçimde 
yuka rı kaldırılması ve açılması). direk tut
mak (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 yap
tırılır. TennCıre açmayı, şeyh postunun 
önünden hızla geçmeyi ve selam başında 
durmayı da öğrenen nevniyazın bu başa
rılı durumunun şeyh efendi veya aşçı de
deye arzedilmesinin ardından aşçı dede
nin idaresinde mübtedl mukabelesi yap
tırılır, böylece nevniyaz diğer semazenler 
arasına girmiş olur. 

Semazenler ayine çıkmasalar da her gün 
belli bir süre vücutlarının semaa alışkan
lığının bozulup baş dönmesi, mide bulan
tısı gibi şikayetlerin ortaya çıkmasını ön
lemek için sema yaparlar. Sema esnasın
da semazenleri kontrol ederek usulüne uy
gun biçimde sema etmelerini sağlayan. se
mayı yöneten ve Mevlevlliğe intisap eden
lere sema öğreten Mevlevl dedesine se
mazenbaşı denir. Semazenbaşı. sema sı
rasında semazenler arasında dolaşıp on
ların birbirine çarpmalarını önleyerek yö
rüngelerinde dönmelerini sağlar. Eskiden 
beri meşhur olan "Bektaşi'nin çapası, Mev
levl'nin çivisi" deyiminde bir Mevlevl'nin her 
şeyden önce sema meşketmesi gerektiği 
ima edilmiştir. Mevlevlliğin ilk dönemlerin
de kadınların da kendi aralarında sema 
yaptıklarına ve Mevlana Celaleddin-i RCı
ml'nin onlara eşlik ettiğine dair rivayetler 
varsa da semazenler resmiyette erkek Mev
levller'den olurdu. 

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

SE MEN 

nın solunda aynı kumaştan bir parmak 
uzunluğunda bir şerit bulunur; bu şerit 
sema sırasında elifi nemedin içine soku
larak sabitleştirilir ve sema sola doğru ya
pıldığından 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 ku
maşlardan yapılabilen en üstteki kostüme 
"hırka" denir. Namazlarda. bayramlarda 
ve mübtedl mukabelesi gibi diğer tören
ler dışında dervişler bu hırkayı genelde 
omuzlarına alır, kollarını giymezler (şeyh
lerse her zaman kollarıyla birlikte giyer
ler) . 

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 Yoz
gatlı Neyzen Salih Dede'den özellikle söz 
edilmelidir. Ayrıca son devrin meşhur se
mazenleri arasında Tahir Olgun (Tahirül
mevlevl), Feridun Nafiz Uzluk ve Midhat 
Baharl'yi (Beytur) zikretmek gerekir. 
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Iii HÜLYA KüÇÜK 

S EMEN 
(~f) 

Satım akdinde satış bedeli 
ve tedavüldeki para anlamında 

bir fıkıh terimi. 
_j 

Sözlükte "bedel. ivaz, fıyat, satış bedeli, 
para ve kıymet" gibi anlamlara gelen se
men kelimesi (çoğul u esrnan ve esmün), 
fıkıh terimi olarak satım akdinde meblin 
bedelini ifade eder. Semenin sözlük ma
nası . bir malın mübadele değeri hakkın
da satıcı tarafından yazılı veya sözlü ola-
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