
SELVi 

nayi tesislerinin yer aldığı Selvi zengin bir 
tarımsal bölgenin idari merkezidir. Gab
rovo iline bağlı olup Sofya'nın 178 km. do
ğusunda, Veliko Tarnova'nun (Tırnova) SO 
km. batısındadır. 

Kasaba 1516 yılından kısa bir süre ön
ce Türk göçmenleri tarafından kuruldu . 
XVI. yüzyıl içinde konumu sebebiyle Huta
liç bölgesinin merkezi haline geldi. XVII. 
yüzyılda çok sayıda müslümanın yerleşti
ği bir yer olarak gelişme gösterdi. Başlan
gıçta Niğbolu sancağına bağlı Tırnova ka
zasının bir parçasıydı. Daha sonra aynı san
cakta Hutaliç kazası içinde kaldı. Kazaya 
adını veren Hutaliç. Ortaçağ'dan kalma kü
çük bir Bulgar kalesiydi. Bu kalenin kalın
tıları 1980'li yıllarda , tamamıyla bir Türk 
köyü olan Hisar Beyli'nin (daha sonra Ser
beglii , 1 934'ten itibaren )avorets) içindeki 
düzlüğün kenarında kasabanın 9 km. gü
neydoğusunda keşfedilmiş ve kazı çalış
maları yapılmıştır. Hutaliç Kalesi ilk defa 
XIII. yüzyıldan kalma bir Bulgar yazıtında 
zikredilir. 

Hutaliç nahiyesi Bulgar adları taşıyan ve 
hıristiyan ahaliye sahip yirmi dört. bunun 
yanında Türk adı taşıyan ve müslüman 
ahalisi bulunan iki köyle (Çadırlı ve Al i Fa
kihler) birlikte ilk olarak 884 (1479) tarihli 
İcmal Defteri'nde geçer. 922 (1516) ta
rihli defterde Selvi daha önceki kayıtlarda 
zikredilmeyen (hariç ez-deft er), on sekiz 
müslüman Türk hanesine sahip yeni kuru
lan bir yer diye belirtilir ( BA, MAD, nr. ı ı ). 

Aynı defterde iki eski köyün yanında Türk 
adı taşıyan, müslüman ahaliye sahip sekiz 
yeni müslüman köyü daha kaydedilmiş 
(Adiller, Akıncılar, Çadırlı - i Zir, Dereli, Di
kenler, Hisar Beyli , Malkoçlar ve Selvi ), 
1516' dan itibaren 1579-1 580' e doğru bun
lara dört yeni Türk köyü eklenmiştir. Aynı 

yıllar arasında Hutaliç nahiyesinin müslü
man nüfusu 214'ten 838 haneye yüksel
di. Bu yıllarda hıristiyan nüfusu daha da 
durağanlaştı ve önemli bir kısmı tedricen 
müslümanlaştırıldı. 1579-1 580 ve 1642 yıl
ları arasında eski yirmi dört Bulgar köyü ile 
dört yeni köyün nüfusunda müslümanla
rın oranı% 16'dan% 4Tyeyükseldi. 1751 '
de ise bu oran % 58'e çıktı. Aynı yıl Selvi 
301 hanesi, iki cuma camisi ve hafta pa
zarıyla küçük bir kasaba durumundaydı. 
Bütün bölgenin, kasabanın ve köylerin nü
fusunun% 71 'i müslümandı. XVIII. yüzyı
lın ikinci yarısında hıristiyanlar Selvi'ye yer
leşmeye başladı ve en azından 1759'dan 
itibaren bir kiliseye kavuştu. 

1768" 1828 yılları arasındaki dört Rus
Türk savaşı, kasaba merkezinde yoğunla-
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şan Hutaliç 1 Selvi bölgesinin müslüman nü
fusunun kaybolmasına yol açtı. Aynı dö
nemde kazanın güney dağlık bölgesinde 
büyük çapta yeni bir Bulgar hıristiyan kö
yü olan Yeniköy 1 Nova Selo kuruldu. Bu
nun yanında eski Gabene ve Mlecovo köy
leri büyük ilerleme kaydetti. 1845'te böl
gedeki müslüman nüfus oranı % 52'ye. 
1873'te % 46'ya geriledi. Selvi kasabası bu 
son tarihte 1219 haneye doğru genişleme 
gösterdi. Bu dönemde cami sayısı da iki
den ona çıktı. Kasabanın artan önemi da
ha 1777'de saat kulesinin inşasıyla tescil 
edilmişti . Hıristiyanların çoğalan sayısı 1834 
yılındaki büyük ve tarihi kilisenin inşasıyla 
da kendini göstermişti. Bu kilise sultanın 
yazılı izni ve mahalli müslüman nüfusun 
etkin mali desteğiyle kasabanın eski kü
çük kesiminde yapılmıştı. Osmanlı Dev
leti'nin son döneminde Selvi 2345'i müs
lüman olan 6200 kişilik nüfusa sahipti. 
1286 ( 1869-70) tarihli salname kasaba
da 611 dükkan, iki kilise ve bir hamam 
zikreder. 

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı esnasın
da müslüman nüfusun büyük bölümü kaç
tı veya savaşın hemen ardından Anadolu'
ya göç etti. Yerlerine fakir dağlık bölgeler
den gelen insanlar yerleştirildi. 1887' de ka
saba sadece 1 021 'i (% ı ı ) Türk olan 8860 
kişilik nüfusa sahipti. 1940 yılına kadar ka
saba fazla gelişme göstermedi. 1934'te 
müslüman nüfusu hala 1.080'di. Aynı yıl 
bütün Türkçe yer adları . bunun yanında 
Yunanca Kalokastro ve Sırpça Serbe yeni 
Bulgar adlarıyla değiştirildi. Aklncılar kö
yünün adı Petko Slavejkov oldu. ll. Dünya 
Savaşı 'ndan sonra yeni endüstriler bazı 
gelişmelere yol açtı. Kasabanın müslüman 
nüfusu azaldı. Geride kalan en son cami 
de 1985 yılından önce ortadan kalktı . 1990'
da eski Aklncılar köyünde mütevazi bir köy 
camisi mevcuttu. Aynı yıl. XVI. yüzyılın or
talarında kolonileştirilen Rahovo köyü bir 
camileri bulunan hatırı sayılır bir müslü
man-Türk cemaatine sahipti. Adiller (şim
di idilovo) ve Malkoçlar'da ise (şimd i Bur
ja) kısmen Alevi geçmişe sahip olan küçük 
Türk aileleri kalmıştır. 
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SEM' 
(~1) 

Ses dalgalarının 
kulak tarafından toplanıp 

beyindeki merkeziere gönderilmesi 
ve burada algılanmasını 
ifade eden işitme duyusu 

(bk. DUYU). 

SEM' 
(~1) 

Allah'a nisbet edilen 
sübuti sıfatıardan biri. 

_j 

_j 

Sözlükte "işitmek. duymak: birinin arzu 
ve dileğini kabul etmek. anlamak: duyur
mak" manalarma gelen sem', terim ola
rak "AIIah'ın işitilmeye konu teşkil eden 
her şeyi tam bir yetkinlikle işitmesi" diye 
tanımlanır. O'nun işitmesi herhangi bir 
organ veya vasıtaya bağlı değildir (ibnü' I
Esir. en-!Yihaye, "sm'" md.; Lisanü'l-'Arab, 
"sm'" md.). Sem' kavramı. Kur'an-ı Kerim'
de bu kökten türeyen çeşitli kelimelerle 
birçok ayette Allah'a nisbet edilmiştir. Bu 
zengin kullanım söz konusu sıfatın içerdi
ği anlamların daha iyi kavranmasına yar
dımcı olmakta ve diğer ilahi sıfatlarla iliş
kisini belirtmektedir. Sem' iki ayette "işit
tirmek. duyurmak" manasında geçmekte 
(ei-Enfal 8/23; Fatır 35/22). "O'nun işitme
si hayret verecek seviyededir" mealindeki 
ayette (ei-Kehf 18/26) Allah'ın işitme sıfa
tının en üst mertebede bulunduğuna dik
kat çekilmektedir. Bütün ilahi sıfatiarda 
olduğu gibi Allah'ın sem' sıfatına delalet 
eden ayetlerde de ispat-tenzih dengesi ku
rulmuş. böylece zihinlerin bu sıfatı anla
ma konusunda teşbihe düşmesinin önü
ne geçilmiştir (mesela bk. eş-Şura 42/ll ). 
Sem' kavramının geçtiği diğer ayetlerde 
"inşa" (yaratmak. yapmak) kökü veya bu 
kökle aynı anlamı taşıyan "ca'!" yardımcı 
fiili kullanılarak Cenab-ı Hakk'ın insanlara 
ve diğer canlılara işitme duyusu ve organı 
lutfettiği belirtilmekte, diğer bir ayet gru
bunda ise insanların işitme yeteneğini biz
zat yaratıp sürdürenin Allah olduğu. O'nun 



bu yeteneği dilediği anda iptal edebilece
ği ifade edilmektedir (M F Abdülbaki , el
Mu'cem, "sm<" md .; ayrı ca bk. SEMI'). 

Sem' sıfatı bu kalıbıyla Kur'an'da Allah'a 
doğrudan nisbet edilmernekle birlikte ha
dis rivayetlerinde yer almıştır. Hz. Aişe, 
Kur'an- ı Kerim'in 58. süresinin ilk ayetle
rinin nazil olmasına vesile olan zıhar ola
yını anlatırken "İşitmesi (sem') bütün ses
leri kapsayan Allah 'a hamdolsun .. . " ifa
desini kullanmış ve ardından söz konusu 
sürenin ilk ayetini "Ka d semiallahu .. . " di
ye de okumuştur (Müsned, VI, 46; ibn Ma
ce , "Mul5addime", ı 3). Sem' kavramı. çeşit
li hadis rivayetlerinde fiil kalıplarının yanı 
sıra "sami'" ve "seml"' slgalarıyla da zat-ı 
ilahiye izafe edilmiştir. Namazlarda rükü
dan doğrulurken okunan, "Semiallahu li
men hamideh" cümlesi dokuz hadis kayna
ğında yer almaktadır (Wensinck, el-Mu' cem, 
"sm<a"). Hz. Peygamber de sem· sıfatını Al
lah'a nisbet ederken ayetlerde geçen la
fızları ve onların anlam zenginliğini kulla
narak dikkatleri özellikle tenzih noktası
na çekmiştir (Buh3rl. "Tevhid", 9; ibn Ma
ce, "Duca"', ı 0). Cenab-ı Hakk' ın sem' sıfa
tıyla nitelenmiş olduğunun en önemli de
Iili Hz. İbrahim'in hak dini kabul etmesi 
hususunda babasıyla konuşurken, "işitme
yen ve görmeyen şeylere niçin tapıyorsun?" 
demesi (Meryem ı 9/42). yine aynı konuya 
temas eden Şuara süresindeki ayetlerde 
(26/70-74) İbrahim'in babasına, "Peki, yal
vardığınızda onlar -putlar- sizi işitiyor veya 
size zarar yahut fayda verebiliyor mu?" 
sorusunu yöneltmesidir. Bu ayetler Allah'ın 
işitme ve görme sıfatlarıyla nitelenmiş ol
duğunu açıkça ifade etmektedir. 

Sünni kelam alimleri sem'in akli delille 
ispatını daha çok mutlak kemal fikrinden 
hareketle yapmaya çalışmıştır. Onlara gö
re naslarda türemiş kelimelerle (sıfat ka
lı pla rı ) Allah'a nisbet edilen isimlerin (ma
nevi s ı fatlar ı köklerini teşkil eden masdar
ların da bir sıfat grubu olarak (s ı fat- ı mea
n!) O'na izafe edilmesi hem nas fıem dil 
hem de mantık kuralları açısından zaru
ridir. Bu sebeple Allah ' ın seml' olduğunu 
kabul edip de O'nun sem· sıfatına sahip 
bulunmadığını söylemek mümkün değil 

dir. Ka'bl ve Ebü'I-Hüseyin el-Basri gibi 
bazı Mu'tezile kelamcıları , Allah'ın sem' 
sıfatına delalet eden nasları O'nun ilim sı
fatının farklı bir ifade şekli olarak değer
lendirmiştir. Buna göre seml' ismi Allah'ın 
alim (alim. allam. a'lem) ismi içinde müta
laa edilmelidir. Bu yaklaşım tarzını eleşti
ren Pahreddin er-Razi. seml' isminin alim 
olarak yorumlanması halinde Kur 'an'da 
bu isimden hemen sonra zikredilen bütün 

alim isimlerinin gereksiz bir tekrar oluştu
racağına dikkat çekmektedir (Levami'u 'l

beyyinat, s. 239) Aslında Kur'an-ı Kerim'
de pek çok ayette geçen seml' -alim kulla
nımı Cenab-ı Hakk'ın işittiği her şeyin ma
hiyetini de çok iyi bildiğini, bunların künhü
ne hakkıyla vakıf olduğunu göstermektedir. 
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!il M ETiN Y URDAGÜR 

SEMA 
( ~ ı......ı ı) 

Kur'an-ı Kerim'de fizik 
ve fizik ötesi boyutuyla gök için 

kullanılan bir kelime. 
_j 

Sözlükte "yükseklik" anlamında bir isim 
olup sümüv (sema) kökünden türemişti r 

(çoğu l u semavat); "gök, bulut, yüksekte 
olan her şey, evin tavanı. yağmur, atın sır

tı" gibi manalara da gelir. Daha çok "gök
yüzü" anlamıyla zikredilen sema yerine 
göre müzekker (ei-Müzzemmil 73/1 8) ve 
müennes ( Fuss ılet 41 / 1 ı ı. yerine göre müf
red ( Fuss ıl et 41 / 1 1) ve cemi (ei-Bakara 2/ 
29) şeklinde kullanılmıştır ( Ragıb el-is fa
han!, el-M üfredat, "smv" md ı İslam dü
şüncesinde varlık ve kainat tasawurunun 
bir parçası olarak sema kelimesinin biri 
fiziki, diğeri fizik ötesi iki anlamından söz 
edilir. Yeryüzünün herhangi bir noktasın

dan yukarıya doğru bakıldığında uzaydaki 
gök cisimleri dahil görülen bütün uzaklık
lar semanın kozmoloji, astronomi ve astro
fizik gibi ilimierin konusunu teşkil eden fi
ziki boyutunu oluşturur (bk FELEK) Kur
'an'da daha çok "yedi gök" şeklinde keli
menin çoğul kullanımlarında veya mi'rac 
gibi bazı olaylara değinen hadislerde se
manın, mahiyeti tam olarak bilinerneyen 
gayb alemine ilişkin fizik ötesi boyutun-

SEMA 

dan söz edilir ve bu boyutuyla sema farklı 
din ve kültürlerde de yer alır. Bu anlamda 
semalardan sonra kürsl ve arş gibi mele
kGt aleminin diğer varlıkları gelir (ay rı ca 

bk. AlEM; BEYIÜLİZZE) Kur'an'da tekil ola
rak 120, çoğul olarak 190 yerde geçen se
ma (M. F Abdülbaki, el-Mu'cem, "smv" 
md.). hadislerde de aynı anlamlarda ve 
özellikle metafizik boyuta dair tasvirler
le birlikte zikredilir (Wensinck, el-Mu'cem, 
"smv" md.) 

Yaratılışı. Kur'an semaların yoktan mı 
var edildiğini yoksa bir özden veya cevher
den mi oluşturulduğunu açıklamaz. Arş su 
üstünde iken semaların ve arzın yaratıldı
ğının (HOd 11 /7) ve semaların vaktiyle du
han (duman) halinde olduğunun (Fuss ıl et 

41/1 ı ) bildirilmesi göklerin bir çeşit duman
dan (buhar) yaratıldığı izlenimini uyandır
maktadır. Ayrıca göklerle yerin birleşik iken 
ayrıldığından ve hayat sahibi olan her şe
yin sudan yaratıldığından bahsedilmesi (el
En bi ya 21/30 ı göklerin arşın altındaki su
yun dumanından yaratılmış olabileceğini 
hatıra getirmekte ve Abdullah b. Mes'üd'
dan buna dair bir rivayet nakledilmektey
se de (Taberf, ı. 462) semaların ve arzın ya
ratılışının Kur'an'da "haleka" (yarattı ) (el 
En 'am 6/1). "fetara" (yok iken var etti) (el
En 'am 6/79) ve "bedea" (eşsiz olarak yarattı ) 

(ei-En 'am 6/ 1 Ol) gibi fiillerle ifade edilme
si onların yoktan var edildiğini düşündür
mektedir. Bazı filozofların iddia ettiği ale
min kadim olduğu görüşü islam alimleri 
tarafından kabul görmemiştir (Gazzali, s. 
22 vd) 

Kur'an'da semaların yaratılışının bir sü
reç takip ettiği, sürecin sırası kesin belir
tilmemekle birlikte önceleri semalarla ar
zın (muhtemelen gaz kütlesi halinde) birle
şik olduğu, sonra ayrıldığı (el-Enbiya 21 / 
30), ayrıldıktan sonra duhandan sema
ların oluşturulduğu ( Fuss ılet 41 / 1 ı ) anla
şılmaktadır. Semaların ve arzın ayrı ayrı 

kendi arasında bitişik olduğu , Allah 'ın se
maları da arzı da ayrı ayrı yedi kat haline 
getirdiği, ayrıca göklerin birbirine yapışık 
olup yağmur yağdırmadığı, arzın da bir
birine birleşik olup bitki bitirmediği" şek
linde bazı müfessirler tarafından değişik 
yorumlar yapılmakla birlikte genel görüş 
"semalarla arzın tek bir kütle halinde bi
tişik olduğu, Allah ' ın onları sonradan par
çalara ayırdığı ve her birini yedi tabakaya 
böldüğü şeklindedir. Semanın bütünden 
ayrılış safhasındaki duhan hali, genel ola
rak "duman, buhar, gaz kütlesi, karanlık, 

hidrojen, nebula, plazma" gibi kelimeler
le açıklanmış ve semaların bu safhactan 
sonra iki günde 1 aşamada yaratıldığı be-
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