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IJ!IIii.l MUSTAFA DEMİRCİ 

L 

es-SEVAoÜ'I-A'ZAM 
( ~~1 ,:) 1~1) 

Hakim es-Semerkandi 'nin 
(ö. 342/953) 

akaide dair eseri . 
_j 

Müellif kitabın adını doğrudan zikret
memişse de mukaddimede "es-sevadü'l
a'zam" terkibi "Hz. Peygamber ve ashabı
nı takip eden müslüman çoğunluk" anla
mında yer almaktadır. Hakim es-Semer
kandl'den bahseden erken dönem taba
kat kitaplarında eserleri hakkında bilgi bu
lunmamaktadır. Katib Çelebi kitabın adı
nı es-Sevddü'l-a'~am (Keşfü'?-?UnD.n, Il , 
1008), Bağdatlı İsmail Paşa es-Sevddü'l
a'~am ii ' ilmi'l-keldm (Hediyyetü'l-'ari
!fn, I, 199) şeklinde kaydetmiştir. İkinci isim
deki ilavenin eserin alanını belirtmek ama
cıyla eklenmiş olması muhtemeldir. Son 
dönem kaynaklarında eser er-Red 'ald 
aşf:ıdbi 'l-hevd' el-müsemmd Kitô.bü 's
sevddi'l-a'~am 'alô. me?,hebi'l-İmdmi'l-
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A '~am ismiyle de zikredilmiştir (Brockel
mann, GAL, I, 182-183; Suppl., I, 295 ; Sez
gin, I, 606) 

lll. (IX. ) yüzyılın sonlarına doğru Mave
raünnehir ve Horasan'da bid'at ve hura
felerin yaygınlaşması üzerine Samani Emi
ri İsmail b. Ahmed, Semerkant ve Buhara 
alimlerini davet ederek müslümanları sağ

lam bir aklde etrafında toplayacak ve Ehl-i 
sünnet inancını yayarak sapkın anlayışları 
ortadan kaldıracak bir eser yazmalarını is
temiş, alimler de bu görevi Hakim es-Se
merkandl'nin yerine getirmesini uygun bul
muştur. Kitabın telif sebebini anlatan bu 
rivayetin Farsça çevirisinin mukaddimesin
de (Tahran 1348/1969) yer aldığı belirtil
mektedir (Elr., I, 358) . Ancak bu bilgiye 
eserin nüshalarından birinin başlangıcın
dan önceki sayfaya düşülmüş bir kayıtta 
da rastlanmaktadır (Süleymaniye Ktp., Fa
tih, nr. 3 137, vr. 53b; ayrıca bk. Can, s. 27, 

33 ) 

Kitabın mukaddimesinde ümmetin yet
miş üç fırkaya ayrılacağı hadisi (İ bn Mace, 
"Fiten", 17; Ebu Davud, "Sünnet" , ı ı ak
tanimakta, Ehl-i sünnet olarak isimlendi
rilen ve müslümanların çoğunluğunu tem
sil eden (es-sevadü'l-a'zam) bu gruba dahil 
olabilmenin altmış bir şartı sıralanmakta
dır. Sistematik bir yapı arzetmemekle be
raber eserin muhtevasını oluşturan altmış 
bir mesele ilahiyyat. nübüvvat, sem'iyyat 

ve hilafet bahisleri yanında bazı fıkhi ko
nuları da içermektedir. Bu konuların bazı
ları şöylece sıralanabilir: imanda istisna. 
icmaa muhalefet etmeme, günahkar mü
minin arkasında namaz kılınıp kılınmayaca
ğı , tekfir bahsi , hayır ve şerrin Allah'tan 
olduğu , müslümanın müslümana haksız 
olarak silah çekemeyeceği , mestler üzeri
ne meshetme, her emirin arkasında cuma 
ve bayram namazlarının kılınacağı, kulla
rın fiilierinin yaratılmış olduğu, kabir azabı , 

Münker ve Nekir'in sorgulaması , şefaat , 

mi'rac, amel defter i, sırat, cennet ve ce
hennemin ebediyeti ve hesap gibi sem'iy
yat konuları, aşere-i mübeşşere, Hulefa-yi 
Raşidin , ashabın kötülenmemesi, Allah'ın 

gazabı ve rızası , rü'yetullah, peygamber
lerin ve evliyanın mertebeleri, keramet, Al
lah'ın ezelde halk, ilim ve kudret sıfatla
rının bulunduğu, kaza ve kader, Kur'an'ın 
Allah'ın kelamı olduğu, imanın hakikati, ta
at ve isyan konuları, imanın Allah'ın birli
ğini kalp ile tasdik, dil ile ikrar etmekten 
ibaret bulunduğu, teşbih ve tecsim, iman
amel ilişkisi , kıyamette ölülerin yeniden di
riltilmesi, vitir namazının üç rek'at oluşu , 

imanın artması ve eksilmesi. Eser İb lis'in 
durumu, Allah'ı sevme, O'ndan sakinma ve 
O'nun rahmetinden ümit kesmeme gibi 
konularla sona ermektedir. 

Hanefi-Matüridi kelamının başlangıç dö
nemine ait olan risalede meseleler ayet ve 

Hakim es-Semerkandi'nin es-Seuadü 'l-a'?am ad l ı eserinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp. , Hüsrev Paşa, nr. 43) 
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hadislerle desteklenerek ele alınmış, dini 
terimler olabildiğince anlaşılır hale getiri
lerek sade bir üs!Qp kullanılmıştır. Mu'te
zile, Şla, Kerramiyye ve Cehmiyye'nin gö
rüşleri sert bir dille eleştirilirken Sünni ge
lenekten Hanefi çizgisi benimsenmiştir. 
Eserde ele alınan konularla Ebu Hanife'
nin risaleleri arasındaki muhteva benzer
liği dikkat çekicidir. Erken dönemde oluş
muş Matürldiyye kelamından bahsetme
nin mümkün olmadığı görüşünü benim
seyerek ilk dönem müelliflerini Hanefi ali
mi diye niteleyen bazı Batılı araştırmacı

lar es-Sevô.dü'l-a'?am'ı Matürldl değil Ha
nefi akaidi olarak görür (Rudolph, s. Il O
lll; Elr., 1, 358). Bu tesbite, Ebü'l-Muln 
en-Nesefi'nin Hakim es-Semerkan-dl'yi 
Matürldiyye'nin ilk temsilcileri arasında 

saydığı, onun Matürldl'ye hayranlığını di
le getirdiği (Tebşıratü'l-edille, 1, 358) ve 
arkadaşlarından biri olduğu (Keşfü'?-?U
nan, II, 1157) şeklindeki bilgilerle karşı çı
kılmaktadır (bk. HAKIM es-SEMERKANDI). 

İbn Yahya'nın (İbn Zekeriyya Yahya b. is
hak) belirttiğine göre lll. (IX.) yüzyılda Bu
hara'da Ebu Hafs el-Keblr ve Belh'te Nu
sayr b. Yahya taraftarları Ehl-i sünnet di
ye anılırken Semerkant'ta Ehl-i sünnet, 
Ebu Bekir el-Cuzcanl'nin taraftarları olan 
Cuzcaniyye ve Ebu Nasr el-İyazl'nin men
suplan olan İyB.ziyye diye bilinmekteydi (Şer
f:ıu Cümeli uşuli'd-din, vr. 121 "; Özen, sy 9 

[2003], s. 53) İbn Yahya'nın Matürldiyye di
ye bir mezhepten bahsetmemesi, IV. (X.) 
yüzyılın ikinci yarısında henüz Semerkant 
kelam ekolünün İmam Matürldl'ye nisbet 
edilmediğini göstermektedir (Özen, s. 53-

54). Dolayısıyla es-Sevô.dü '1-a':{:am'ı bir 
Hanefi akaidi olmakla beraber Matürldlli
ğe öncülük eden eserler arasında saymak 
daha isabetli olacaktır. 

Sami'mller'in resmi akidesi kabul edilen 
risalenin yaygın şekilde kullanıldığı ve za
manla metnine bazı eklernelerin yapıldığı 
anlaşılmaktadır. Eserde müellifin isminin 
zahid alimler arasında sayılmasından ha
reketle (es-Sevadü'l-a'?am, s. 39) risalenin 
Hakim es-Semerkandl'ye ait olmadığını id
dia edenler olmuşsa da (M. Şerefeddin, 
sy. 23 1 1932], s. 7) W. Madelung risalenin, 
telifinden itibaren Hanefi Sünniler arasın
da yaygınlık kazanıp okutulduğunu, gerek 
Arapça aslının gerekse Farsça çevirilerinin 
orijinal durumlarını koruyamadığını, Arap
ça metnin çeşitli baskılarının yapılmış ol
masına rağmen farklı yazmaları esas alı
narak tahkikli neşrine ihtiyaç bulunduğu
nu ifade eder (Elr., ı. 358) 

İstanbul dışında (Can , s. 21-24 ; Mu'ce
mü'l-maf)tutat, 1, 297) Kahire ve Paris kü-

tüphanelerinde de (Brockelmann, GAL, 1, 

182-183; Suppl., 1, 295; Sezgin, I, 606) nüs
haları bulunan risalenin çeşitli baskıları ya
pılmıştır (Bulak 1253; istanbul ı 288, ı 304, 

ı 3 ı 3; Kazan 1878). Ayni Efendi Bulgar! çe
virisinden başka (Bulak 1258) Fırka-i Nô.
ciye'ye Kimler Dahil: Sevô.dü'l-Azam 
Tercümesi (tre. İbrahim Koçaşlı , Balıke

sir ı 964), İslô.m İnançları ve Ehl-i Sün
net Yolu : es-Sevô.dü'l-azam (tre. Ali Veh
bi Cengiz, Ankara ı 975), es-Sevô.dü '1-
a'zam (En Büyük Cemaat): Hanefi-Ma
türidi Mezhebinde Temel İtikô.di Esas
lar (tre. Sıdkı Gülle, İstanbul ı 980), Kita
bü Sevô.di'l-a'zam Tarik-i Müstakim: 62 
Maddede Ehl-i Sünnetin Görüşü (tre. 
Şahver Çelikoğlu, istanbul ı 999), es-Se
vô.dü'l-azam : Hak Yol Üzerindeki En 
Büyük Cemaat (tre. Ali Rıza Kaşeli, is
tanbul, ts.) isimleriyle Türkçe'ye tercüme 
edilmiştir. Hisalenin İbrahim Hilmi b. Hü
seyin tarafından Selô.mü'l-af:ıkô.m 'alô. 
Sevô.di'l-a':{:am adıyla yapılanşerhide (İs
tanbul, ts.) Türkçe'ye çevrilmiştir (Seva
dü 'l-a'zam Şerhi Selamü'l-ahkam, tre. 

Ömer Atmaca, istanbul 1998). 

W. Madelung risalenin erken dönemden 
itibaren Farsça'ya tercüme edildiğini ve 
Muhammed Parsa tarafından 795 (1393) 
yılında gözden geçirildiğini belirtmektedir 
(Elr., 1, 359) Süleymaniye Kütüphanesi'n
de de Muhammed Parsa'ya nisbet edilen 
Risô.le münte]]abe min 'A])ideti Ebi'I
Kasım es-Semer]fandi adlı bir risale bu
lunmaktadır (Ayasofya, nr. 1663) Eserin 
Abdülhay el-Habibl tarafından Terceme-i 
es-Sevô.di'l-a'?am adıyla yapılan Farsça 
çevirisi yayımlanmıştır (Tahran ı 348/l 969). 

Katib Çelebi'nin Hakim es-Semerkandl'ye 
nisbet ettiği, ancak günümüze kadar gel
meyen 'A])idetü'l-imô.m adlı Farsça risa
lenin (Keşfü '?-?Unun, II, ı ı 57) es-Sevô.
dü'l-a':{:am'ın başka bir Farsça çevirisi ol
ması muhtemeldir. Faruk ömer Abdullah 
el-Ömer, The Doctrines ot M aturidite 
School with Special Reterence to as
Sawad al-A'zam ot Hakim as-Samar
kandi adıyla bir doktora çalışması yap
mış (Edinburg University, 1974), Mustafa 
Can da eser ve müellif hakkında bir yük
sek lisans tezi hazırlamıştır (bk bibl.) . 
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SEVMIİLI 
(~1~1) 

Afrika'da coğrafi bir bölge 
ve bu bölge ile komşu olan 

topraklarda yaşayan 
halk, dil ve kültür. 

_j 

Sevahil! bölgesi, Babülmendep Bağazı'

nın güneyinden başlayıp Afrika Boynuzu'n
dan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne kadar 
devam eder ve Cibuti, Somali, Kenya, Tan

zanya, Mozambik, Malavi, Kornar Cumhu
riyeti (Komor adaları) ülkeleriyle irili ufaklı 
Lamu, Mombasa, Pemba, Zengibar, Kilve, 

Pate ve Mafia gibi kıyı adalarını içine alır. 

Bölgede, çoğu Tanzanya'da ve özellikle Zen
gibar adasında yaşayan 3 milyon Sevahill 
(Waswahili) halkının ana dili olan Sevahill 

(Kiswahili) , SO milyondan fazla Doğu Afri
kalı'nın iletişim dili (lingua franca) ve Kenya 
ile Tanzanya'nın resmi dilidir; Afrika'da ko

nuşulan diller arasında Arapça'dan sonra 
ikinci sırayı alır. Arapça "kıyı" anlamındaki 

sahilin çağulu olan sevahil kelimesinden 
türetilen sevahill "kıyılara mensup, kıyıla

ra ait" demektir ve başlangıçta Doğu Af
rika kıyılarının kuzey kesimlerinde, muh

temelen milat yıllarında başlayıp özellikle 
VIII. yüzyıldan itibaren yoğunlaşan Zenci
Arap-İranlı- Hintli melezi halka verilen isim

dir; Batı literatüründe Swahili şeklinde kul

lanılır. 

İlk Sevahilller'in ne zaman ortaya çıktı
ğı hakkında kesin bilgi yoktur. Arıcak Ro
ma coğrafyacıları Arap tacirlerinin Afrika 

kıyılarına yerleşerek yerli kadınlarla evlen
diklerinden bahseder. Bu melez halk kesin 
olmamakla birlikte, I. (VII.) yüzyılın sonla

rında Arap yarımadasından Kuzeydoğu Af
rika sahillerine gelmeye başlayarak güne
ye doğru Mogadişu, Süfa.Ie, Melinde, Mom-
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