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SE CDE 
( ö~f ) 

Namazın rükünlerinden biri. _j 

Sözlükte "eğilmek, boyun eğmek, teva
zu ile alnı yere koymak" anlamındaki sücfıd 
masdanndan gelen secde fıkıh terimi ola
rak namazda alın, burun, el ayaları, dizler 
ve ayak parmakları zemine değecek şekil
de yere kapanmayı ifade eder. Secdeyle 
aynı kökten türeyen ve "secde edilen yer" 
anlamına gelen mescid Allah'a ibadet edi
len yer ve bilhassa müslümanların ibadet
haneleri için kullanılır. 

Secde ve aynı kökten türeyen kelimeler 
Kur'an'da gerek "boyun eğme" manasında 
gerekse terim anlamıyla seksen bir ayette 
geçer (M. F. Abdülbaki, el-Mu'cem, "sed" 
md.). Ragıb el-İsfahfınl Kur'an'daki seede
yi isteğe bağlı ve zorunlu secde olarak iki
ye ayırır; ilki (sücCıd bi'htiyfu) insana mah
sus olup karşılığında mükafat vardır. "AJ
lah'a secde edin" (en-Necm 53/62 ) gibi 
ayetler secdenin bu ilk anlamıyla ilgilidir. 
İkincisi ( sücCıdü tesh!r) insan dahil olmak 
üzere canlı ve cansız bütün varlıkların Al
lah'ın koyduğu kanunlara boyun eğmesi
dir. "Göklerde ve yerde bulunan her şey ve 
bunların gölgeleri sabah akşam isteseler 
de istemeseler de Allah'a secde ederler" 
ayeti (er-Ra 'd 13/15) secdenin ikinci anla
mıyla ilgilidir (Ragıb el-isfahanl, el-Mü{re
dat, "sed" md.). Müfessirler, ikinci anlamıy
la bütün varlıkların Allah'a secde etmesini 
(mesela bk. en-Nahl 16/48-49; el-Hac 22/ 
18; er-Rahman 55/6) fıtratlarının gereği 
olarak yaratıcının kendileri için koyduğu 

kanunlara tabi olup onların dışına çıkama
maları şeklinde izah ederler. 

İslam 'da tevhid prensibine göre ibadet 
kastıyla Allah 'tan başkasına secde etmek 
haramdır. Bununla birlikte Kur'an, Allah'ın 

meleklere Adem'e secde etmelerini em
rettiğini ve onların da bu emri yerine ge
tirdiğini bildirir (ei-Bakara 2/34; el-A'raf 7/ 
ı 1; İ s ra 17/61; el-Kehf 18/50). Tefsir alim
leri bu secdenin mahiyeti konusunda baş
lıca iki görüş ileri sürmüştür. Buna göre 
bu secdenin ibadet değil selamlama kas
tıyla ve hürmet ifadesi olarak yapılan bir 
secde, bir nevi biat olması ya daAdem'in 
kıble kabul edilerek Allah'a secde edilme
si söz konusudur. Bununla birlikte melek
lere mahsus bu secdeyi insanların davra
nış ve kavrayışları çerçevesinde yorumla
maya çalışmanın gereksiz olduğunu ileri 
sürenlerdevardır (İbnAş Cır, ı. 422). Diğer 
taraftan Kur'an ebeveyniyle kardeşlerinin 
Hz. Yusuf'a secde ettiğini de haber verir 
(Yusuf 12/100) . Müfessirler bunu ibadet 
amacıyla değil o dönemin adeti olan ve se
lamlama kastıyla yapılan bir secde, bir tür 
selamlama ya da Yusuf'u kavuşturduğu 
için Allah'a şükür amacıyla yapılan bir see
de şeklinde açıklar. Kur'an'da gerek müs
lümanlardan "rüku ve secde edenler" di
ye söz edilmesi (et-Tevbe 9/1 12). gerekse 
onların yüzlerindeki secde izinden tanı
nacağının bildirilmesi (ei-Feth 48/29) see
denin müslüman kimliğinin ayrılmaz bir 
parçası olduğunu göstermektedir. Secde 
ve türevleri hadislerde de sözlük ve terim 
anlamlarıyla sıkça kullanılmaktadır (W en
sinek, el-Mu'cem, "sed" md.). 

Namazın en önemli rükünlerinden biri 
olan secdenin her rek'atta rükudan doğ
rulduktan sonra iki defa yapılması farzdır. 

Secdenin farz oluşu Kur'an-ı Kerim'deki 
emre (el-Hac 22/77) ve Hz. Peygamber'in 
sünnetine (Buhar!, "Ezan", 133, ı 34, ı 37; 
Müslim. "Şalat", 226-230) dayanır. Secde 
Allah'a karşı saygı , itaat ve tevazuun en 
mükemmel ifadesi, insanın manen Allah'a 
en çokyaklaştığı andır. ResGl-i Ekrem, "Ku
lun rabbine en yakın olduğu an secdeye 
varmış olduğu andır; secdede duayı çok
ça yapın" buyurmuş (Müslim, "Şalat", 215 ; 
Nesa!, "Da'avat", ı 18) ve Allah'tan başka
sına secde edilemeyeceğini belirtmiştir 
(EbCı DavCıd, "NikaJ::ı", 40). 

Namazda secdenin ne şekilde yapılacağı 
Resulullah'ın sözlü ve fiili sünnetiyle açık
lanmıştır. Konuya ilişkin rivayetlerin fakih
ler tarafından değerlendirilmesi ve yorum
lanması neticesinde secdeyle ilgili bazı me
selelerde farklı görüşler ortaya çıkmıştır. 

Hadislerde secdenin alın. eller, dizler ve 

S EC DE 

ayak parmakları olmak üzere vücudun ye
di kısmını yere değdirrnek suretiyle yapı
lacağı (Müslim. "ŞaHit", 44; EbCı DavCıd , 

" Şalat", 150, 151; Ti rmizi, "Şalat", 87). ba
zı rivayetlerde Hz. Peygamber'in alnı zik
rettikten sonra eliyle bumunu da işaret 
ettiği (mesela bk. Buhar!, "Ezan", 133; 
Müslim, "Şalat", 226) belirtilmektedir. Ha
nefi mezhebinde farz olan alnın ve ayak
ların, hiç değilse bir ayağın yere değme
sidir. Şafii ve Hanbeli mezheplerinde yu
karıda zikredilen yedi kısmın her birinin, 
Maliki mezhebinde alnın bir bölümünün 
yere değdirilmesi farzdır. Secdede alınla 
burnu birlikte yere değdirrnek imam Şa
fil'ye göre namazın geçerlilik şartlarından, 
Hanefıler'e göre namazın vaciplerindendir. 
imam Malik yalnızca alnın yere değmesi 
durumunda secdenin sahih olacağı , sade
ce burnun değmesi halinde ise geçerli ol
mayacağı görüşündedir. Secdede ayak par
mak uçlarının yere değdirilmesinin farz ol
ması sebebiyle secde yaparken vücudun 
bu kısımları yerden kesilmemeli, en azın
dan bir ayak secde yapılan zeminle temas 
halinde olmalıdır. Fakihlerin çoğunluğuna 
göre secdeye vanrken sırasıyla dizler, el
ler ve alnın yere konulması , kalkarken de 
sırasıyla alın. eller ve dizierin kaldırılması 
gerekir. Bu sıranın secdeye giderken eller, 
dizler ve alın, secdeden kalkarken alın. diz
ler ve eller şeklinde olması gerektiği görü
şü de vardır. 

Secde halinde ve iki secde arasındaki otu
ruşta (bk. CELSE) bir süre beklemek ta'
dll-i erkandan kabul edildiği için Hanefi 
mezhebi dışındaki üç mezhebe ve Hane
filer'den Ebu Yusuf'a göre farzdır. Secde 
vaziyetinde beklemenin en az süresi Ha
nefiler'de "sübhane rabbiye'l-a'la" dene
cek kadardır. Vücut tam olarak sükunet 
buluncaya kadar secde halinde kalınmalı, 
sonra başı ve beli dik bir vaziyet alacak bi
çimde kaldırıp oturmalı, gerek bu oturma 
gerekse ikinci secde esnasında ilk seede
de olduğu gibi vücut sükunet bulana ka
dar beklenmelidir. Birinci secdeden tam 
anlamıyla doğrulmadan ikinci secdeye gi
dilmesi durumunda kişinin duruşu sec
deye daha yakınsa iki ayrı secde yapılmış 
sayılmayacağı için namazın sonunda sehiv 
secdesi yapması gerekir. 

Secdeye kapanırken ve secdeden kal
karken "Ailahüekber" demek sünnettir. Re
sul-i Ekrem'in namazdaki rüku ve seede
lerinde zaman zaman, "Sübbuhun kuddu
sün rabbü'l-melaiketi ve'r-ruh" (O her tür
lü eksiklikten münezzehtir, pek yücedir, melek
lerin ve Cebrail'in rabbidir) şeklindeki zikri 
tekrar ettiği ve, "Yüceler yücesi olan rab-
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SECDE 

binin ismini tesbih et" mealindeki ayet (el
A'la 87/1) nazil olunca, "Bu ayeti secdele
rinizde tesbih olarak okuyun" dediği (Müs

ned, VI, 35, 94, 115; EbO DavOd, "Şalat", 

147) belirtilmiştir. Secdede Allah'ı tazim 
amacıyla en az üç defa "sübh§.ne rabbi
ye'l-a'la" demek çoğunluğa göre sünnet, 
Hanbeliler'e göre ise bunu bir kere söyle
mek farz, üç kere söylemek sünnettir. Ha
nefiler, Kur'an'da yer aldığı şekliyle bile 
olsa secdede dua yapılmasını uygun gör
mezken Malikiler ve Şafiller, secdede dua 
adabına uygun olmak şartıyla dua edilme
sinin caiz olduğu görüşündedir. 

Erkekler secde esnasında pazularını bö
ğürlerinden, karınlarını uyluklarından ayı

rırlar, kollarını yere yapıştırmazlar. Sec
dede asıl olan, namaz esnasında ayağın 
bastığı zemine vücudun dizler dışındaki 
secde yerlerinin çıplak olarak değdirilmesi 
ise de gerektiğinde başa sarılmış bir sa
nk veya başka bir başlık üzerine, yerden 
biraz yüksek bir zemin üzerine, yer darlığı 
sebebiyle ön safta namaz kılanın sırtına, 
yerin sertliğinin hissedilmesine engel ol
mayacak derecedeki pamuk veya yün yay
gının, geniş yüzeyli bir taşın üzerine de 
secde yapılabilir. Secde yapılacak zeminin 
sıcaklığı veya soğukluğundan korunmak 
amacıyla el parmakları veya bir yaygı üze
rine secde edilmesinde bir sakınca bulun
mamaktadır. Ca'ferl mezhebine göre see
de ancak toprak ve taş cinsinden bir şey 
üzerine yapılabilir. Secde yapamayacak ka
dar hasta olan kimse seedesini ima ile ye
rine getirir. Hem rüku hem secdeyi ima ile 
yerine getirecek olan kimse rükuda eğil
diğinden biraz daha fazla eğilerek seede
sini yapmış olur. 

Namazın farzlarından olan secde dışında, 
namazın rükünlerinden birinin yanılarak 
geciktirilmesi veya vaciplerinden birinin terk 
ya da tehiri halinde yapılması gereken see
de (bk. SEHİV SECDESİ) ve Kur'an-ı Kerim'
de yer alan secde ayetlerinden birinin na
maz içinde veya namaz dışında okunınası 
ya da işitilmesi durumunda yapılması ge
reken secde (bk. TiLAVET SECDESİ) gibi 
başka secde çeşitleri de vardır. Bir nimete 
kavuşma veya bir sıkıntı ya da musibet
ten kurtulma sebebiyle Allah'a karşı şük
ran ifadesi olarak yapılan secdeye "şükür 
secdesi" denir. Hz. Peygamber'in sevindi
rici bir haber aldığında şükür secdesi yap
tığına dair rivayetle (EbO Davud, "Cihad", 
174) aralarında Hz. Ebu Bekir ile Hz. Ali'
nin de bulunduğu bazı sah§.b1lerin aynı şe
kildeki uygulamalarını clikkate alan fakih
lerin çoğunluğu şükür seedesinin meşru ol
duğu görüşündedir. Şafii ve Hanbel1 mez-
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heplerindeki Mkirri görüşe göre şükür sec
desi sünnet, Hanefi mezhebine göre ise 
müstehaptır. Ayrıca Allah'tan bağışlanma 
dileğiyle yapılan tövbe ve istiğfar seede
sinden söz edilebilir. Nitekim ResOl-i Ek
rem, Hz. DavQd'a nisbet edilen secdeyi 
(Sad 38/24) tövbe secdesi olarak açıklamış
tır (Nesa!, "iftitaJ::ı", 48) 
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ı 
SECDE AYETİ 

ı 

L 
(bk. TiLAVET SECDESİ). 

_j 

ı 
SECDE SÜRESİ 

ı 

(ö~fö.)~) 

L Kur'an-ı Kerim'in otuz ikinci sfiresi. _j 

Mekke döneminin son yıllarında Mü'mi
nOn sOresinden sonra nazil olmuştur. 16-
20. ayetlerinin Medeni olduğu rivayeti isa
betli görülmemiştir (AIOsl, XXI, 155). Adı
nı, 1 s. ayette Allah'ın ayetlerine iman eden
ler tasvir edilirken geçen "sücced" (secde 
edenler) kelimesinden almıştır. Sure, 16. 
ayetteyine mürninterin vasıfları belirtilir
ken kullanılan "rablerine ibadet etmek 
amacıyla vücutları yataklarından uzak ka
lanlar" mealindeki ifadede "medaci'" (ya
taklar) kelimesinin yer almasından dolayı 
Medaci' suresi olarak da anılır. Ayrıca sOre
nin ikinci kelimesi secde lafzına iz§.fe edile-

rek Tenz1lü's-secde ve diğer adı Secde su
resi olan Fussılat suresinden ayırt etmek 
üzere bir önceki surenin adına bağlanarak 
Secdetü Lokman diye de isimlendirilmiştir 
(AlOsl, XXI , 155; Elmalılı, V, 3856; M. Ta
hir İbn A.şOr, XXI, 138-140). SQre otuz ayet 
olup fasılası "w 'f' •J'' harfleridir. 

Secde suresinin muhtevası Allah'ın var
lığı, Kur'an'ın vahiy ürünü olduğu, ceza ve 
mükafat günü olan kıyamette herkesin 
dünyada yaptıklarından sorumlu tutulaca
ğı temel fikri etrafındaki hitap ve beyan
lardan ibarettir. Birinci bölüm, Kur'an'ın 
insanları uyarmak maksadıyla indirilmiş 
vahiy ürünü bir kitap olduğunun beyanıyla 
başlar. Ardından bütün kainatı en güzel 
şekilde yaratıp yöneten, ilk insanı çamur
dan yaratıp insan türünü devam ettirecek 
öz suyu var eden aziz ve rahlm Allah'ın 
bir ve tek olduğu, insanların O'ndan başka 
başvuracağı bir yardımcısı ve dostunun 
bulunmadığı ifade edilir; buna rağmen söz 
konusu gerçeğin bilincine varıp Allah'a şük
redenlerin sayısının pek az olduğu belirti
lir (ayet: l-9). 

İkinci bölüm öldükten sonra dirilmeyi ga
ripseyen, dünyada bunca nimetine maz
har olduğu Cenab-ı Hakk'a kavuşmayı arzu 
etmeyen ahiret münkirlerinin orada karşı
taşacakları kötü durumlara ve hiçbir fay
da sağlamayacak pişmanlıkianna temas 
etmekle başlar. Ardından Allah'ın ayetle
rine iman eden, onların etkisiyle secdeye 
kapanan, rablerini övgü ile anıp yücelten, 
dinin hükümlerine karşı büyüklük tasla
mayan, uykularından fedakarlık edip rab
lerine dua ve niyazda bulunan, ellerinde
ki imkanlardan başkalarını faydatandıran 
kimselerin tasavvur edilemeyecek nimet
Iere kavuşturulacağı ifade edilir. Müminle 
münkirin hiçbir zaman eşit tutulamayaca
ğı belirtilerek her iki zümrenin yine ebedi
yet alemindeki hayatıarına değinilir, inkar
cıların ahiretin büyük azabından önce dün
yada da sıkıntı ve yenilgiye uğrayacağı ha
ber verilir (ayet: ı o-22) 

SOrenin son bölümünde Hz. Musa ve 
mensupları örnek gösterilerek Kur'an'ın 
o günkü muhataplarının, yaşadıkları bölge
lerde kalıntıları üzerinde gezip dolaştıkları 
geçmiş milletierin akıbetierinden ibret al
maları gerektiği vurgulanır. Allah'ın, suyu 
kupkuru yerlere ulaştırarak onunla insan
ların gerek kendilerinin gerekse hayvan
larının gıdasını sağlayan bitki ve ekinleri 
çıkardığı hatırlatılır. Sure müşriklerin müs
lümantarla alay ederek yönelttikleri, bek
ledikleri zaferin ne zaman gerçekleşeceği 
sorusuna cevap olarak dünyada kısmen, 
ahirette ise tamamen vuku bulacak zafer 


