
SEMiZ ALi PAŞA 

kan paşaların bu işi kolay sandıklarını. on
ların tutum ve davranışlarının hoşuna git
mediğini, yaptığı nasihatlere kulak asma
dıklarını. savaşın sonucundan emin bulun
madığını söylemişti. Selanik1'nin nakletti
ği bu beyanın (Tarih, ı. 7) gerçek olup ol
madığı teyit edilemezse de Ali Paşa'nın 
savaşın başarısız neticesini görmeden öl
müş olması Selanik1'ye onun ağzından bu 
sözleri tenkit amacıyla söyletme fırsatı ver
miş olabilir. Öte yandan Peçuylu da onun 
bu iki paşaya karşı olan tutumunu bizzat 
Ali Paşa'nın yaptığı bir latifeyle izah eder 
(Tarih, ı. 410) . Semiz Ali Paşa'nın ölümün
den önce Avusturya ile ilişkiler gerginleş
ti, ancak vezlriazam barış taraftarı olduğu 
için savaştan uzak durdu. Avusturya kay
naklarında vezlriazamın ölümünün barış 
imkanını ortadan kaldırdığı ve Sigetvar se
ferinin meydana geldiği kaydedilir. 

Semiz Ali Paşa döneminde 20 Eylül 
1 S63'te meydana gelen sel istanbul'u ha
rap etti. Bir gün bir gece devam eden sel 
şehirde büyük tahribata yol açtı. özellikle 
dere yatakları ile Boğaz'a yakın yerlerde 
büyük yıkım oldu. Su kanallarının içi ta
mamen kumla kapandığından kullanılmaz 
hale geldiği gibi istanbul'un su ihtiyacını 
karşılayan Moğlova Kemeri de yıkıldı ve 
büyük bir su sıkıntısı baş gösterdi. Selin 
ardından vezlriazam ve diğer devlet adam
larıyla yıkılan su kemerlerini gezen KanCı
ni Sultan Süleyman bu kemerierin tamir 
edilmesini emretti. Ayrıca Kağıthane su
yunun istanbul'a getirilmesine karar veril
di. Selanik1'nin kaydettiğine göre Ali Pa
şa, Kağıthane suyunun şehre getirilmesi
ne karşıydı . hatta projeyi engellemek için 
su yollarının güvenliğinden sorumlu Niko
la adlı bir gayri müslimi gizlice kaçırtmış
tı. Kanuni. Kağıthane'yi teftiş maksadıyla 

gittiği bir gün Nikola'nın nerede olduğu
nu sorunca Ali Paşa izinsiz çok fazla para 
harcadığı için saklandığını. birkaç güne kal
maz ortaya çıkacağını bildirdi. Bu arada 
istanbul'un her mahallesinde bir çeşme 
yapılıp su sıkıntısı giderildiği takdirde çif
tini çubuğun u bozanların. hatta Arap ve 
Acem ülkelerinden insanların gelip şehir
de nüfus izdihamına yol açabileceklerini, 
bunun sonucunda istanbul'a yiyecek ye
tiştirmekte zorluk çekileceğini. askerin ge
çimini sağlamanın güç hale geleceğini, yi
yecek fiyatlarının artacağını belirtti ( a.g.e., 
ı , 1-4) . Burada da Selanik! daha sonraki 
dönemlerde istanbul'un durumuna şahit 
olunca kendi fikirlerini Semiz Ali Paşa'ya 
söyletmiş olabilir. 

30 Zilkade 972'de (29 Haziran 1565) ve
fat eden Semiz Ali Paşa. Eyüp Sultan Tür-
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besi'nin büyük kapısının yanındaki cüzha
nenin bahçesine defnedildi. Mehmed isim
li bir oğlu olduğu zikredilir. Kaynaklarda 
çok iri yarı. şişman ve uzun boylu olduğu 
için kendisini taşıyacak at bulunamadığı 
kaydedilen Ali Paşa şişmanlığından dola
yı "Semiz", "Kalın" gibi lakaplarla anılmış
tır. Busbeke onun kendisini çekecek irilik
te at talebinde bulunduğunu bildirir. Ali 
Paşa'nın nükteleri tarihe geçmiş. şakaları 
letaifnamelerde yer almıştır. Alman kay
naklarında çok zeki, nazik, iyi niyetli. müş
fik, ılımlı ve barış sever bir devlet adamı 
olarak nitelendirilmiştir. Busbeke. görüş
meler sırasında Ali Paşa gibi zeki bir insa
nın karşısında zihninin açık olması için ye
mek yemeyip açlığa katlandığını söyler ve 
onun en zor meseleleri bile çözdüğünü ifa
de eder ( Türkiye 'yi Böyle Gördüm, s. 171 ). 

Arkasında 8 milyon duka olarak tahmin 
edilen büyük bir miras bırakan ve pek çok 
hayratı olduğu bilinen Ali Paşa'nın vakıf
larıyla ilgili vakfiyesi (Gerlach, ll. 723) ölü
münden sonra kethüdası Ferruh'un gay
retleriyle Cemaziyelahir 973'te (Ocak 1566) 

hazırlanmıştır. Babaeski'de Mimar Sinan 
tarafından inşa edilen ve Cedid Ali Paşa 
Camii adını taşıyan bir camisi vardır (bk. 
ALİ PAŞA CAMİİ). Edirne'de yine Mimar Si
nan'ın yaptığı Ali Paşa Çarşısı ' nın yanı sı

ra çarşı kapılarına yakın bir cami ve bir de 
mescid inşa ettirmiştir. istanbul'da Eyüp'
te Cedid Ali Paşa Mescidi'ni, Karagümrük'
te Mimar Sinan'ın eseri olan Cedid Ali Paşa 
Medresesi'ni, Eyüp'te Kasımpaşa ve Otak
çıbaşı mahallelerinde iki çeşme ile Rume
li'de Ereğli kasabasında iki çeşme. Silivri'
de Akviran köyünde bir cami yaptırmıştır 
(VGMA, Vak{i.ye De{terleri, nr. 585, s. 16). 
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EbCı Sa' d İsmail b. Alı b. el-Hüseyn 
es-Semman er-Razı 

(ö. 445/ 1053) 

L 
Mu'tezili hadis hafızı. 

_j 

370 (980) yılı civarında Rey'de doğdu. 
Ailesi yağ ticareti yaptığı için "Semman" 
lakabıyla anıldı. 380'den (990) sonra ha
dis tahsiline başladı. Muhallis. İbn Ebu Nasr 
et-Temlml ve Ab kas! gibi muhaddislerden 
hadis öğrendi. Tahsil için Irak. Suriye, Hi
caz, Mağrib ülkeleri başta olmak üzere pek 
çok yere seyahat etti. 3000'den çok (bir 
rivayete göre 3600) alimden faydalandığı 
zikredilmişse de Zehebl bunun mümkün 
olamayacağını ifade etmektedir ( T e?kire
tü'l-/:ıutf~. lll. 121-123) Hayatının sonları

na doğru hadis öğrenmek amacıyla İsfa
han'a gitti. Hadis ricali. ensab. kıraat , fe
raiz konularında kendini yetiştirdi. Hanefi 
fıkhı. Hanefi alimleri, Ebu Hanife ile Şafii 
arasındaki ihtilaf konuları ve Zeydiyye fık
hı sahalarında söz sahibiydi. Ketama dair 
görüşlerinde Mu'tezile kelamcılarından 
Ebü'I-Hüseyin el-Basri ile Ebu Haşim ei
Cübbal'nin etkisinde kaldığı belirtilmekte
dir. Kendisinden sQfi muhaddis Abdülazlz 
b. Ahmed el-Kettanl, Kawas diye bilinen 
yeğeni Tahir b. Hüseyin ei-Bağdadl. Hatlb 
el-Bağdadl ve Ebu Ali ei-Haddad gibi alim
ler rivayette bulundu. 

24 Şaban 44S'te (9 Aralık 1053) Rey'de 
vefat eden Semman. Taberek dağında Mu
hammed b. Hasan eş-Şeybanl'nin kabri
nin yakınına defnedildi. Onun bu tarih
ten iki yıl önce veya iki yıl sonra öldüğü 
de zikredilmiştir. 

Zehebl Semman'ın sadCık. mütkın , fa
kat koyu bir Mu'tezill olduğunu söylemek
te, geniş ilmine rağmen bu ekolü benim
semesine hayret etmekte, hadis yazma
yan birinin İslam'ın tadını alamayacağına 
dair sözüne temas ederek, "Eğer kendisi 
islam'ın tadını alsaydı hadisten faydalanır
dı" demektedir (A'lamü'n-nübela', XVIII, 
59). Kaynaklarda belirtildiğine göre Sern
man zahidane yaşar. kimseden bir şey is
temez, bir şey kabul etmez, kimseye hak
sızlık yapmazdı. Onun bütün meşgalesi 
Kur'an okumak, ibadet etmek. talebe ye
tiştirmek, hadis rivayet etmek ve irşadda 



bulunmaktı. Hiç evleomeyen Semman ha
yatı boyunca biriktirdiği kitaplarını müs
lümanlara vakfetmiştir. 

Eserleri. 1. el-Muvô.fa]fa beyn e Ehli'l
beyt ve'ş-şaf:ıô.be ve mô. revô.hu küllü 
feri]fın ii f:ıa]f]fi 'l-ô.{ıar. Kitapta Ehl-i beyt 
ile sahabenin fazileti ve onların birbirleri 
hakkında söyledikleri güzel sözler ele aln
mış olup. Muhammed Kürd Ali eserin bir 
nüshasının Darü'l-kütübi'I-Mısrıyye'de bu
lunduğunu belirtmektedir (bk bibl) Ze
mahşerl tarafından senedieri ve müker
rerleri çıkarılarak el-Mu{ıtaşar min Kita
bi 'l-M uvô.fa]fa beyne Ehli 'l-beyt ve 'ş

şaf:ıô.be adıyla kısaltılan eserde (n ş r. Sey
yid İ b ra him Sad ık , Kah i re 1422/ 200 ı) Hz. 
Ali 'nin Ebu Bekir ile ömer'i öven sözleri yer 
almakta, Hz. Ebu Bekir hakkında , "O dört 
konuda benden ileridir" (s. 30); "O insan
ların en cesurudur" dediği (s . 43). kendi
si varken Ebu Bekir'e biat etmeyi doğru 
bulmayan Ebu Süfyan'a yanlış düşündü
ğünü söylediği (s 45-46). Ebu Bekir'in ve
fatında onun üstün vasıflarını dile getiren 
bir konuşma yaptığı (s. 52-58) , Hz. Ebu 
Bekir ile ömer aleyhinde konuşanları azar
ladığı, onların Resulullah'ın kardeşleri ve 
vezirleri olduğunu ifade ettiği, onları se
venlerin mümin , buğzedenlerin ise facir 
olduğunu söylediği (s. 11 3-122 ) dikkati çek
mektedir. Z. el-Bustô.n ii tefsiri'l-~ur'ô.n . 

On ciltten meydana geldiği kaydedilen ese
rin günümüze ulaşıp ulaşmadığı bilinme
mektedir. 3. er -Riyô.z fi 'l-ef:ıô.diş ( İzaf:ıu 'l

meknün, 1, 602) . 4. el-M ecô.lisü'l-mi'e
teyn (Sem'anl , lll , 292). S. Seiinetü 'n
necô.t. imamiyye fırkasına dairdir. 6. ed
Dô.'i ilô. vedô.'i'd-düny ô. (Hediyyetü'l-'ari
fin, ı . 2 ı 0) . Semman'ın ayrıca Mu'cemü 'ş

şüyıl{ı (el-Meşyei)a, el-Mu'cem), Mu'ce
mü'l-büldô.n ( İ bnü ' l-Adlm , IV, ! 706) ve el
Müselselô.t adlı eserlerinin olduğu zikre
dilmiştir. 
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SEMMAN, 
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Muhammed b. Abdülkerim 
( .;Lö...Jf ~;:::ı ı ~ ~ ~ ) 

Ebu Abdiilah Muhammed b. Abdilkerfm 
es-Semman el-Haşim! el-Medeni 

(ö . 1189/1 776) 

Halvetiyye-Bekriyye tarikatının 

L 
Semmaniyye kolunun kurucusu. 

.J 

1132'de ( 1720) Medine'de doğdu . Haya
tına dair yeterli bilgi yoktur. Tahsilini Me
dine'de tamamladıktan sonra Halvetiyye
Bekriyye'nin kurucusu Mustafa Kutbüddin 
el-Bekrl'den Halvetiyye, Kadirl şeyhi Mu
hammed Aklle'nin halifelerinden Şeyh Mu
hammed Tahir'den Kadiriyye hilafeti aldı. 
Tarikat faaliyetlerini bir müddet Harem-i 
şerif'te Babüsselam'ın yanında kendi adıy
la tanınan zaviyesinde sürdürdü (Harlrl
zade, Il. vr. l40b) Onun Kadiriyye hilafeti
ni de Mustafa ei-Bekrl'den aldığı (Gürer. s. 
37 1-372) . Mısır'da Bekriyye'nin kollarından 
Hifniyye'nin kurucusu Muhammed el-Hif
nl ve Mahmud ei-Kürdl'ye intisap ettiği, 
ayrıca Şazeliyye ve Nakşibendiyye tarikat
larından icazeti olduğu belirtilmektedir. 
Semman 2 Zilhicce 1189'da (24 Ocak 1776 ) 

hayatının büyük bir kısmını geçirdiği Me
dine'de vefat etti (Harlrizade, ll , vr. l40b) 

ve Cennetü'l-baki'de defnedildi. Torunları
nın halen Medine'de ikamet ettiği belirtil
mektedir. Semman'ın geniş bir coğrafya

da çok sayıda müridi vardı. Bunlar arasın
da ibn Sude adıyla tanınan Maliki fakihi ve 
muhaddis Faslı Muhammed b. Muham
med et-Talib et-Tavüdl (ö. ı 209/1794-95) 

en fazla dikkat çeken isimdir. 

Abdülganl en-Nablusl gözetiminde Muh
yiddin ibnü'I-Arabl'ı'ıin eserlerini okuyan ve 
düşüncelerinden etkilenen Mustafa Kut
büddin el-Bekrl'nin müridi olan Semman 
tasavvuf anlayışını bu yönde geliştirmiş ve 
düşüncesini hakikat-i Muhammediyye fik
ri üzerine kurmuştur. Semman'a göre t a
sawufta asıl olan Hz. Peygamber'i taklit
tir. Bu sun ve manevi olmak üzere iki aşa
mada gerçekleşir. Sur! taklit, Resul-i Ek
rem'e gönülden bağlılığın yanında şeriatın 
emirlerini eksiksiz bir şekilde ifa etmekle 
meydana gelirken manevi taklidin ilk aşa
ması Resülullah'ın suretini göz önüne ge
tirerek onu müşahede ile başlar. Manevi 
taklidin en üst seviyesi hakikat-i Muham
mediyye'yi temaşa etmek ve onda fani ol
maktır. 

Semman, Halvetiyye tarikatının Sem
maniyye kolunun kurucusudur. Tarikatın 
silsilesi Semman'ın şeyhi Mustafa ei-Bekrl 

SEMMAN, Muhammed b. Abdülkerlm 

ile Halvetiyye'nin Bekriyye koluna, Bekriy

ye Karabaşiyye (kurucusu Karabaş Veli) ko
luna, Karabaşiyye Şabaniyye (kurucusu Şa ' 

ban- ı Vell) koluna, Şabaniyye Cemaliyye 
(kurucusu Çeleb i Halife) koluna, Cemaliy
ye ise P'ir Muhammed Erzincan! vasıtasıy

la Halvetiyye'nin ikinci plr i Yahya-yı Şirva

nl'ye bağlanır. Bununla birlikte Semma

niyye, Halvetiyye'den bağımsız bir gelişme 
göstermiştir. Muhtemelen bu kol, kuru
cusu Semman'ın hilafet aldığı Halvetiyye, 
Kadiriyye, Şazeliyye ve Nakşibendiyye gibi 
tarikatları bir araya getirip ayinlerindeki 
unsurları cemetmeyi hedeflediği için bun
ların her birinden unsurlar taşıyan bir tari
kat hüviyetindeydi. Semmaniyye'den Ah
med et-Tayyib ile Tayyibiyye, Ebü'I-Feyz 
Seyyid Feyzüddin Hüseyin ile Feyziyye kol
ları meydana gelmiştir. Semmaniyye, Ka
diriyye tarikatının bir kolu olarak da kabul 
edilmektedir. 

Semmaniyye Mısır, Sudan. N[jerya, Se
negal ve Yemen ile Hindistan. Sumatra ve 
Endonezya gibi Güneydoğu Asya ülkele
rinde yaygınlık kazanmıştır. Tarikatın Su
dan'a girişi Semman'ın halifesi Ahmed et
Tayyib ile gerçekleşmiş ve bölgede olduk
ça etkili olmuştur. Onun vefatından (ı 239/ 

1824) sonra tarikat oğullarından ibrahim 
ed-Desuki ile Nurüddaim'in başını çektiği 
iki ayrı kala ayrılmış ve giderek etkisini 
kaybetmiştir. Tarikat bugün Sudan'da bir
birine rakip ve siyasi bakımdan karşıt iki 
ailevl kol olarak zayıf da olsa faaliyetini 
sürdürmektedir. XIX. yüzyılın sonlarına doğ
ru Semmaniyye tarikatından Muhammed 
Ahmed el-Mehdi, Sudan'da 1881'de meh
dlliğini ilan ederek kabile reisierinin ve dini 
liderlerin desteğini almış . ardından Osman
lı güçlerine ve Sudan' ı sömürgeleştirmek 

isteyen ingilizler'e karşı askeri bir müca
dele gerçekleştirmiştiL Semmaniyye'nin 
Güneydoğu Asya'da Sumatra, Pelimbenk 
(Palembank) ve Açe bölgelerinde yayılma
sı , Semman'ın halifelerinden Abdüssamed 
b. Abdullah ei-Pelimbanl (ö. 1202/ 1788) 

vasıtasıyla olmuştur. XIX. yüzyılın ilk yarı
sında Şettariyye ile birlikte Endonezya·
da, özellikle de başşehir Cakarta ve çevre
sinde en yaygın tarikat durumuna gel
mişken XIX. yüzyılın ortalarına doğru et
kisini yitirmiştir. 

Eserleri. 1. Neief:ı ô.tü 'l-ilô.hiyye ii key
fiyyeti sülılki't-tari]fati 'l-Muf:ıammediy

ye (Kahire ı 326) . Sekiz bölümden oluşan 
eserde tövbe, ahid alma, zikir, halvet. soh
bet. şeyhle ilişkinin adabı ve velayet konu
ları ele alınmıştır (Radtke. XX.XVI/3 11 996 1. 

s. 332) Z. el-Fütılf:ıô.tü 'l-il ô.hiyye fi ' t
teveccühô. ti 'r-rılf:ıiyye (Brockelmann. Il , 
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