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Sözlükte "işitmek, duymak, bir dileği kabul etmek, anlamak; duyurmak" manalarındaki sem' kökünden türeyen semi' "işi
ten" demektir. Allah'a nisbet edildiğinde
"işitilmeye konu teşkil eden her şeyi işi
ten" diye açıklanır. Allah'ın işitmesi kulak
gibi bir organa veya araca bağlı değildir
(İbnü ' l-Eslr, en-Nihtı.ye, "sm'" md.; Lisanü 'l'Arab, "sm'" md.). Sem' kavramı sekiz ayette zat-ı ilahiyyeye nisbet edilmiş olup bunların ikisinde "işittirmek, duyurmak" anlamında "if'al" kalıbı, bir ayette, "O'nun işit
mesi şayan-ı hayrettir" anlamıyla (el-Kehf
18/26) taaccüb fiili kullanılmıştır. Beş ayette "ca'!" (yaratmak, yapmak) yardımcı fiiliyle
Cenab-ı Hakk'ın insanlara işitme duyusu
ve organı lutfettiği, beş yerde de kişilerin
işitme yeteneklerine O'nun hakim olduğu,
dilediğinde bu yetenekleri iptal edeceği
belirtilmiştir. Sem! ismi kırk altı ayette Allah'a izfıfe edilmiş olup bunların otuz ikisi
alim, on biri baslr, biri karlb isimlerinden
önce zikredilmiş, iki ayette de "semlu'ddua" (duayı işiten. kabul eden) şeklinde kullanılmıştır (M. F Abdü lbaki, el-fvlu' cem,
"sm'" md .).
Seml' esrna-i hüsna hadisinin hem İbn
Mace hem Tirmizi rivayetinde yer almış
("Du'ii."', lO ; "Da'avat", 82). ayrıca Buhar]
ve Müslim tarafından nakledilmiştir ("Da'av ii.t" , 5; "Zikir", 44) Sem' kavramı çeşit
li hadislerde Allah'a nisbet edilmiştir. Namazda rükudan doğrulma sırasında okunan, "Semiallahü li-men hamideh" (Allah
kendisine övgü ve senada bulunan kimsenin bu
ibadetini kabul eder) cümlesi Kütüb-i Si tt e'de yer almaktadır (Wensinck, el-fvlu'cem,
"sm"' md ) Hz. Peygamber'in şu duasın
da da sem' kavram ı "kabul etmek" manasıyla Allah'a nisbet edilmiştir: "Allahım! Ürpermeyen kalpten, kabul olunmayan duadan, doymayan nefisten ve fayda sağla
mayan bilgiden, özellikle bu dört şeyden
sana sığınırım" (İbn Mace, "Mul5addime" ,
23; Tirmizi, "Da'avat", 68; Nesa!, "İsti'ii.ze",
64)

Kaynaklarda, kelime türü bakımından
grubuna giren semlin yine sıfat olan
ve İbn Mace rivayetinde ("Du'a"', lO) Allah'a nisbet edilen sami'den daha zengin bir anlam taşıdığına dikkat çekilir ve
üç manası üzerinde durulur. Birincisi Allah'ın zatıyla kaim işiticilik olup işitilecek
şeylerin kendisine gizli kalmadığı zatın
sıfat
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ezell sıfatını teşkil eder; baslr, alim , kadlr
gibi. Bu anlamda seml' için ilgi alanı (taall u k) düşünmeye gerek yoktur. Bu ilahi
isim veya sıfat karşısında gizli ile aşikar,
konuşma hali ile sükut hali eşittir, çünkü
Allah'ın işitmesi kulak vb. vasıtalara bağ
lı değildir. Allah gece karanlığında büyük
bir kayanın üzerindeki siyah karıncanın kı
mıldayışını duyar (Gazzall, s. 96) Semlin
ikinci anlamı "işittiren" demek olup burada mutlaka bir ilgi alanı (işitilecek şey) söz
konusudur. Kur'an-ı Kerim'de sem' kavramının kullanılışında bu mana Allah'a izfıfe
edilmiştir (el-Enfal 8/23) . Üçüncü anlamı
"dilek ve niyaziarı kabul eden" şeklinde
dir. Bu mana Kur'an ve hadis metinlerinde yer alan sem' kavramlarının bir kısmın
da görülmektedir (Ebü'l-Kasım ez-Zeccad, s. 75-76; Ebu Bekir ibnü'l-Arabl, vr. 65 b)
Bir görüşüyle Ebü'l-Hasan el-Eş' arinin de
içinde yer aldığı, çoğu Mu'tezll'i olan alimler sem! ismini alim ismine irca etmişler
dir. Ancak Fahreddin er-Razl'nin de belirttiği gibi (Leuami'u 'l-beyyinat, s. 246) bu
durumda otuz iki ayette seml'-allm isimleri bir arada zikredilmezdi (bk. SEM'). Seml'den sonra alim isminin getirilmesi Cenab-ı Hakk'ın işittiği şeylerin mahiyetini iyi
bildiğine ve gereğinin neden ibaret bulunduğu hususuna hakkıyla vakıf olduğu
na işaret etmektedir. işitme ile görme duyularının bilgi sağladığı doğrudur. Ancak
bir şeyin görülerek ve duyularak bilinmesi insan psikolojisi açısından bunlar olmaksızın bilinmesinden çok daha önemli ve
etkileyicidir. Naslarda tekrar edilen sem·sem! isim ve sıfatı tamamıyla insanın davranışiarına yön vermeyi amaçlamaktadır.
Seml' isminin açıklanmasında tasawufi
yaklaşıma da yer veren Kuşeyrl, işitme ve
görme yeteneklerini meşru olmayan şey
lerden koruyan kimseyi Allah'ın seveceği
ni ve bu duyularını doğru yolda kullanmasına yardımcı olacağını belirtir. Yine onun
yaklaşırnma göre kul kendisine yapılan haksız isnatları mevlasının işittiğinin bilincini
taşırsa karşılık vermekten vazgeçer; çünkü Allah'ın iftiraya uğramış kimseye yardımcı olması o kişinin kendi girişimlerin
den çok daha etkilidir (et- Taf:ıbfr fı't-te?kfr,
S. 49-50) Seml' isminin genellikle zatl-sübutl sıfatlar arasında yer aldığı kabul edilir, ancak "işittiren" manasma alındığı takdirde fiili sıfatlar grubuna dahil olur. Semlin baslr ile muhteva paralelliği, alim ve
hablr ile de kısmen anlam yakınlığı bulun-

Şe'nü'd-du'a' (nşr Ah med Yusuf
ed -Dekkak). Dımaşk 1404/ 1984, s. 59-60; Kadl
Abdülcebbar. el-Mugni (nşr. Mahmud M. el-Hudayrl), Kahire, ts. (ed-Darü'l-Mısriyye), V, 241242; Abdülkahir ei-Bağdadl, el-Esma' ve'ş-şıfat,
Kayseri Raşid Efendi Ktp. , nr. 497 , vr. 121 b·123b;
Kuşeyrl. et-Ta/:ıbir fi't-te?kfr (nşr. ibrahim Besyu nl) , Kahire 1968, s. 49-50; Gazzall, el-Makşadü'l
esna (Fazluh), s . 96 ; Ebu Bekir İbnü'I-Arabl. elEmedü'l-akşa, Hacı Selim Ağa Ktp ., nr. 499 , vr.
65b-66' ; Fahreddin er-Razı. Levami'u'l-beyyinat
(nşr Ta h a Abdürrau f Sa'd). Beyrut 1404/ 1984, s.

75-76; Hattabl,

246.
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BEKİR TOPALOGLU

SEMIN el-HALEBİ
(~! ~ )

Ebü'l-Abbas Şihabüddln Ahmed b. Yusuf
b. İbrahim (Abdiddaim) el-Halebl
(ö.

L

Kıraat,

756/ 1355)

tefsir ve nahiv alimi.
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BİBLİYOGRAFYA :

Halep'te doğdu , çocukluk dönemini ve
muhtemelen gençlik yıllarının bir kısmını
burada geçirdi. Uzun yıllar Mısır'da yaşa
masına ve M ıs rl nisbesiyle de anılmasına
rağmen Semln el-Halebl diye şöhret kazanmasından hareketle "Semln" (besili, şiş
man) lakabının ona Halep'te bulunduğu
dönemde ve iri yapılı olduğu için verilmiş
olabileceği ileri sürülmüştür. İ bnü'l-İmad
kendisini İbnü's-Semin diye kaydediyorsa
da bunun doğru olmadığı belirtilmiş, İb
nü's-Semln Ahmed b. Ali el-Bağdadl ile
karıştırılmış olabileceğine dikkat çekilmiş
tir ('Umdetü'l-f:ıufffi.+, ne şrede nin girişi , I,
23-24). Sernin'in Halep'teki eğitim dönemi hakkında bilgi bulunmamakta ve bilinmeyen bir tarihte Mısır'a gittiği kaydedilmektedir. Semln Mısır'da ilim çevrelerini dolaştı; Ebu Hayyan el-Endelüsl'den
nahiv ilminde faydalandı ve bu alanda temayüz etti. Takıyyüddin es-Saiğ diye tanınan Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed'den kıraat tahsil etti. Ayrıca İsken
deriye'de Ahmed b. Muhammed b. İbra
him el-Aşşab'dan bazı kıraat vecihlerini
öğrendi ve bu iliinde önde gelen alimler
arasında yer aldı. Kahire'de önce İbn Tolun Camii'nde, daha sonra imam Şafii Camii'nde talebe yetiştirdi. Bir müddet kadı
lık görevine vekalet etti ve vakıfların idaresiyle görevlendirildi. Şafii mezhebine mensup olan, fakih, nahiv ve kıraat alimi, edip
gibi ifadelerle değerlendirilen Semln (İbn
Hacer. I, 340) Cemaziyelahir 756'da (Haziran-Temmuz I 355) Kahire'de vefat etti.

Ebü'J-Kasım ez-Zeccaci. İştikaku esmtı'illtih (nşr.

Aynı yılın şaban (ağustos) ayında öldüğü

maktadır.

Abdülhüseyin e l-Mübarek), Beyrut 1406/1986, s.

de

kaydedilmiştir.

