SEMT
Semt güney noktasıdan itibaren ve batı
ya doğru ölçülür. Şekilde h yükseklik, z
zenit uzaklığıdır. Yükseklik ufuk düzlemine göre açısal uzaklıktır ve ufuk d üziemi
0° iken + 90° (zenite doğru) ve- 90° (nadire doğru) arasında, zenit uzaklığı (zenit
noktas ından olan açısal uzaklık) zenit noktası oo iken oo ile 180° arasında ve yıldız
dan geçen düzlemle başlangıç meridyeninin (çoğunlukla gözlemcinin meridyeni)
açısı olan semt açısı a ise başlangıç meridyeni oa iken oa ile 360° arasında ölçülür.
Yükseklik dairesi (dairetü'l-irtifa') yıldızın
noktadan geçer ve gökyüzünü
düşey doğrultuda iki noktadan keser. Bu
iki noktadan ufkun üzerinde olana semtü'r-re's (zenit. baş ucu), altında olana semtü'l-kadem (nadir, ayak ucu) adı verilir. Bu
noktalardan geçen dairelere de şakull daireler denilir. Bunların ilki, meridyen düzlemine dik olan ve ufku doğu ve batı noktalarında 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 yükseklik dairesidir. Müslüman astronomlar onu
esas kabul etmişler ve semti genellikle doğu veya batı noktasından itibaren ölçmüş
lerdir; bu da en fazla 90 derecelik bir açı
anlamına gelir. Şakull dairelerin ikincisi felekü nısfi'n-nehfır (öğlen vakti) denilen, ufku kuzey ve güney noktalarında kesen ve
gözlemcinin zeniti ile göğün güney ve kuzey kutuplarından geçen meridyen düzlemidir. Semtü'r-re's ve semtü'l-kadem noktaları ile yıldızın merkezinden geçen yükseklik dairesinin ufku kestiği noktalara azimut noktaları (A ve B), bu noktaları birleştiren çizgiye azimut çizgisi (hattü's-semt)
denir; bu sebeple yükseklik dairesine azimut dairesi (dairetü's-semtiyye) adı da verilmektedir. Buna göre yükseklik dairesi üzerindeki 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 üzerinde, meridyen dairesiyle azimut dairesi
arasındaki yay da o noktanın azimutu olur.

ra 2001 ; C. A. Nallino, "Etimologiae araba e signifkato di 'asub'e di 'azimut' con una postilla su
·almucantarat' ll. azimut", RSO, VIII ( ı 9 ı 9-2 ı ),
s. 389; E. S. Kennedy, "A Survey of Islamic Astronomical Tables", Transactions of the American Philosophical Society, XLVI/2, Philadelphia
1956, s. 123-177; Yavuz Unat, "Eski Astronomi
Metinlerinde Karşılaşılan Astronomi Terimlerine
ilişkin Bir Sözlük Denemesi", AÜ Osmanlı Tarihi
Araştırma

ve Uygulama Merkezi Dergisi: OTAM,

sy. ll , Ankara 2001, s. 633-696; C. Schoy - [Ahmet Yüksel Özemre], "Semt", iA, X, 473-474; W.
Hartney, "Semt" , a.e., X, 474; D. A. King , "alSamt", EF ( İ n g . ), VIII, 1054-1056.
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Kerim'd e adı geçen
ve Hz. S a lih'in tebliğ faa liyetinde
bulunduğu bir Arap kavmi.
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Fergani, The Elements of Astronomy: As ıro
naminin Özeti ve Göğün Hareketlerinin Esaslan (tre. ve n ş r. Yavuz Unat), Harvard 1998; Bettan1, Al-Battani sive Albatenii Opus Astronomicum (tre. ve n ş r. C. A. Nallino), Milan 1899-1907,
I-lll; BirOni, Kitabü't-Tefhim li-eva'ili şına'ati 't
tencfm: The Book of lnstruction in the Elemen ts
of the Art of Astrology (tre. ve n ş r. R. R. Wri ght

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 kabilesi olduğunu ileri sürenler varsa da İs
lam kaynaklarındaki yaygın görüş bunun
bir Arap kavmi sayıld ığı yönündedir. Kavmin menşei hakkında ise Ad kavminin devamı kabul edildiği, bu sebeple "ikinci Ad"
diye bilindiği, aslen Yemenli olduğu, Himyerliler tarafından sürüldükten sonra Hicr
denen bölgeye yerleştiği, Amalika' nın devamı 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 SemCıd b. Casir (Asir 1 Abir 1 Amir) b. İrem b.
Sam b. NGh'a dayandıranlar olduğu gibi
kavmin yaşadığı bölgede yazları suyun azaldığı, bu sebeple burada yaşayanlara "semed" (suyu az olmak) kökünden gelen SemCıd isminin verildiğini söyleyenler de vardır (Lisanü'l-'Arab, "şmd" md .; Zemahşerl,
Il, I 16). Yaşadığı bölge konusunda da farklı
görüşler ortaya konmakla birlikte genel kanaat SemCıd ' un Arap yarımadasının kuzeybatısında bugünkü Medine ile Şam arasındaki Vadilkura denilen, sarp kayalıklarla
çevrili bölgede yaşadığı ve en önemli merkezinin Hicr olduğu yönündedir. Hicaz'ın kuzeyindeki Hicr bölgesi günümüzde Medainüsalih olarak da isimlendirilir (bk Hİ CR ) .
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İrem ve Ad ile birlikte SemOd'a İslam
öncesi Arap şiirinde atıf yapıldığı gibi Arapça olmayan eski kaynaklarda da bu kavim-
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den bahsedilmiştir. Milattan önce 715 tarihli Sargon kitabesinde Asurl ular'ın hakimiyet altına aldıkları belirtilen kavimler
arasında SemCıd isminin de geçtiği, Aristo
(m .ö. IV. yüzyıl). Gaius Pilinius (Büyük Pliny,
m.s. I. yü zyıl) ve Batlamyus (Ptolemy, m.s.
II. y üzyıl) gibi Grek yazarların eserlerinde
de SemCıd'la ilgili bilgilerin yer aldığı nakledilmektedir. Özellikle Pilinius'un tarihinde SemCıd kavminin yaşadığı belirtilen Domata ve Hegra'nın Hicr ile aynı yer olduğu görüşü bu konuda İslam kaynakların
da yer alan bilgileri desteklemektedir (M .
BeyyOm! Mehran, s. 269-276). Ayrıca Semud'a atfedilen kaya yazıtlarına bu bölgede dağınık biçimde günümüzde de rastlanması Hicr'in SemCıd kavminin yaşadığı
bölgenin adı olduğu görüşünü kuwetlendirmektedir.
Kur'an'da yirmi bir sGrede SemCıd kavminden ve kendilerine gönderilen Salih
peygamberin tevhid mücadelesinden bahsedilmekte, ayrıca açık bir münasebet kurulmamakla birlikte benzer özellikler taşı
yan ashabü'l-Hicr'e atıf yapılmaktadır (elHicr 15/8 0) . Bu konudaki kanaat ayette
sözü edilen ashabü'l-Hicr ile SemCıd kavminin kastedildiği yönündedir ( Ze mahş er1,
ll , 563; Muhammed b. Ahmed el-Kurtubl,
V, 45-46; Ebü 'l-Fida İbn Keslr, V, 576) Hz.
Peygamber'in Tebük Seferi'ni anlatan hadislerinde de Hicr bölgesinin Semud toprakları diye tanımlanması (Buharl, "Enbiya'" , 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 bahçelerin, pınarların, ekinlik ve hurmalıkların bulunduğu bir yerleşime sahip olduğu (eş 
Şuara 26/147- 148). SemOdlular'ın dağlarda
kayaları

yontarak yaptıkları evler ve düzsaraylarla öne çıktıkları
anlaşılmaktadır (el-A'raf 7/74; el-Hicr 15/
82 ; e ş -Şuara 26/ 149; el-Fecr 89/9) . SemCıd
kavmi mensupları, taş oymacılığı ve nakkaşlık sanatındaki maharetlerini aynı zamanda meskenlerinin dış cephelerinin nakış ve tasvirlerle süslenmesinde göstermişlerdir. SemOd kavmine ait olduğu sanılan. Hicr bölgesindeki kalıntılarda görülen nakış ve tasvirlerden bahseden yazı
larda kavmin bu yönüne dikkat çekilmiştir
(İbn BattOta, I, I 30). Bu n akış ve tasvirierin benzerlerinin Arap yarımadasının çeşitli yerlerinde görülmesi SemCıd kavminin yaşadığı bölge konusunda farklı görüşlerin ortaya atılmasına yol açmış , Selüklere

kurdukları
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mud'un sadece Hicr'de yaşamadığı , zamanla Arap yarımadasının diğer bölgelerine de
yayılmış olabileceği görüşü ileri sürülmüş
tür. Kur'an'da bildirildiğine göre bu kavim,
başlangıçta tevhid inancına bağlı iken daha sonra kendilerine verilen nimetiere karşı nankörlük ederek Allah'tan başka ilahIara tapmaya ve yaşadıkları yerde bozgunculuk çıkarmaya başlamış. bunun üzerine içlerinden Salih onlara peygamber olarak gönderilmiştir (Hud ı 1/ 61 -62) Semud
kavmi mensupları . tek bir Allah'a kulluk
etmelerini ve aşırılıkta bulunmamalarını
isteyen peygamberlerini yalanlamaları, büyüklük taslamaları (ei-A'raf 7/75-76; eş - Şu
ara 26/150 -15 2; el-Kamer 54/ 24). bir mucize ve imtihan olmak üzere kayadan çı
karılan ve kendilerinin sorumluluğuna verilen dişi deveyi bütün uyanlara rağmen
öldürmeleri (ei-A' raf 7/73, 77; Hud ı 1/64;
eş-Ş u ara 26/ 155- ı 57). peygamberlerini de
öldürmeye kastetmeleri yüzünden helak
edilmiştir (Hud ı 1/66; en-Nemi 27/ 49-5 3;
eş-Şems 91/ 1 1-14 ; a y rı ca bk. SALiH).
Semud kavminin helak ediliş biçimiyle
ilgili olarak Kur'an'da, Salih peygamber ve
ona tabi olan küçük bir grup hariç onların şiddetli sarsıntı (recfe) (ei-A'raf 7/78).
korkunç bir ses, gök gürlemesi (sayha) (HOd
I 1/67; el-Hi cr 15/83; el-Kamer 54/3 I) ve yıl
dırımla (saika) (Fussı let 41/1 7; ez-Zariyat
51/44) cezalandırıldıkları ve üç günün sonunda helak oldukları belirtilmektedir. Cezalandırmayla ilgili bu açıklamaların , Semud'un üç farklı ceza türüne değil yer
sarsıntısından önce veya onunla birlikte
meydana gelen ses ve ışık olgusuna işa
ret ettiği düşünülebilir. Recfenin çok gürültülü ve dehşet verici bir sarsıntıyı ifade etmesinden ve Hicaz'da özellikle Medainüsalih denilen bölgedeki volkanik arazi
yapısının varlığından hareketle Semud kavminin volkanik bir patlama sonucunda helak olduğunu söyleyenler de vardır (Muhammed Esed. ı . 288) Semud'un cezalandırılma biçimini Sodom ve Gomore'ye benzetenler bu bakış açısını dikkate almış olmalıdır. Hz. Peygamber'in Tebük Seferi sı
rasında Hicr'den geçerken eskiden burada yaşayan insanların cezalandırılmış olmaları sebebiyle burada bulunan harabelere girilmemesini ve kuyularından su alın
mamasını istediği rivayet edilmektedir
(Buharl. "Megazl", 8 1; Müslim, "Zühd", 39,
40) Başka bir rivayette ise ResCıl-i Ekrem'in, yanında bulunanların bu olaydan
ibret alması gerektiğini söylediği belirtilmektedir (Müsned, ll , 58 , 72; Müs lim ,
"Zühd" , 38 ) Salih peygambere tabi oldukları için helak olmaktan kurtulan gru-

bun Mekke'ye göç ettiği nakledilmiş . ayrı
ca Taif'te ikamet eden Sakif kabilesinin Semu d soyundan geldiği rivayet edilmiştir.
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Ebu Said Semüre b. Cündeb
b. Hilal ei-Fezarı
(ö. 60/ 680)
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Muhtemelen 612'de doğdu . En çok kulkünyesi EbO Said olmakla birlikte
Ebu Abdurrahman, Ebu Abdullah, Ebu Süleyman, Ebu Muhammed gibi künyelerle
de anılır. Henüz küçükken babasını kaybedince siyah! bir kadın olan annesi onu alıp
Medine'ye geldi. Çocuğunada bakmak şar
tıyla ensardan Ebu Said el-Hudrl'nin amcası Mürey b. Sinan b. Sa'lebe ile evlendi
ve Semüre büyüyünceye kadar onun bakımını üvey babası üstlendi. Semüre on
beş yaşlarında iken akranı olan Rafi' b. Hadk ile birlikte muhtemelen Uhud Gazvesi'ne katılmak istedi ve iyi ok attığı için arkadaşının orduya alınıp kendisinin geride
bırakilmasma itiraz etti. ResCıl-i Ekrem'e
güreştikleri takdirde Rafi'i yeneceğini söyledi ve gücünü ispatlaması üzerine orduya
alındı. Onun Bey' atürrıdvan'da da bulunduğu zikredilmektedir (Zehebl. el-'İber, ı ,
4 7) Semüre ilk gençlik yıllarında Hz. Peygamber'in yanında bulundu ve kendisinlanılan

den duyduğu hadisleri titizlikle ezberlemeye çalıştı. Yaşının küçüklüğü sebebiyle ResCılullah'ın sohbet meclislerinde konuşmak
tan çok dinlemeyi tercih ettiğini ifade eder
ki bugün ona nisbet edilen eş -Şa]J.ife bunun bir ürünüdür.
Semüre önceleri Kufe'nin Künase bölgesine yerleşti , daha sonra Basra'dan bir ev
alarak oraya göç etti ve bu şehrin imar
planlarıyla ilgilendi. Basra Valisi Ziyad b.
Eblh'e Kufe valiliği de verilince Ziyad Kufe'ye gittiğinde Semüre'yi Basra'da, Basra'ya gidince Kufe'de yerinevekil olarak
bırakırdı. Ziyad b. Eblh'in ölümü üzerine
Halife Muaviye onun bu göreve devam etmesini istediği için Semüre on sekiz ay daha Basra valiliği yaptı, ardından aziedilerek yerine Abdullah b. Amr b. Gaylan getirildi. Sadakatine rağmen Muaviye'nin kendisini azıetmesine kızan Semüre, kızı Ümmü Sabit'i Hz. Ali taraftarlığı ile bilinen
Muhtar es-Sekafi ile evlendirerek onunla
ilişkilerini güçlendirdi. Valiliği sırasında ,
müslümanları tekfir edip cinayetler işle
yen Haricüer'e karşı çok sert davrandığı için
onların büyük t epkisiyle karşılaştı. Ancak
ibn Slrln ve Hasan-ı Basri gibi Semüre'yi
iyi tanıyanlar kendisinden övgüyle söz etmiş , rivayet ettiği hadislerinin sıhhatine
vurgu yapmıştır.
Muaviye'nin halifeliği döneminde Kufe'de veya Basra'da 60 (680) yılında vefat
eden Semüre b. Cündeb'in ölüm tarihi 58
veya 59 olarak da zikredilmiştir. Bir rivayete göre Hz. Peygamber bir mecliste içlerinde Ebu Hüreyre. Semüre ve Ebu Mahzure'nin de bulunduğu on (veya yedi) sahablden geriye kalan en son kişinin ateşte
öleceğini ifade etmiş (Buh§rl, et-Tarfl].u'ş
şagir, ı. 107; Taberanl, VII , 177). bunlardan
Ebu Hüreyre 58 (678), Ebu Mahzure 59 ve
Semüre 60 (680) yılında ölmüştür. Aşırı soğuklar yüzünden hastalanan Semüre'ye
iyileşmesi için kaynamakta olan bir suyun
üzerinde oturmasının tavsiye edildiği , kazanın üstüne oturmaya çalışırken içine
düşerek öldüğü nakledilmiş . bu olay rivayet edilen hadisteki ifade ile ilişkilendiri
lerek değerlendirilmiştir. Kaynaklarda Sem üre'nin eş-ŞaJ:ıiie'sini hadis rivayetiyle
meşgul olan Sa'd, Süleyman. Said. Abdurrahman, Mutarrif ve Ahmed adlı
oğulları ile ümmü Sabit adlı kızına bırak
tığı, torunları Hubeyb b. Süleyman. Ca'fer b. Sa'd ve ishak b. Sa'd' ın da ailede
ilim ve rivayet geleneğini sürdürdüğü.
hatta Meysere ve Said b. Ebu Hind adlı
iki kölesinin de onun hadislerini rivayet
edenler arasında yer aldığı belirtilmektedir. islam dünyasında ilk usturlabı yaparak
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