
mud'un sadece Hicr'de yaşamadığı, zaman
la Arap yarımadasının diğer bölgelerine de 
yayılmış olabileceği görüşü ileri sürülmüş
tür. Kur'an'da bildirildiğine göre bu kavim, 
başlangıçta tevhid inancına bağlı iken da
ha sonra kendilerine verilen nimetiere kar
şı nankörlük ederek Allah'tan başka ilah
Iara tapmaya ve yaşadıkları yerde boz
gunculuk çıkarmaya başlamış. bunun üze
rine içlerinden Salih onlara peygamber ola
rak gönderilmiştir (Hud ı 1/61 -62) Semud 
kavmi mensupları . tek bir Allah'a kulluk 
etmelerini ve aşırılıkta bulunmamalarını 
isteyen peygamberlerini yalanlamaları, bü
yüklük taslamaları ( ei-A'raf 7 /75-76; eş-Şu

ara 26/150-15 2; el-Kamer 54/ 24). bir mu
cize ve imtihan olmak üzere kayadan çı
karılan ve kendilerinin sorumluluğuna ve
rilen dişi deveyi bütün uyanlara rağmen 
öldürmeleri (ei-A' raf 7/73, 77; Hud ı 1/64; 

eş-Şu ara 26/ 1 55- ı 57). peygamberlerini de 
öldürmeye kastetmeleri yüzünden helak 
edilmiştir (Hud ı 1/66; en-Nemi 27/ 49-53; 

eş-Şems 91/ 1 1-14 ; ayrı ca bk. SALiH). 

Semud kavminin helak ediliş biçimiyle 
ilgili olarak Kur'an'da, Salih peygamber ve 
ona tabi olan küçük bir grup hariç onla
rın 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 so
nunda helak oldukları belirtilmektedir. Ce
zalandırmayla ilgili bu açıklamaların , Se
mud'un üç farklı ceza türüne değil yer 
sarsıntısından önce veya onunla birlikte 
meydana gelen ses ve ışık olgusuna işa
ret ettiği düşünülebilir. Recfenin çok gü
rültülü ve dehşet verici bir sarsıntıyı ifa
de etmesinden ve Hicaz'da özellikle Meda
inüsalih denilen bölgedeki volkanik arazi 
yapısının varlığından hareketle Semud kav
minin volkanik bir patlama sonucunda he
lak olduğunu söyleyenler de vardır (Mu
hammed Esed. ı . 288) Semud'un cezalan
dırılma biçimini Sodom ve Gomore'ye ben
zetenler bu bakış açısını dikkate almış ol
malıdır. Hz. Peygamber'in Tebük Seferi sı
rasında Hicr'den geçerken eskiden bura
da yaşayan insanların cezalandırılmış ol
maları sebebiyle burada bulunan harabe
lere girilmemesini ve kuyularından su alın
mamasını istediği rivayet edilmektedir 
(Buharl. "Megazl", 8 1; Müslim, "Zühd", 39, 

40) Başka bir rivayette ise ResCıl-i Ek
rem'in, yanında bulunanların bu olaydan 
ibret alması gerektiğini söylediği belirtil
mektedir (Müsned, ll , 58 , 72; Müslim , 
"Zühd" , 38 ) Salih peygambere tabi ol
dukları için helak olmaktan kurtulan gru-

bun Mekke'ye göç ettiği nakledilmiş . ayrı

ca Taif'te ikamet eden Sakif kabilesinin Se
mu d soyundan geldiği rivayet edilmiştir. 
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SEMÜRE b. CÜNDEB 
(..,.,~..:,.!c;_,.,...) 

Ebu Said Semüre b. Cündeb 
b. Hilal ei-Fezarı 

(ö. 60/ 680) 

Sahabi. _j 

Muhtemelen 612'de doğdu . En çok kul
lanılan künyesi EbO Said olmakla birlikte 
Ebu Abdurrahman, Ebu Abdullah, Ebu Sü
leyman, Ebu Muhammed gibi künyelerle 
de anılır. Henüz küçükken babasını kaybe
dince siyah! bir kadın olan annesi onu alıp 
Medine'ye geldi. Çocuğunada bakmak şar
tıyla ensardan Ebu Said el-Hudrl'nin am
cası Mürey b. Sinan b. Sa'lebe ile evlendi 
ve Semüre büyüyünceye kadar onun ba
kımını üvey babası üstlendi. Semüre on 
beş yaşlarında iken akranı olan Rafi' b. Ha
dk ile birlikte muhtemelen Uhud Gazvesi'
ne katılmak istedi ve iyi ok attığı için ar
kadaşının orduya alınıp kendisinin geride 
bırakilmasma itiraz etti. ResCıl-i Ekrem'e 
güreştikleri takdirde Rafi'i yeneceğini söy
ledi ve gücünü ispatlaması üzerine orduya 
alındı. Onun Bey'atürrıdvan'da da bulun
duğu zikredilmektedir (Zehebl. el-'İber, ı , 
4 7) Semüre ilk gençlik yıllarında Hz. Pey
gamber'in yanında bulundu ve kendisin-

SEMÜRE b. CÜNDEB 

den duyduğu hadisleri titizlikle ezberleme
ye çalıştı. Yaşının küçüklüğü sebebiyle Re
sCılullah'ın sohbet meclislerinde konuşmak
tan çok dinlemeyi tercih ettiğini ifade eder 
ki bugün ona nisbet edilen eş-Şa]J.ife bu
nun bir ürünüdür. 

Semüre önceleri Kufe'nin Künase bölge
sine 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 Ku
fe'ye gittiğinde Semüre'yi Basra'da, Bas
ra'ya gidince Kufe'de yerinevekil olarak 
bırakırdı. Ziyad b. Eblh'in ölümü üzerine 
Halife Muaviye onun bu göreve devam et
mesini istediği için Semüre on sekiz ay da
ha Basra valiliği yaptı, ardından aziedile
rek yerine Abdullah b. Amr b. Gaylan geti
rildi. Sadakatine rağmen Muaviye'nin ken
disini azıetmesine kızan Semüre, kızı Üm
mü 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 et
miş , 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 riva
yete göre Hz. Peygamber bir mecliste iç
lerinde Ebu Hüreyre. Semüre ve Ebu Mah
zure'nin de bulunduğu on (veya yedi) saha
blden 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 so
ğuklar yüzünden hastalanan Semüre'ye 
iyileşmesi için kaynamakta olan bir suyun 
üzerinde oturmasının tavsiye edildiği , ka
zanın üstüne oturmaya çalışırken içine 
düşerek öldüğü nakledilmiş . bu olay riva
yet edilen hadisteki ifade ile ilişkilendiri
lerek değerlendirilmiştir. Kaynaklarda Se
m üre'nin eş-ŞaJ:ıiie'sini hadis rivayetiyle 
meşgul olan Sa'd, Süleyman. Said. Ab
durrahman, 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 belirtilmekte
dir. islam dünyasında ilk usturlabı yaparak 
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kullandığı kaydedilen astronomi alimi 
Muhammed b. İbrahim ei-Fezarl onun to
runlarındandır. 

Semüre'nin ResGl-i Ekrem'den nakletti
ği hadis sayısı Baki' b. Mahled'e göre 123, 
Zehebl'ye göre 132'dir. ŞaJ:ıü,ı-i BuJJ.ari'
de ondan fazla, ŞaJ:ıilH Müslim'de on iki 
hadisi bulunmakta, bu rivayetlerin bir kıs
mı her iki eserde de yer almaktadır. Ayrı
ca Ahmed b. Hanbel'in eJ-Müsned'inde 
190, Taberanl'nin el-Mu' cemü'l-kebir'in
de 356, Hakim'in el-Müstedrek'inde otu
zu aşkın rivayeti mevcuttur. Zehebl'nin 
alim sahabiler arasında zikrettiği Semü
re, Ebü Ubeyde b. Cerrah'tan hadis riva
yet etmiş , kendisinden başta oğulları Sa'd 
ve Süleyman olmak üzere Şa'bl, Ebü Kıla
be ei-Cerml, Abdullah b. Büreyde, ibn Sl
rln, Ebü Reca' ei-Utaridl, EbG Nadre ve Ha
san-ı Basri gibi muhaddisler rivayette bu
lunmuştur. Hasan-ı Basri'nin akı"kaya dair 
bir rivayeti dışında Semüre'den doğrudan 
hadis dinlemediği, diğer rivayetlerini onun 
eş-ŞaJ:ıife'sinden aldığı belirtilmektedir. 
Hasan-ı Basri'nin Semüre'den büyük bir 
nüsha rivayet ettiğine dair İbn Hacer ei
Askalanl'nin açıklaması da eş-ŞaJ:ıife ile il
gilidir. Uzun yıllar Basra ve Küfe'de yaşa
ması sebebiyle Semüre'nin hadisleri daha 
çok bu bölgede yaygınlaşmıştır. 

Rivayetlerinin değişikliğe uğrarnaması 
konusunda titiz davrandığı belirtilen Se
müre'nin adı hadis yazan sahabiler arasın
da da geçmekte ve "Semüre b. Cündeb'
den oğullarına" diye başlayan sahlfesinin 
(Buhar'l, et-Tt!iril]u'l-kebir, I, 26) oğullarına 
emanet ettiği uzunca bir risa!e olduğu kay
naklarda ifade edilmektedir. İbn Slrln, "Se
m üre'nin oğullarına emanet ettiği risale
de pek çok ilim vardır" demekte (İbn Ha
cer, el-İşabe, II, 79). 118 rivayeti ihtiva eden 
sahlfenin içeriği Ahmed b. Hanbel'in eJ
Müsned'inde (V, 7-23) ve Taberanl'nin el
Mu'cemü'l-kebir'inde (VII, ı 77-270) yer 
almaktadır. Abdülazlz Ubeydullah er-Rah
manl Merviyyatü Semüre b. Cündeb 
el-Fezari ii Müsnedi'l-İmam AJ:ımed 
adıyla bir yüksek lisans çalışması yapmış
tır ( 1401. Camiatü Ümmü'l-kura eş-şeria 
ve'd-dirasatü'l-ulya [Mekke]) 
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SENA 
( ~ı;.tll) 

Bir kimseyi iyi veya kötü yönleriyle 
yahut sadece iyi vasıflarıyla 

niteleyip tanıtmak anlamında terim 
(bk. HAMD). 

SEN Ai 
(~ı.;..,) 

Ebü'I-Mecd Hakim Mecdud 
b. Adem Senal-yi Gaznevi 

(ö. 525/1131 [?]) 

İranlı şair 
ve Farsça tasavvufi mesnevi 

tarzının kurucusu. 

_j 

_j 

Gazne'de dünyaya geldi. 524'te (1 130) 
l;ladi~a'sını yazmaya başladığında altmış 
yaşında olduğunu belirttiğine göre 464 
(1071-72) yılında doğmuş olmalıdır. Şiirle
rinde soylu bir aileden geldiğini söyler. iyi 
bir eğitim gördüğü ve gençliğinde Farsça 
yazan şairlerin divanları yanında Arapça 
yazan şairleri de okuduğu anlaşılmakta
dır. Şairin eserlerinde methettiği hüküm
darlar Gazne sultanlarından İbrahim, lll. 
Mesud ve Behram Şah'tır. Karname-i 
Bel]].'te Sultan İbrahim'i övmekte, diğer 
padişahların adları ise divanında geçmek
tedir. Bu şiirler onun genç yaşta methiye 
söylediğini göstermektedir. Daha sonraki 
şiirlerinden kendisinde meydana gelen 
ruhi bir değişim sebebiyle saraydan uzak
laşarak inzivaya çekildiği belli olmaktadır. 

lll. Mesud'un hükümdar olmasından 
(492/ 1099) az sonra Gazne'den ayrılan Se
nal, Belh şehrine gitti. Orada kendisine ge
çim imkanı sağlamasının yanı sıra güvene 
kavuştu . Tekrar methiyeler yazmaya baş
lamakla birlikte bu devredeki şiirleri ge
nellikle tevhid, zühd, uzlet konularında öz
lü ve arifane bir özellik taşır. Senal'nin Belh'
te iken hacca gittiği söylenirse de bu onun 
böyle bir arzuyu bir şiirinde dile getirme
sinden kaynaklanmaktadır. Hacca gittiği
ni yazan kaynaklar, dönüşünde Horasan'
da Şeyh Yusuf ei-Hemedanl'ye intisap ede
rek onun müridi olduğunu nakleder. Hal
buki eserlerinde buna dair en ufak bir işa
ret bulunmamakta, hacla ilgili mekanlar
dan ve yolculuğundan söz etmemektedir. 
Belh'te bulunduğu sırada Serahs, Herat 

ve Nlşabur'u ziyaret ettiği, bu şehirlerde
ki mutasawıflarla tanıştığı bilinmektedir. 

Bu esnada kaleme aldığı Karname-i 
Bel]].'te bazı alim ve şairleri eleştirdiği için 
şehir halkının bir kısmı aleyhine dönmüş, 
birçokyerde ve özellikle Horasan'da büyük 
şöhret ve itibar kazanmış olmasına rağ
men Belh'te kalması istenmemiştir. Bun
dan dolayı 505 ( 1111 -12) yılında Bel h 'ten 
ayrılıp Serahs'a gitmeye mecbur kaldı. Ora
da Horasan Kadısı Muhammed b. Mansur 
es-Serahsl'ye intisap ederek Seyrü'l-'ibad 
adlı mesnevisini ona ith af etti. Hamisinin 
yanında iken Horasan'ın muhtelif şehirle
rine gitti ve tanıştığı, hemen hepsi kadı 
olan kimseler için methiyeler yazdı. SenaT
nin hükümdar. vezir ve emirler yerine ha
mi ve memduhlarını kadılar arasından seç
tiği dönemde kaleme aldığı tasavvufi şiir
lerinde zahidane bir hayatla dünya adamı 
olma arasındaki kararsızlığı görülmektedir. 

Muhtelemen 521'de (1 127) Behram 
Şah'ın elindeki Gazne'ye dönen Senal bu
rada en büyük yardımı Hace Am id Ahmed 
b. Mes'üd-i Tişa'dan gördü. Kendisine otu
racağı bir ev yaptıran, geçimini üstlenen 
Hace Amid eserlerinin toplanmasını te
min etti. Külliyatına son şeklini vermeden 
önce vefat eden Senal'nin ölüm tarihi için 
kaynaklarda verilen farklı tarihlerden 11 
Şaban 525 (9 Temmuz 1131) tarihi daha 
doğru olmalıdır. Türbesi Gazne'dedir. Se
nal'nin mezhebi hakkında farklı görüşler 
ileri sürülmüş olup Hz. Ali'yi methederken 
mübalağalı bir ifade kullanmasını ve Hz. 
Hasan ile Hüseyin'i anmasını Şiiliğine mes
net gösterenler olmuştur. Ancak l;ladi
~a'da Hz. Peygamber'den sonra Hz. EbG 
Bekir, ömer, Osman ve Ali'yi zikretmesi 
Senal'nin Sünni olduğunu ortaya koyan bir 
delil olup onun bütün Sünniler gibi ResGl-i 
Ekrem'in ve ailesine karşı derin bir sevgi 
ve saygı duyması çok doğaldır. 

Sen~l.l methiyelerinde Menüçihrl, FerrG
hl-i Sistani ve Mes'üd-i Sa'd-i Selman gibi 
sebk-i Horasanl şairlerinin etkisinde kal
mıştır. Özellikle divanı Mes'Gd-i Sa'd-i Sel
man'ın divanı ile karşılaştırıldığında birçok 
kasidenin vezin, kafıye, bazı tabir ve teş
bihler bakımından birbirine benzediği gö
rülür. Senal, Mes'Gd-i Sa'd-i Selman'ın ölü
münden sonra onun divanını toplamıştır. 
Bu esnada Selman'a ait olmayan bazı şi
irleri divanına koyduğu için tenkide uğra
mış ve onu metheden uzun bir kıta yaza
rak bu yaniışından dolayı özür dilemiştir. 

iran'ın ilk ünlü mutasawıf şairi sayılan 
Senal'den önce tasawuf alanında onun şi
irleri kadar açık, akıcı ve mükemmel şiir 
söylenmemiştir. Senal'den sonra gelen Fe-


