
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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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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Semt güney noktasıdan itibaren ve batı
ya doğru ölçülür. Şekilde h yükseklik, z 
zenit uzaklığıdır. Yükseklik ufuk düzlemi
ne göre açısal uzaklıktır ve ufuk d üziemi 
0° iken + 90° (zenite doğru) ve- 90° (na
dire doğru) arasında, zenit uzaklığı (zenit 
noktasından olan açısal uzaklık) zenit nok
tası oo iken oo ile 180° arasında ve yıldız
dan geçen düzlemle başlangıç meridyeni
nin (çoğunlukla gözlemcinin meridyeni) 
açısı olan semt açısı a ise başlangıç merid
yeni oa iken oa ile 360° arasında ölçülür. 

Yükseklik dairesi (dairetü'l-irtifa') yıldızın 
bulunduğu noktadan geçer ve gökyüzünü 
düşey doğrultuda iki noktadan keser. Bu 
iki noktadan ufkun üzerinde olana sem
tü'r-re's (zenit. baş ucu), altında olana sem
tü'l-kadem (nadir, ayak ucu) adı verilir. Bu 
noktalardan geçen dairelere de şakull da
ireler denilir. Bunların ilki, meridyen düz
lemine dik olan ve ufku doğu ve batı nok
talarında kesen dairetü eweli's-sümCıttur. 

Birinci şakull 1 azimut dairesi de adı verilen 
bu daire, semtü'r-re's ve semtü'l-kadem 
ile tam doğu noktasından geçen, azimut 
açısının kendisine nisbetle alındığı yüksek
lik dairesidir. Müslüman astronomlar onu 
esas kabul etmişler ve semti genellikle do
ğu veya batı noktasından itibaren ölçmüş
lerdir; bu da en fazla 90 derecelik bir açı 
anlamına gelir. Şakull dairelerin ikincisi fe
lekü nısfi'n-nehfır (öğlen vakti) denilen, uf
ku kuzey ve güney noktalarında kesen ve 
gözlemcinin zeniti ile göğün güney ve ku
zey kutuplarından geçen meridyen düzle
midir. Semtü'r-re's ve semtü'l-kadem nok
taları ile yıldızın merkezinden geçen yük
seklik dairesinin ufku kestiği noktalara azi
mut noktaları (A ve B), bu noktaları bir
leştiren çizgiye azimut çizgisi (hattü's-semt) 
denir; bu sebeple yükseklik dairesine azi
mut dairesi (dairetü's-semtiyye) adı da veril
mektedir. Buna göre yükseklik dairesi üze
rindeki bir nokta ile ufuk arasındaki yay 
eğer nokta ufkun üzerinde ise o noktanın 
yüksekliği (irtifa). eğer altında ise alçaklığı
dır (inhifaz). Aynı şekilde ufuk dairesi üze
rinde, meridyen dairesiyle azimut dairesi 
arasındaki yay da o noktanın azimutu olur. 
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Kur' an-ı Kerim'de adı geçen 
ve Hz. S a lih'in tebliğ faa liyetinde 

bulunduğu bir Arap kavmi. _j 

SemCıd kavmi, kökenieri Hz. İsmail'den 
önceki döneme dayanan ve Arabü'l-aribe 
(saf Arap) diye isimlendirilen nesli kesilmiş 
eski Arap kabilelerinden biridir (İbn Sa 'd, 
ı. 43) . SemCıd'un Arap değil bir yahudi ka
bilesi olduğunu ileri sürenler varsa da İs
lam kaynaklarındaki yaygın görüş bunun 
bir Arap kavmi sayıldığı yönündedir. Kav
min menşei hakkında ise Ad kavminin de
vamı kabul edildiği, bu sebeple "ikinci Ad" 
diye bilindiği, aslen Yemenli olduğu, Him
yerliler tarafından sürüldükten sonra Hicr 
denen bölgeye yerleştiği, Amalika'nın de
vamı olduğu ya da güneyden gelip kuzeye 
yerleşen bir Arap topluluğu sayıldığı şek
linde farklı görüşler ileri sürülmüştür (M. 
BeyyOml Mehran, s. 265-267; Halid TaM 
ed-DesOki. VI [ 1976]. s. 25 3-254) . SemCıd 

isminin kökenini kavmin atalarından Se
mCıd b. Casir (Asir 1 Abir 1 Amir) b. İrem b. 
Sam b. NGh'a dayandıranlar olduğu gibi 
kavmin yaşadığı bölgede yazları suyun azal
dığı, bu sebeple burada yaşayanlara "se
med" (suyu az olmak) kökünden gelen Se
mCıd isminin verildiğini söyleyenler de var
dır (Lisanü'l-'Arab, "şmd" md.; Zemahşerl, 
Il, I 16). Yaşadığı bölge konusunda da farklı 
görüşler ortaya konmakla birlikte genel ka
naat SemCıd'un Arap yarımadasının ku
zeybatısında bugünkü Medine ile Şam ara
sındaki Vadilkura denilen, sarp kayalıklarla 
çevrili bölgede yaşadığı ve en önemli mer
kezinin Hicr olduğu yönündedir. Hicaz'ın ku
zeyindeki Hicr bölgesi günümüzde Medai
nüsalih olarak da isimlendirilir (bk HİCR) . 

İrem ve Ad ile birlikte SemOd'a İslam 
öncesi Arap şiirinde atıf yapıldığı gibi Arap
ça olmayan eski kaynaklarda da bu kavim-

den bahsedilmiştir. Milattan önce 715 ta
rihli Sargon kitabesinde Asurlular'ın ha
kimiyet altına aldıkları belirtilen kavimler 
arasında SemCıd isminin de geçtiği, Aristo 
(m.ö. IV. yüzyıl). Gaius Pilinius (Büyük Pliny, 
m.s. I. yüzyıl) ve Batlamyus (Ptolemy, m.s. 
II. yüzyıl) gibi Grek yazarların eserlerinde 
de SemCıd'la ilgili bilgilerin yer aldığı nak
ledilmektedir. Özellikle Pilinius'un tarihin
de SemCıd kavminin yaşadığı belirtilen Do
mata ve Hegra'nın Hicr ile aynı yer oldu
ğu görüşü bu konuda İslam kaynakların
da yer alan bilgileri desteklemektedir (M. 
BeyyOm! Mehran, s. 269-276). Ayrıca Se
mud'a atfedilen kaya yazıtlarına bu bölge
de dağınık biçimde günümüzde de rast
lanması Hicr'in SemCıd kavminin yaşadığı 
bölgenin adı olduğu görüşünü kuwetlen
dirmektedir. 

Kur'an'da yirmi bir sGrede SemCıd kav
minden ve kendilerine gönderilen Salih 
peygamberin tevhid mücadelesinden bah
sedilmekte, ayrıca açık bir münasebet ku
rulmamakla birlikte benzer özellikler taşı
yan ashabü'l-Hicr'e atıf yapılmaktadır (el
Hicr 1 5/80) . Bu konudaki kanaat ayette 
sözü edilen ashabü'l-Hicr ile SemCıd kav
minin kastedildiği yönündedir ( Zemahşer1, 

ll , 563; Muhammed b. Ahmed el-Kurtubl, 
V, 45-46; Ebü 'l-Fida İbn Keslr, V, 576) Hz. 
Peygamber'in Tebük Seferi'ni anlatan ha
dislerinde de Hicr bölgesinin Semud top
rakları diye tanımlanması (Buharl, "Enbi
ya'" , 17; Müslim, "Zühd". 40). o dönemde 
bu bölgenin SemQd kavminin yaşadığı yer 
olarak bilindiğini göstermektedir. Kur'an'
da yer alan açıklamalardan bu kavmin Ad 
kavminden sonra ve Musa peygamberden 
önceki bir dönemde yaşadığı (el-A'raf 7/ 
74; el-Mü'min 40/ 30-31 ), bağ ve bahçele
rin, pınarların, ekinlik ve hurmalıkların bu
lunduğu bir yerleşime sahip olduğu (eş 

Şuara 26/147- 148). SemOdlular'ın dağlarda 

kayaları yontarak yaptıkları evler ve düz
lüklere kurdukları saraylarla öne çıktıkları 
anlaşılmaktadır (el-A'raf 7/74; el-Hicr 15/ 

82 ; eş-Şuara 26/ 149; el-Fecr 89/9) . SemCıd 

kavmi mensupları, taş oymacılığı ve nak
kaşlık sanatındaki maharetlerini aynı za
manda meskenlerinin dış cephelerinin na
kış ve tasvirlerle süslenmesinde göster
mişlerdir. SemOd kavmine ait olduğu sa
nılan. Hicr bölgesindeki kalıntılarda görü
len nakış ve tasvirlerden bahseden yazı
larda kavmin bu yönüne dikkat çekilmiştir 
(İbn BattOta, I, I 30). Bu n akış ve tasvirie
rin benzerlerinin Arap yarımadasının çe
şitli yerlerinde görülmesi SemCıd kavmi
nin yaşadığı bölge konusunda farklı gö
rüşlerin ortaya atılmasına yol açmış , Se-


