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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) 
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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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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-



nert'ın bunu, SemnQn'un hocalarının kay
dedildiği ilk kaynak olan Süleml'nin Ta
baftat'ında (s. I 95) hocaların isimlerinden 
sonra "ve Sus" diye okunabilecek olan bir 
kelimeden çıkardığı anlaşılmaktadır. Ancak 
bunun yanlış bir tesbit olduğu söylenebilir. 
Nitekim bu kelime eseri neşreden NCıred
din Şeribe tarafından "vesvese" şeklinde 
okunmuştur. Hakkında verilen bilgilerden 
Hicaz'da ve Kudüs'te bulunduğu anlaşı
lan SemnQn hayatının büyük bir kısmını 
Bağdat'ta geçirdiğinden Bağdatlı sQfiler
den sayılmıştır. Cüneyd-i Bağdadl, Ebü'l
Hüseyin en-Nuri ve Ebu Bekir el-Vasıtl gibi 
sQfiler onun yakın dostlarıdır. Hem sQfiler 
hem yöneticiler nezdinde itibar sahibi, ay
nı zamanda yakışıklı bir kimse olan Sern
nun zengin bir kadının evlenme teklifini 
reddedince zina iftirasına maruz kalmış, 
kadın , yöneticilerin itibar ettiği, ancak sQ
fılerin sahte zahid olarak nitelendirdiği Gu
lamu Halil adlı biriyle anlaşıp SemnQn hak
kında idam fermanı çıkartılmasına muvaf
fak olmuşsa da halife gördüğü bir rüya 
üzerine idamdan vazgeçip ondan özür di
lemiş, bu olay onun şöhretini daha da art
tırmıştır. Kaynaklarda SemnQn'un vefa
tıyla ilgili kesin bir tarih verilmemektedir. 
Süleml onun Cüneyd-i Bağdadl'den sonra, 
Ebu Nuaym ise Cüneyd-i Bağdadl'den ön
ce vefat ettiğini belirtir. Bu ifadelerden 
SemnCın'un 297'de (909) vefat eden Cü
neyd'in ölümüne çokyakın bir tarihte öldü
ğü anlaşılmaktadır. Buna göre İbnü'l-Cev
zl'den itibaren (el-Mun~am, VII, 424) bazı 
müellifler tarafından kaydedilen 298 (911 ) 
yılının doğru olduğu söylenebilir. 

SemnQn, tasawuf hakkında "hiçbir şeye 
malik olmaman ve hiçbir şeyin sana ma
lik olmaması" şeklindeki meşhur taritin sa
hibidir (Serrac, s. 45) . SemnQn'dan önce 
sQfiler arasında insanı hakikate götüren 
yolun marifet mi muhabbet mi olduğu tar
tışılmış , Rabia el-Adeviyye ve Ma'rQf-i Ker
hl muhabbete öncelik verirken ZünnQn ei
Mısrl marifete öncelik tanımıştır. Semnun, 
Allah sevgisi (muhabbetullah) konusunda 
kendine has bir yol benimsemiş ve bu se
beple "SemnQn ei-Muhib" (aşık SemnGn) di
ye tanınmıştır. Ona göre Allah 'a giden yo
lun aslı muhabbettir; salik Hakk'a ancak 
muhabbetle ulaşabilir. Diğer bütün haller 
ve makamlar değişebilir ya da sona ere
bilir, ancak muhabbet makamı süreklidir. 
Kalbin Allah dışındaki her şeyden arındı
rılması ve Allah sevgisiyle daldurulması 
demek olan muhabbet sQfinin Allah ile 
vuslat yaşadığı bir haldir. Bundan dolayı 

Hakk'ın yanında kendinden geçmek olan 
gaybet hali huzur halinden daha önemlidir. 

Benimsediği muhabbet anlayışına uy
gun bir hayat sürmeye çalışan SemnQn'un 
vecd halindeyken Allah'a, "Benim için sen
den gayri haz ve gaye yok, beni dilediğin 
şekilde imtihan et!" diye hitap ettiği, bu 
olayın ardından hastalanınca hata ettiğini 
aniayıp Allah'tan af dileyerek şifa vermesi
ni istediği, bu sebeple kendisini "Semnun 
ei-Kezzab" diye nitelendirdiği nakledilir. 
SemnQn, Bağdat safilerinden olmakla bir
likte Horasan bölgesinde doğup gelişmiş 
olan melamet akımının mensuplarında gö
rülen eğilimiere sahiptir. Kaynaklarda ba
zı sözleri ve şiirleri kaydedilmekle birlikte 
eser kaleme alıp almadığı belirtilmemiştir. 
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SEMAA hint NÜHEYK 
( ~.:,.;.; 9I.J"-"' ) 

Hz. Peygamber tarafından 
muhtesib olarak görevlendirilen 

ilk kadın sahabi. _j 

Kaynaklarda uzun ömürlü (muammerOn) 
kadın sahabiler arasında zikredilmiştir. 
Semra bint Nüheyk'in, mensubu bulundu
ğu Beni Esed'den Bedir Gazvesi'nin he
men ardından Müslümanlığı benimseyen 
ilk grup içinde yer almış olması muhte
meldir. İsminin geç bir dönemde kurulan 
(86/705) Vasıt ' ı ziyaret eden sahabe ara
sında geçmesi ( Bah şe l, I, 42) genç yaşta 
İslam'ı kabul ettiğini göstermektedir. Ken
disinden Ebu Belc Cariye b. Belc es-Sagir 
et-Temlml rivayette bulunmuştur. Hz. Pey
gamber tarafından Medine'de muhtesib 
olarak görevlendirilen Semra bint Nüheyk 
pazarları dolaşıp emir bi'l-ma'rQf nehiy ani'l
münker ilkesi çerçevesinde insanları tica
ret ahlakına uygun davranmaya teşvik eder, 
bu şekilde hareket etmeyenleri uyarır, hi
le ve haksızlık yapanlara karşı elindeki kır
baçla caydırıcı tedbirler uygulardı. ResCıl-i 
Ekrem'in Semra bint Nüheyk'e böyle bir 
görev vermesi, onun bir muhtesibde bu
lunması gereken nitelikleri taşıdığını ve bu 
görev için yeterli bilgiye sahip olduğunu 

SEMT 

göstermektedir. Bazı müellifler, kaynaklar
da Asr-ı saadet'te pazarcılıkla uğraşan bir
çok hanımın isminin zikredildiğine işaret 
ederekSemra bint Nüheyk'in denetimleri
nin daha çok alıcı veya satıcı konumunda
ki kadınlara yönelik olabileceğini ileri sür
müşlerdir. İslam'dan sonra kadının top
lumsal statüsünde meydana gelen değişi

me dikkat çeken araştırmacılar, daha ön
ce Arap yarımadasında kadınlar arasında 
böyle bir görevlendirmenin bilinmediğin
den hareketle Hz. Peygamber tarafından 
Semra bint Nüheyk'e muhtesiblik vazife
sinin verilmesini, kadının sosyal hayatta 
daha etkin bir rol üstlenebileceği mesajı 
taşıyan düzenlerneler in somut örnekleri 
arasında zikrederler. Bu sebeple çağdaş 
İslam araştırmalarında Semra bint Nüheyk 
adına sıkça rastlanmaktadır. 
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SEMT 
( .;:...o...JI) 

Ufuk koordinat sisteminde 
bir yıldızın güney doğrultusuiıa 

L olan açısal uzaklığı, azimut. _j 

Semt kelimesinin çoğulu , Ebü'l-Hasan 
İbn Yunus'un ez-Zicü'l-kebirü'l-J:ıfıkimi 
adlı eserinde bildirdiğine göre sümüttur. 
sirnOt da semtin çağulu olarak kullanıl

mıştır. Nailina'ya göre simCıt, sümQtun 
farklı bir telaffuzu olarak ispanyolca ve 
Fransızca'da azimuth şeklini almıştır. Ze
nit ise sonradan Avrupa'da ikinci öğesi 

(re's) düşen semtü'r-re's tamlamasından 

zemtin zenithe dönüşmesiyle meydana gel-

miştir. -,,n. nokta" 

Kuzey 
noktas ı 

Nadirnoktası 
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