
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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basa, Brava ve Zengibar şehir devletlerini 
kuran Araplar'la 975 yılında iran'dan ge
lip Kilve Sultanlığı'nı kuran Şirazlılar'ın da
ha önceki melezlerle, çoğunluğu Bantu olan 
yerlilerle ve Araplar'la karışması sonucu or
taya çıkmıştır. Bunlara Hindistan'dan ge
len ve muson rüzgarlarının dönüş yolculu
ğuna elvermesine kadar altı ay beklemek 
zorunda kaldıkları için yerli kadınlarla ev
lenen tacir, denizci ve davetçilerle sömür
gecilik döneminde İngilizler'in getirdiği iş
çiler de katılmıştır. 

Pate adasında yapılan arkeolajik kazı
larda Il. (VIII.) yüzyıla, Pemba adasında IV. 
(X.) yüzyıla ve daha öncesine ait cami ka
lıntılarına rastlanmıştır. Coğrafyacı Ali b. 
Hüseyin el-Mes'udi (ö 345/956), Bahrüz
zenc sahilleri dediği bölgedeki halkın müs
lümanlarla Zenci putperestlerden oluştu
ğunu söylemektedir. Çağdaşı İranlı deniz
ci Büzürg b. Şehriyar da müslümanlara 
esir düşen Afrikalı bir hükümdarın köle 
pazarında satıldığını ve efendisinin yanın
da İslam'a girip Arapça ve Kur'an öğren
diğini, daha sonra kaçarak hacca gittiği
ni, ardından ülkesine ulaşmayı başardığı
nı anlatır ve dönüşünde kayıp hükümdar
Ianna kavuşan tebaasının ona uyarak müs
iüman olduğunu söyler (bölgede İslami
yet'in yayılışı için bk. DİA, I, 435-436). 

Çok geniş bir alanda yaşadıkları için ara
larında bazı farklılıklar bulunm akla bir lik
te Sevahiffier'in fizyonamileri genelde Afri
ka yeriisi tipindedir. Yoğun misyonerlik fa
aliyetlerine rağmen çok azı Hıristiyanlığı 
benimsemiş olup hemen tamamı müs
lüman ve Sünni-Şafii'dir; sayıları gittikçe 
azalan bazıları İbazıyye mezhebine, Kadi
riyye. Ticaniyye ve Şazeliyye gibi tarikat
Iara mensuptur. Sevahili yaşantı ve kültü
ründe İslam tarzının yanında özellikle tö
rensel inançlar bakımından Bantu ağırlıklı 
Afrika örf ve adetleri canlılığını sürdürmek
tedir. 

Halen beşi daha yaygın on beş farklı leh
çesi konuşulan Sevil.hili, Afrika dillerinin 
(a.g.e. , I, 415-416) Bantu da denilen Nijer
Kongo grubuna dahildir ve XIX. yüzyılın 
sonlarından beri Latin alfabesiyle yazılmak

tadır. Sevahili'nin Afrika'nın en yaygın ikin
ci dili haline gelmesinin başlıca sebepleri 
tarihi gelişimine göre; 1. Ticaret alanında 
özellikle gezgin tikirler tarafından kulla
nılması; z. Sömürgecilik döneminde mis
yonerlerin, faaliyetlerine kolaylık sağladığı 
için bu dili öğrenmeleri ve bilmeyen yerli 
halkı da öğrenmeye teşvik etmeleri; 3. Sö
mürge silahlı kuwetlerine alınan her yerli
nin öğrenmesinin zorunlu kılınması; 4. Arap 
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alfabesinden Latin alfabesine geçilerekyer
li okullarında derslerin Sevahili dilinde ve
rilmesi. bu dile çevrilen İncil'in okutulma
sı; s. Bağımsızlık hareketleri sırasında Do
ğu Afrika'da milli dil sayılarak manevi bir 
değer kazanması ve bağımsızlıklarını ka
zanmalarından sonra Kenya ile Tanzanya 
tarafından resmi dil kabul edilmesidir. Ya
pı itibariyle diğer Bantu dilleri gibi bitiş

ken olan ve melezliği daha çok kelime ha
zinesindeki birkaç yabancı dile ait kelime
lerin çokluğundan anlaşılan Sevahili Arap
ça, Farsça ve Hintçe'nin yanı sıra sömür
gecilik döneminde Portekizce ve İngilizce'
den de birçok kelime almıştır ve İngiliz
ce'den alınanlar günümüzün şartları ge
reği hızla artmaktadır. 

Alfabesinde yirmi beşi sessiz (b, ch, d, 
dh, f, g, gh, h, j, k, I, m, n, ng', ny, p, r, s, 
sh, t, th, v, w, y, z), beşi sesli (a, e, i, o, u) 
otuz harf bulunan Sevahili'de diğer San
tu dillerinde olduğu gibi erkeklik ve dişi
lik kavramları yoktur; buna karşılık isim
ler aldıkları ön eklerle gruplara ayrılan se
kiz farklı sınıfta toplanmıştır ve bu ön ekler 
çoğul kullanımlarda değişmektedir. Cüm
leler birbirine bitiştirilen ek ve kelimelerle 
kurulduğu için genelde kısa cümleler bir 
tek kelimeden oluşmaktadır. Mesela "ni
nakupenda" (seni seviyorum); ni- "ben", 
-na- şimdiki hal eki, -ku- "seni", penda "sev
mek" cümlesi gibi. 

Sevahill edebiyatma dair en eski örnek
ler, XIII. yüzyılda yaşadığı sanılan Liongo 
Fumo'ya atfedilen lirik şiirler olup bunlar 
C. G. Büttner tarafından derlenerekyayım
lanmıştır (Anthologie der Suaheli-Littera
tur, Berlin 1894 ). Bu dile ait en eski yazı
lı belge, 1062 (1652) yılında Susiri'nin "el
~aşidetü'I-Hemziyye"sinin Idarus Osman 
(AyderGs b. Osman) tarafından yapılan ve 
Arap alfabesiyle yazılan tercümesidir. Da
ha yakın zamanlarda Arap harfli Sevahill 
ile eser verenlerin başında Kongo yerlile
rinin ve Batılılar'ın Tippo Tip dedikleri Ha
mid el-Mürcibi gelir. 1872'de Kongo'da kü
çük bir mahalli devlet kuran ve 1887 de Bel
çika Kralı ll. Leopold tarafından sömürge 
topraklarının Stanley Falls (bugün Tshun
gu çağlayanları) kesimine vali tayin edilen 
Mürcibi valiliği bırakıp doğum yeri olan 
Zengibar'a çekildikten sonra hatıralarını 
yazmış ve eserini V. H. Whiteley 1959'da 
İngilizce çevirisiyle birlikte yayımiarnıştır 
(Maisha ya Hamed bin Muhammed el Mur
jebi yaani Tippu Tip: kwa maneno yake 
mwenyewe). Serzenci'nin meşhur Arap
ça mevlidi Sevahili diline tercüme edildiği 
gibi bu dilde yazılan birçok mevlid kitabı 
mevcut olup Şerif el-Mansabi'ninki Alman-

ca'ya çevrilmiştir (Scharifi Mansabu, Kita
bu Mavalid, Berlin 1935). Modern dönem
deki yazarlar ise Latin harfleriyle yazmayı 
tercih ederek çok sayıda eser kaleme al
mıştır. Bunlar arasında Kenyalı Şeyh Emin 
b. Ali el-Mezrfıi, Şeyh Abdullah Salih el
Farisi ve Tanzanyalı öğrencisi Şeyh Saldi 
Musa gelmektedir. Şeyh Emin b. Ali. Morn
basa'da 1932 yılında Işla]J adıyla bir dergi 
çıkarmıştır. Her üç alim de açtıkları med
reselerle ve yetiştirdikleri çok sayıdaki öğ
rencileriyle tanınmıştır. İngiliz sömürgeci
liği döneminde bölgeye gelen Ahmediyye 
mensupları 1953'te Kurani Tukufu adıy
la Sevahill dilinde ilk Kur'an-ı Kerim mea
lini yayımlamıştır. Eserdeki bariz hataları 
ve yalnız Ahmediyye'nin inançlarına uygun 
olan kısımları düzeltmek amacıyla Şeyh 
Abdullah Salih el-Far isi tarafından Qurani 
Takatifu adıyla yeniden tercüme edilmiş
tir (Nairobi 1969, 1974, 1980, 1984, 1987) 

Sevahili kültüründe önemli bir yeri olan 
Tanzanyalı düşünür Shaaban Robert'in 
eserleri arasında Omar Khayyam Kwa 
Kiswahili (London 1952), Utubora Mku
lima 1 Diwani Ya Shaaban (London 
1968) ve Koja La Lugha (Nairobi 1969) 

bulunmaktadır. Bölgede çalışan arkeolog
lar özellikle Kenya'nın Lam u, Pateve Mom
basa; Tanıanya'nın Zengibar, Kilve, Pem
ba ve Mafia adaları ile Komor adalarında, 
Mozambik'in Süfale ve Angoş şehirlerin
de yaptıkları kazılarda cami. saray ve di
ğer yapılara ait önemlikalıntılar elde et
mişlerdir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Şerif el-idr1s1, Nüzhetü'l-müşta~. Leiden 1966, 
s . 210; Yaküt. Mu'cemü 'l-büldan, V, 173; ibn 
Battüta. Tutıfetü'n-nü??iir, Beyrut 1386/1966, 
s. 253; E. O. Ashton, Swahili Grammar: !nclu
ding lntonation, London 1944, tür.yer.; J. S. Tri
mingham, Islam in East Africa, Oxford 1964, 
tür.yer.; A. H. J. Prins, Sailing from Lamu: A 
Study of a Maritime Culture in /slamic East Af
rica, Assen 1965, tür. yer.; C. S. Nicholls, The Swa
hili Coast: Politics, Diplomacy and Trade on 
the East A{rican Litoral, 1798-1856, New York 
1971 , tür.yer.; B. Wald, "Swahili and the Bantu 
Languages" , The World's Major Languages (ed. 
B. Comrie), New York 1987, s. 991-1014; Hamid 
Hureyz. el-Mü'eşşiratü'l-'Arabiyye {ı'ş-şe~afe

ti's-Seuaf:ıiliyye fi şar~ı '1-İfri~ıyye, Beyrut 1988, 
tür.yer.; 1. N. Shariff, "Islam and Secularity in 
Swahili Literature: An Overview", Faces of ls
lam in African Literature (ed. K. W. Harrow), Lon
don 1991, s. 37-57; J. L. Balda, "Tendances de la 
litterature islamique swahili", Les swahili en tre 
A{rique et Arabie (ed. F le Guennec-Coppens
P. Caplan). Paris 1991 , s. 19-38; J. Kagabo, "Re
seaux d'ulama «swahili» et liens de parente-une 
piste de recherche", a .e., 59-72; Farouk Tapan, 
"Reseaux religieux chez les swahili" , a .e., s . 39-
57; a.mlf., "Swahili", Ef2 (İng.), IX, 917-918; J. 
de V. Alien. Swahili Origins: Swahili Culture and 
ttie Shungwaya Phenomenon, London 1993, 



tür. yer. ; Ali A. lvlazrui- Alamin ıvı. Mazrui. Swa
hili State and Society: The Political Economy 
of an African Language, Nairabi 1995, tür. yer.; 
D. J . Mkude. Towards a Semantic Typology of 
the Swahili Language, Tokyo 1995, s. 65, 70, 
74; M. Harton. "The Islamic Canversion of the 
Swahili Coast, 750- 1500: Same Archeological 
and Histarical Evidence", Islam in East A{rica: 
New Sources [ed. B. S. Amoretti). Rame 1999, 
s . 449-469; Semiha İbrahim Muhammed. Devle
tü Zencibari'l-/:ıadişe li 'ahdi's-Sult,a.n Sa'1d b. 
Sultan, Bingazi 2000, s. 30-32, 127-130, 139; 
W. H. Whiteley. "The Changing Position of Swa
hili in East Africa", Africa: Journal of the Inter
national African Institute, XXYI/4, London 1956, 
s. 343-353; Alice Werner, "Zengibar ll. ", İA , XIII, 
533-535; Cevat Rüştü Gürsoy, "Afrika", DİA, 1, 
415-416; Ahmet Özel. "Afrika", a.e., 1, 435-436; 
A. Rouad, "Swahili: Comrnunity of Kenya, Mo
zambique and Tanzania", Encyclopaedia of the 
World Muslirns [ed. N. Kr. Singh- A. M. Khan). 
Delhi 2001, IV, 1366-1370. ı:;ı;:l 
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SEV AP 
(~1~1) 

Dini açıdan 
makbul sayılan davranışların 

ahiretteki mükafatı anlamında 
bir terim. 

_j 

Sözlükte "dönmek, eski haline dönüş yap
mak" anlamındaki sevb (seveban) kökün
den türeyen sevab (mesfıbet) terim olarak 
iyi amel ve itaatin ahiretteki mükatatını 
ifade eder (Ragıb el-isfahanl, el-Müfredat, 
"şvb" md.; Lisanü 'l-'Arab, "şvb" md .; Ka
mus Tercümesi, I, I 57) . Sevb kökü bazan 
istiare yoluyla kötü davranışın karşılığı için 
de kullanılır (Ragıb el-isfahanl. el-Müfredat, 
"şvb" md.) Kur'an-ı Kerim'de sevap ve me
sübet kelimeleriyle aynı kökten türeyen fi
iller on sekiz ayette "kişinin işlediği iyi ya
hut kötü fiilierin ahiretteki mükafat veya 
cezası" , bir kısmında ise "dünyadaki müka
fat veya cezası" anlamında kullanılmıştır 

(M. F Abdülbaki. el-Mu'cem, "şvb" md ) 
Bu ayetlerde söz konusu edilen dünyadaki 
mükafat fetih-zafer, huzur, servet ve bol
luk. ceza ise bunların zıddı; ahiretteki mü
kafat cennet ve oradaki ödüller, ceza ise ce
hennem ve genel manasıyla azaptır. "Fevz, 
felah, necat, ecir, rahmet, rıdvan, hasene" 
kelimeleri sevabm ahirete yönelik anlamı
na yakın içerik taşıyan kavramlardır. 

Kur'an'da özellikle "ebeöı hayattaki mut
luluk" anlamında mükafatı gerektiren dav
ranışlar iman, salih amel, takva, Bey'atür
rıdvan'a katılan sahabilerin canları paha
sına da olsa İslam peygamberine göster
dikleri bağlılık (el-Feth 48/ 1 O. ı 8-2 ı, 26-27). 

hicret. gerektiğinde Allah yolunda savaş
ma ve bu hedefe yürürken eziyete ma-

ruz kalma (Al-i im ran 3/ 1 95); cezayı gerek
tiren davranışlar arasında inkarcılık, mürnin 
toplumu ilgilendiren konularda gevşeklik 
ve disiplinsizlik (Al-i imran 3/153). müs
lümanların dinlerini ve özellikle namaz iba
detlerini alaya alma (ei-Maide 5/5 7-60) gi
bi hususlar zikredilmiştir. Sevap kavramı 
hadislerde de hem sözlük hem de terim 
manasında kullanılmış; hacca gitme, 
Kur'an okuma, Allah rızası için karşılıksız 
mali harcama yapma, sıla-i rahimde bu
lunma. iyilik sever olma ve gerektiğinde 
yüksek değerler uğrunda şehitliği göze al
ma gibi davranışların ebedi alemin mutlu
luğuna vesile olacağı ifade edilmiştir (Wen
sinck. el-Mu'cem, "şvb" md.). 

Sevap kulun iyi ve güzel davranışiarına 
bağlı bir sonuç ise de aslında kazanılmış 
bir hak değildir. Çünkü kişinin yaptığı sa
lih arneller Allah'ın sayılamayacak kadar 
çok olan nimetlerine onları tam karşılaya
mayan bir teşekkür mahiyetindedir. An
cak kulun itaati sevap şekline bürünmüş 
ilahi lutfun tecelli etmesi için bir vesiledir. 
Nitekim Hz. Peygamber, kişinin ebedi kur
tuluşa ermesinin arnelinin birebir karşılı
ğı olmayıp ilahi rahmetle gerçekleşeceği
ne dikkat çekmiş, bunun için elden gelen 
gayretin sarfedilmesini tavsiye etmiş ve 
orta yolun samirniyetle izlenınesini iste
miştir (Müslim, "Münafıl5in", 71-78). Kur
'an-ı Kerim'de bir iyiliğin on katıyla mü
kafatlandırılacağı. işlenen kötülüğün ise 
sadece dengiyle cezalandırılacağı belirtil
miş (ei-En 'am 6/160). Allah yolunda har
cama yapanların elde edeceği sevap, ye
re ekilen bir danenin her birinde 1 00 dane 
bulunan yedi başak vermesine benzetil
miştir (el-Bakara 2/261 ). Burada sözü edi
len 1 O' dan 700'e kadar artışın sebebini aye
tin devamında yer alan beyanlardan çıkar
mak mümkündür: Yapılan mali yardımın 
başa kakma, minnet altında bırakma. ezi
yet etme veya insanların takdirini kazan
ma gibi faktörlerden uzak olup Allah rıza
sına özgü kılınması (ayet 262-264) . 

Arnelierin sevabı ile kişinin niyeti arasın
da sıkı bir ilişkinin bulunduğu çeşitli ha
dislerde açıklanmıştır. Buna göre kul iyi ve 
güzel bir arneli işlemeye niyetlenir de yap
mazsa bu, amel defterine bir sevapolarak 
yazılır, niyet edip işlediği takdirde 1 O'dan 
700'e kadar veya daha fazlası olarak kay
dedilir. Kişi bir kötülük işlemeye niyet eder 
de Allah korkusundan onu yapmazsa bir 
sevap olarak defterine kaydedilir. yaptığı 
takdirde ise bir günah olarak yazılır (Müs· 

ned, I, 227. 279; Buharl. "Ril5a~", 31; Müs
lim. "Iman", 202-208) islam alimlerinin bü
yük çoğunluğuna göre bir fiilin sevaba ko-

S EVAP 

nu teşkil edebilmesi için ona ilişkin niyetin 
istikamet ve ihlas üzere olması gerekir. Bu 
sebeple kişinin sadece Allah rızasını gö
zetmesi, O'nun gösterdiği ve emrettiği şe
kilde davranması yanında halkın bu husus
taki övgü ve yergisini eşit görmesi, arnel
lerini gözünde büyütmeyip sevabını ahi
rette beklernesi gibi bazı şartlar öngörül
müştür (DebCısl. s. 80-82; Kuşeyrl, s. 201-

21 O; Fa h reddin er-Razi, IX, 25 ; Nevevl. s. 
6-7). 

Sevapiarın günahlar üzerindeki etkisi ko
nusu alimler arasında tartışılmıştır. Dinde 
en makbul davranış iman ve salih amel
dir. Kur'an'da şirk veya küfürden vazgeçip 
iman eden ve salih amel işleyen kimsenin 
günahlarının sevaba çevrileceği ifade edil
miş (Hud ı 1/ 114; ei-Furkan 25/70), hadis
te de İslamiyet'i benimsemenin küfür ha
linde işlenen günahları yok ettiği belirtil
miştir (Müsned, IV, I 99, 204, 205). Aıimler. 
günahların sevaba çevrilmesi beyanını gü
naha yönelik psikolojik temayülün sevap 
işlemeye çevrilmesi veya küfür dönemin
de işlenen günahlara mukabil imandan 
sonra sevap olan arnelierin gerçekleştiril
mesi şeklinde yorumlamıştır (AICısl , XIX, 
67) . Mürcie'ye mensup bazı alimierin se
vapların günahları sileceğini söylemesine 
karşılık Mu'tezile kelamcıları büyük güna
hın bütün sevapiarı yok edeceğini ileri sür
müştür. Alimler. bazı hadislerin beyanın
dan hareketle günahlarda olduğu gibi se
vap kazandıracak arnelleri de küçümseme
menin gerektiğine dikkat çekerler. Çünkü 
ilahi gazap ve rızanın nerede olacağı bili
nemediği gibi işlenecek günah veya seva
bm insanın dini-ahlaki potansiyelini nasıl 
etkileyeceği de bilinemez. Ayrıca özendir
meye (tergib) yönelik bazı hadisler de -me
sela hac ibadetinin bütün günahları yok 
edeceği gibi- bu ilke çerçevesinde değer
lendirilmelidir. Mu'tezile'nin ileri sürdüğü 
görüş ise onların iman tanımı ve kebire an
layışının ürünüdür (bk İHBAT; KEBIRE) 

Dinen makbul sayılan arnelierin işlenme
siyle elde edilecek mükafatın ilk belirtisi
nin dünya hayatında duyulacak huzur ve 
itminanla başladığını söylemek mümkün
dür. Ancak naslarda hakim üslfıp mükafa
tın ahirette tecelli edeceği şeklinde oldu
ğundan dini terminolojide sevap kavramı 
bu anlama tahsis edilmiştir. Dünya haya
tından sonra sevap tecellileri berzah ale
minde ve cennette tahakkuk edecektir. Ka
bir hayatındaki mükafat geçici, cennet
teki ise ebedi ve kesintisizdir (Teftazanl, V, 
125-1 31; Kestell, s. 198). Ahirette sevap 
Allah'ın rızası , cennet ve içindeki nimet
lerle gerçekleşecek, mürninler aynca rü'ye-
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