
SEMÜRE b. CÜNDEB 

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-



rldüddin Attar, Mevlana Celaleddin-i RO
ml ve Sa'di-i Şirazi gibi büyük şairler on
dan etkilenmiştir. Attar özellikle tema ba
kımından, Sa'di de sade ve günlük konuş
ma dili ile ifade tarzında onun etkisinde 
kalmıştır. Evhadüddin-i Enver! ve Haka
ni-i Şirvani, Senili'ye büyük bir hoca gözü 
ile bakmış. Mevlana onu bir önder saymış
tır. Geniş bir görüş ve bunu özgürce ifade 
Senili ile Hfıfız-ı Şirazl'yi birleştiren özellik
tir. Nizarni-i Gencevl, ijamse'sini oluştu
ran Mal)zenü'l-esrar'ı kaleme alırken Se
nal'nin IjadiJsatü'l-J:ıaJsil~a·sını göz önün
de bulundurmuştur. Emir Hüsrev-i Dihlevi 
ve Abdurrahman-ı Cami, Senili'nin bazı şi
irlerine nazire yazmışlardır. 

Eserleri. 1. Divan. Kaside, gazel, terki
bibend, terciibend, kıta ve ruballerini ihti
va eder. Eserde ayrıca "kalenderiyat" ola
rak bilinen şiirler de yer alır. Divanın Mü
derris Razavi tarafından yapılan neşri (Tah
ran 1 320 h ş.) 13.346 beyit ihtiva eder. Şiir
lerin tertibi ve muhtevasında görülen fark
lılıkları Senal'nin, divanı son şeklini alma
dan ölmesi ve ardından dostları ve tale
beleri tarafından eksikleri tamamlanarak 
düzenlenmesiyle ilgili olmalıdır. 2. Jjadi
Jsatü'l-f:ıa/si/ja* ve şeri'atü't-tariJsa . Ta
sawufa dair olup Senal'nin en önemli mes
nevisidir ( Bombay 1 275; nşr Müderris Ra
zavl, Tahran ı 329 hş.). 3. Karname-i Beli). 
Şairin biyografisi bakımından önem taşı
yan bu ilk mesnevisi 497 beyittir. Müta
yebename olarak da bilinen mesnevi dev
rin ileri gelenlerini hicveder. ilk defa au
lam-i Cilani Celali (Gazne 1332). daha son
ra Müderris Razavi (Tahran ı 334 h ş.) ta
rafından yayımlanmıştır. 4. Seyrü '1- 'i bd d 
ile'l-me'ad. Hermann Ethe eseri Künu
zü'r-rumuz, Şemseddin Sami Rumuzü'l
enbiya' ve künuzü'l evliya' diye zikre
der. Serahs'ta şehrin kadısı Muhammed 
b. MansOr es-Serahsi adına yazılmıştır. 
Mesnevide 700'ün üstünde beyit yer al
makta olup bu sayı her yazmada farklıdır. 
Said Nefisl neşri (Tahran ı 316 hş.) 775 
beyittir. Seyrü '1-'ibdd yirmi sekiz bölüme 
ayrılmış. her birine o bölümü adeta özet
leyen bir başlık konmuştur. Senili'nin di
ğer mesnevileri gibi tasawufi mesnevile
rin ilk örneklerinden olan eserin büyük bir 
kısmı sOfi seyrin alegorik biçimde aniatılı
şıdır ve hayal unsurunun yanında fikre de 
yer verilmiştir. ÜsiObu açık ve akıcı olan 
eserde lafız ve mana sanatları yer almış
tır. Hace Abdullah-ı Ensari'nin Menazilü's
sa'irin'de tasvir ettiği son hedefe götüren 
duraklar Senili'de tablolar halinde veril
mektedir. Senili'den itibaren bu hikayeler 
sOfi öğreniminin karakteristik özelliğini 
oluşturmuş, sonraları Ferldüddin Attar 

Senai divanının 
ilk Iki sayfası 

(Nuruosmaniye Ktp., 

nr. 3809) 

tarafından mükemmelleştirilen didaktik 
manzumelere örnek teşkil etmiştir. Man
tıJsu 't-tayr esasta Seyrü '1-'i bad'daki ya
pıyı gösterir. S. TaJ:ırimetü 'l-lsalem. Ka
leme hitapla tasavvufi konuların ele alın
dığı 202 beyitlik küçük bir mesnevidir (nşr. 
Mücteba Mlnovl. Tahran ı 335 hş.). 6. 'Iş]f
name. Tasavvufı öğretilerinden oluşur. Se
nal, aşkın felsefi ve tasawufi açıdan ele 
alındığı 576 beyitlik bu mesnevinin ilk kıs
mında ibn Sina'nın aşkın niteliğinden söz 
eden Risale fi'l- 'ış]f adlı eserinden esin
lenmiş. sonunda ise konu tasawuf ve ruh 
bilimi açısından ele alınmıştır (nşr. Gulam-i 
Cilani Celall. Gazne ı 332). 7. '~lname. 
Ahlal<i konuları işleyen bu didaktik eser 
195 beyittir (nşr. Gulam-i Cilanı Celal!, 
Gazne ı 332) 8. Mekdtib. Senal'nin çeşit
li zamanlarda yazmış olduğu on yedi mek
tuptan oluşur (nşr Nezir Ahmed, Aligarh 
ı 962) 9. Bag-ı İrem. Gulam-i Cilani Celali 
tarafından Behram u Bihruz adıyla Se
nal'nin eseri olarak basılmışsa da (Gazne 
ı 332) ona aidiyeti şüphelidir. 10. Tarilsu't
taJ:ı]fiJs. Tasavvuf öğreniminden bahseden 
bir mesnevi olup çeşitli baskıları yapılmış
tır (Tahran ı 309; Ş!raz ı 3 ı 8; nşr. M. Mü
derris Razavl, Tahran ı 348 hş./ı 969; nşr. 

Bo Utas, Lun d ı 973); ancak bu eserin de 
Senili'ye aidiyeti kesin değildir. 11. Sena'i
abad. Külliyatın önsözünde ayrı bir eser 
olarak geçer. Ethe bunun 'AJslname ile 
aynı eser olduğunu yazarsa da Müderris 
Razavi bundan 596 beyitlik ayrı bir eser 
olarak bahseder. 12. Garibname (Kışşa-i 
Behram u BihrOz). Külliyat nüshalarında bu
lunmayan bu mesnevinin de Senili'ye aidi
yeti kanıtianmamıştır (Storey, V/2, s. 532). 
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SENAULLAH AMRİTSARI 
( i.S_,..J .rı YI ,Jıl "W ) 

(1868-1948) 

Hintli alim ve müfessir. 
_j 

Ebü'I-Vefa Senaullah. Amritsar'da doğ
du. Soyu Minto adıyla tanınan Srinagarlı 
(Keşmir) bir Brahman ailesine dayanmak
tadır. Ailesinin islam'a girmesi 1819 yılı 
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