
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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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 
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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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535). Nur-i Muhammed!, Semm.3n'ın ken
di mistik tecrübeleri ve sütinin uyması ge
reken kurallar şeklinde üç bölümden oluş
maktadır (Radtke, XXXVI/3 [ 1996[. s. 332) 
3. İgö.şetü'l-lehtdn ve mu'dnesetü'l-vel
hdn (Hartum 1955). 4. Keşfü'l-estdr fimd 
yete'alla]fu bi'l-ismi'l-]fahhdr. Ahmed el
Bedevi es-Semman! tarafından Hd?,ihi Ri
sal e fimd yete'alla]fu bi'smihi el-]fah
hdr ve vaşiyyetihi li'l-iJJ.vdn ve't-te?,d
kir (Kahire, ts.) adıyla basılmıştır (Arabic 
Literature of Africa, I , 92). 5. Mevlidü'n
nebi (Kah i re 197 4). 6. el-İstigö.şe ( Broc
kelmann, II, 535). 7. el-Vesile fi'd-da'a
vdt ve'l-e?,kdr (Hediyyetü'l-'arif[n, II, 341; 

Mu'cemü'l-mü'ellif[n, X, 188) . 8. Cdliyd
tü'l-küreb ve münildtü'l-'Arab (Radtke, 
XXXVI/3 [ 1996[. s. 332). 9. el-Mendkıbü's

seniyye min mevahibi'l-mennan 'ala 
'abdihi ?,i'l-aJJ.la]fi'r-razıyye (Mu'cemü'l
mü'ellif[n, X, 188) . 10. MuJ].taşarü't-Ta
ri]fati'l-Mu]J.ammediyye (Brockelmann, 
II, 535; eserleri için ayrıca bk. Arabic Lite
rature of Africa, I, 92-94) 

BİBLİYOGRAFYA : 

Harlrlziide, Tibyan, i, vr. 171"; II, vr. 140'-141'; 
Brockelmann. GAL Suppl., II, 535; lzaf:ıu '1-mek
nO.n, II, 664; Hediyyeto. 'l-'arifin, II, 341; Kehhfı
le, Mu'cemü 'l-mü'ellifin, X, 188; B. G. Martin, 
"A Short History of the Khalwati Order of Der
vishes", Scholars, Saints and Sufis (ed. N. R. 
Keddie). Berkeley 1972, s . 302; J. S. Triming
ham, The Sufi Orders in Islam, New York 1973, 
s. 130; N. Grandin, "Soudan, corne de I'Afrigue 
orientale", Les ordres mystiques dans /'Islam: 
cheminements et situation actuelle (ed. A Po
povic- G. Veinstein), Paris 1986, s. 173-175; Ali 
Salih Karrar, Sufi Brotherhoods in the Sudan, 
London 1992, s . 42-48; Arabic Literature of Af
rica: The Writings of Eastern Sudanic Africa (ed. 
J. O. Hunwick-R. S O'Fahey), Leiden 1994, I, 91-
95; R. S. O'Fahey, "Sufism in Suspense: The Su
danese Mahdi and the Sufis", lslamic Mysticism 
Contested (ed. F. de Jong- B. Radtke), Leiden 1999, 
s. 269, 271-272; M. van Bruinessen, "Controver
sies in 1\ventieth-Century Indonesia", a.e., s . 
709; Dilaver Gürer, Abdülkadir Geylanf: Haya
tı, Eserleri, Görüşleri, İstanbui1999, s. 371-372; 
B. Radtke, "Sufism in the lS'h Century: An At
tempt a Provisional Appraisal", Wl, XXXVI/3 
(1996). s. 331-334; NihatAzamat, "Abdüssamed 
ei-Pelimban!", DİA, ı, 300; a.mlf .. "Kadiriyye", 
a.e., XXIV, 134; Süleyman Uludağ, "Halvetiyye", 
a.e., XV, 393. JA1 

[!l!ii!] SALİH ÇiFT 

SEMMANiYYE 
( ;Qlô..J! ) 

Halvetiyye-Bekriyye tarikatının 
Muhammed b. Abdiiikerim 

es-Semman'a 
(ö. 1189/1 776) 

nisbet edilen bir kolu 

~bk. SEMMAN, Muhammed b. Abdülkerim).J 

498 

SEMMAsi 
( ı.s"'LO...,) 

Muhammed Baba Sernınasi 
(ö. 736/1335-36 [?]) 

L Orta Asyalı Hacegan tarikatı şeyhi. _j 

Buhara'nın Ramiten kasabasının Sern
ması (Semasl) köyünde doğdu. Gençliğinde 
ilim tahsiliyle meşgul oldu. Babası Seyyid 
Abdullah'ın tavsiyesiyle Hacegan şeyhle
rinden Mahmud Fağnevi'ye intisap edince 
Fağnev! onu halifesi Ali Ram!tenl'ye gön
derdi. Ali Ramltenl'nin yanında tasavvufi 
eğitime devam etti ve onunla birlikte Ha
rizm'e gitti. Seyrü sülükünü tamamlaya
rak halife olduktan sonra köyüne dönüp 
irşad faaliyetine başladı. 

Semmasl'nin irşadı ile Hacegan silsilesi
ne dahil olanların en önemli siması BaM
eddin Nakşibend'in mürşidi Seyyid Emir 
Külal'dir. Bir güreş müsabakasında Sern
masi'nin Emir Külal'e nazar ettiği. Küla.J'in 
bu manevi nazarın tesirinde kalarak ona 
intisap ettiği nakledilir. Menkıbeye göre 
Bahaeddin Nakşibend'in dağınasına yakın 
bir tarihte Semmas!, müridleriyle birlikte 
Buhara'nın KasrıhindQvan köyünden ge
çerken yanındakilere bu topraktan bir yi
ğidin kokusunun geldiğini ve KasrıhindQ
van'ın kısa bir süre sonra Kasrıarifan ola
cağını söylemiş. Kasrıhindüvan 'a bir son
raki gelişinde henüz üç günlük bir bebek 
olan Bahaeddin Nakşibend'i görünce mü
ridlerine, "Kokusunu duyduğumuz yiğit bu
dur" deyip halifesi Emir Külal'e dönmüş 
ve, "Oğlum Bahaeddin'den şefkat ve ter
biyeni esirgem e, yoksa sana hakkımı helal 
etmem" demiştir. Semmasl'nin bu men
kıbede geçen sözünden dolayı köyün adı 
Kasrıarifan olarak değişmiştir. 

Bahaeddin Nakşibend yaklaşık on sekiz 
yaşına gelince dedesinin onu evlendirrnek 
istediği ve onu Semmas! köyüne gönde
rip Semmasl'yi Kasrıarifan'a davet ettiği. 
Nakşibend'in Semmas! ile birlikte muh
temelen kız isteme ya da nişan merasimi 
için Kasrıarifan'a geldiği, Semmasl'nin Kas
rıarifan'a yaptığı bu ziyaretten sonra ve
fat ettiği anlaşılmaktadır. Bahaeddin Nak
şibend'in 718 (1318) yılında doğduğu ve 
Semmasl'nin ölümünde on sekiz yaşların
da olduğu dikkate alınarak Semmasl'nin 
736 (1335-36) yılları civarında vefat ettiği 
söylenebilir. XIX. yüzyılda yazılan Ijazine
tü'l-aşfiya'da ölüm tarihi 755 (1354) diye 
kaydedilmişse de ondan iki asır önce ka
leme alınan Matlabü't-talibin'deki 734 

(1333-34) yılı doğruya daha yakındır. Kab
ri Sernınasi köyündedir. 

Muhammed Baba Semmasl'de gaybet 
ve istiğrak halinin galip olduğu, bazan kö
yündeki küçük bir üzüm bağına gidip as
maları budadığı, bu sırada kendinden geç
tiği ve elindeki bıçağın yere düştüğü, onun 
istiğrak hali içinde bir süre öylece kaldığı 
kaydedilmektedir. Hace SQfi SQhar!, Hace 
Mahmud Semmasl. Mevlana Danişmend 
Ali ve Seyyid Emir Küla.J adlı dört halife ye
tiştirmiştir. Bunlardan Mahmud Sernma
si onun oğludur. Hacegan tarikatını Nak
şibendiyye'ye bağlayan silsile Emir Külal 
vasıtasıyla devam etmiştir. 
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IJI!IWJ NECDET TOSUN 

L 

SEMNÜN b. HAMZA 
( ö_p.y, ü~) 

Ebü'l-Kasım SemnCın b. Hamza 
(ö . 298/91 ı [?]) 

Tasavvufta Allah sevgisini esas alan 
ilk sfıfilerden. 

_j 

Basra'da doğdu. Hayatına dair kaynak
larda yeterli bilgi yoktur. Sülem! babası
nın adını Hamza, Ömer ve Abdullah ol
mak üzere üç şekilde kaydeder, künyesi
nin Ebü'l-Hasan veya Ebü'l-Kasım olduğu
nu belirtir (Jaba/s:at, s. 195). EbQ Nuaym 
ise Ebü'l-Hasan ile birlikte Ebu Bekir kün
yesini de verir (Hilye, X, 309). SemnOn ta
sawuf yolunda Ser! es-Sakat!, Ebu Ahmed 
el-Kalanis!, Muhammed b. Ali el-Kassab gi
bi sQfilerden faydalandı. B. Reinert onun 
hocaları arasında lll. (IX.) yüzyılın ikinci ya
rısında vefat etmiş olan Ebu Ya'küb es-SQ
sl'yi de zikreder (EJ2 [İng]. IX, 873). Rei-


