
SEHAVi. Semseddin 

siham, el-İtti'ô'? bi'l-cevab 'an mesa'ili 
ba'zi'l-va'ô'?, İrtiya]J_u'l-ekbôd bi-erbô
]J_i tı]fdi'l-evlad ve el-Ecvibetü'd-Düm
yatiyye adlı eserleri sayılabilir (bütün eser
leri için bk. eçl-/)av'ü'l-lami', VIII, 15-19; 

Bedr b. Muhammed b. Muhsin el-Ammaş, 
bk. bibl.). 
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SEHIBEY 
(ö. 955/1548) 

L Osmanlı şairi ve tezkire müellifi. _j 

Hayatının ilk dönemleri hakkında yeter
li bilgi yoktur. Fatih Sultan Mehmed dev
rinde Edirne'de dünyaya geldi. Latlfi do
ğum yerinden bahsetmediği gibi Alı Mus
tafa Efendi de ondan, "Abdullahoğludur" 
diye söz ederek devşirme olduğuna işaret 
eder. Şair Necati Bey'in yanında yetişen 
Sehl Bey'in eserlerinden iyi bir öğrenim 
gördüğü, Sultan ll. Bayezid'in damadı Da
vud Bey için söylediği bir kasideden genç
liğinde bir müddet Mora'da bulunduğu 
anlaşılmaktadır. Necati Bey, ll. Bayezid'in 
oğlu Mahmud'un Manisa valiliği sırasın
da ( 1504- 15o7ı şehzade hacası ve nişancı 
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olunca Sehl Bey de onunla beraber Mani
sa'ya giderek (91 0/1504 ı ilk resmi göre
vine başladı. Latlfl. şairin Manisa'da iken 
Necati Bey ile birlikte Kili ve Bağdan sefer
lerine katıldığını belirtmektedir. Seh'i Bey, 
Şehzade Mahmud'un ölümü üzerine Ne
cati Bey'le birlikte İstanbul'a döndü. Franz 
Babinger'in muhtemelen Aıı Mustafa Efen
di ve Evliya Çelebi'ye dayanarak verdiği ve 
başka bir kaynakta yer almayan şairin Ne
cati Bey'in damadı olduğu şeklindeki bilgi 
doğru değildir. Aşık Çelebi ve Hasan Çelebi, 
tezkirelerinde Sehl'nin İstanbul'a dönüşün
den sonra divan katipliği yaptığını bildirir. 
Nitekim Mevacib Defteri'ndeki bir kayıt

tan bir müddet divan katipliği yaptığı öğ
renilmektedir (Erünsal, XIX 11980]. s. 220) . 
Hamisi Necati Bey 914 ( 1509) yılında İstan
bul'da öldüğü zaman Sehl Bey, Şeyh Vefa 
Tekkesi civarında ona bir mezar inşa ettir
di ve kitabesine şu tarih beytini yazdırttı: 
"Nakl-i Necati aleme tarih olmağın 1 Ta
rihini Sehl dedi: Gitti Necati hay." 

Şehzade Süleyman (Kanuni) 1 S 13'te san
cağa çıkınca Sehl Bey şehzadenin divan 
katibi olarak onunla birlikte ikinci defa 
Manisa'ya gitti. 1520 yılına kadar Mani
sa'da ve kısa sürelerle Edirne'de olmak 
üzere yedi yıl bu hizmette bulundu. Ka
nuni Sultan Süleyman'ın 926'da (I 520) 
tahta çıkması üzerine önce Kapıkulu Sipa
hi Bölüğü'ne tayin edildi, ardından Edir
ne' de küçük bir tevliyet verilerek İstanbul'
dan uzaklaştırıldı. Latlfi ise şairin bu yeni 
görevini kendi isteğiyle aldığını belirtmek
tedir. Sehl Bey ömrünün geri kalan yakla
şık otuz yılını Edirne'de yalnızlık içinde ge
çirdi. Bu dönemde padişaha, Makbul İb
rahim Paşa'ya ve İskender Çelebi'ye kasi
deler sunduysa da daha iyi bir görev elde 

Sehl Bey 
tezkiresinin 

ilk ve son sayfaları 
(Süleymaniye Ktp. , 

Ayasofya, 
nr. 3544) 

edemedi. Bir ara Ergene'de ve diğer bazı 
imaretlerde mütevellilik yaptı. Muhteme
len son görev yeri olan ve şair Reflkl'nin 
939'da (1532ı ölümü üzerine boşalan Edir
ne darülhadis mütevelliliğine getirildi. Baş
bakanlık Arşivi'ndeki bir tamirat defterin
deki kayıtta da bunun 953'te ( 1546 ı Edir
ne Darülhadisi mütevellisi olduğu belirtilir 
(a.g.e., XIX 11980]. s. 22oı. Sehl Bey tezki
resini burada iken tamamlayarak (945/ 

ı 538) sefer dönüşü Edirne'de konaklayan 
Kanuni Sultan Süleyman'a sundu; "Ne et
tim bilmezem ben d.irliğimde 1 Ki kapından 
sürüldüm plrliğimde 1 N' ola ihsan-ı sultan 
olsa mebzul/ Koca kul kapısında olsa mak
bGI" manzumesini de padişaha arzetti. Sehl 
Bey, bu vesileyle nişancılık veya defterdar
lık gibi daha önemli bir göreve getirilece
ğini umuyordu. Ancak bu çalışmasıyla da 
beklediği ilgiyi göremediği anlaşılmakta
dır. 955 (1548) yılında Edirne'de öldüğü 
zaman seksen yaşını aşmış bulunuyordu. 

Eserleri. 1. Divan. Kazasker Fenariza
de Muhyiddin Çelebi'nin isteği üzerine ter
tip edilerek kendisine sunulan eser bir ön
sözle başlamaktadır. Kasideler, gazeller, 
murabbalar, kıtalar, tarihler ve latifeler
den ibaret olan, Aşık Çelebi ile Aıı Musta
fa Efendi'nin gördüğü ve Hasan Çelebi'
nin "mürettep ve mükemmel divan" diye 
övdüğü eserin (Tezkire, 1, 495ı bilinen tek 
nüshası Paris'te Bibliotheque Nationale'
dedir (Supp. Turc., nr. 36oı . Sehl Bey divan 
sahibi bir şair olmasına rağmen devrinde 
bu yönü ile dikkat çekmemiştir. XVI ve 
XVII. yüzyıllara ait bazı şiir mecmualarıy
la nazlre mecmualarında görülen şiirleri 
sonraki asırlarda adeta unutulmuş gibi
dir. z. Heşt Bihişt*. Sehl Bey'in adını gü
nümüze kadar devam ettiren en önem-



li eseri tezkiresi olup eser bugüne kadar 
Anadolu sahasında yazılan ilk şuara tezki
resi olarak bilinmektedir. Eser bir mukad
dime, sekiz bölüm ve bir hatimeden mey
dana gelmektedir. Heşt Bihiş t, özellikle 
çağdaşı olan şairler hakkında verdiği bil
gilerle günümüze kadar edebiyat tarihi
nin en önemli kaynaklarından biri olarak 
kullanılagelmiştir. Eser önce Mehmed Şük
rü ( İ stanbul 1325) , ardından Süleymaniye 
Kütüphanesi'nde (Ayasofya nr. 3544) bulu
nan yazmanın faksimileleri on dört nüsha 
ile karşılaştırmalı olarakGünayKut (Har
vard 1978) ve sonra sadeleştirilerek Mus
tafa isen ( İstanbul 1980) tarafından yayım
lanmıştır. 
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SEHI BEY TEZKİRESi 

(bk. HEŞT BiHİŞT). 

SEHİV 
( ~f) 

Dalgınlıkla yanlış iş ya pma 

_j 

L veya unutma anlamında bir terim. _j 

Sözlükte "unutmak, yanılmak; dalgınlık, 

gaflet; kolaylık, yumuşaklık, sükunet" gibi 
anlamlara gelen sehv kelimesinin terim 
anlamı için "bilinenin dalgınlıkla unutul-

ması" (Zekeriyya el-Ensarl, s. 68). "biline
nin zihne intikal etmemesi 1 hatırlanma
ması, dalgınlık sebebiyle hataya düşme, 
kasıt ve niyet anlamındaki arndin 1 t eam
m üdün zıddı" (M. AbdürraGf el-Münavl, s. 
417, 526) gibi tanımlar yapılmış olup fıkıh
ta ve usul-i fıkıhta sehiv genellikle unut
ma ile (nisyan) eş anlamlı veya onun bir 
türü olarak kullanılır. 

Sehvi "gaflet sebebiyle hata yapmak" 
şeklinde tarif eden Ragıb el-İsfahani, bu
nun -akıl hastasının başkasına hakaret et
mesi örneğinde olduğu gibi- insanın ken
disinden kaynaktanmayan ve -kendi iste
ğiyle sarhoş olan kişinin o fiile dönük bir 
kastı olmaksızın kötülük işlemesi örneğin

de olduğu gibi- insanın kendisinden kay
naklanan iki çeşidinin bulunduğunu , birin
cisinde tailin sorumlu olmadığını, ikinci
sinde sorumlu olduğunu ve Allah'ın ikinci 
manada olmak üzere sehiv içine düşenleri 
(sahGn) kötülediğini (ez-Zariyat 51/1 1; el
MaGn 107/5) belirtir (e l-Müfredat, "shv " 
md.). Hadislerdesehiv ve türevleri sözlük 
anlamlarında sıkça kullanılır, fakat bunla
rın çoğu namazdaki hataların telafisi için 
yapılan secdeyle ilgilidir (bk SEHiv SECDE
Si) . Ayrıca bazı hadislerde sehiv "dini so
rumluluk bilincinden uzak olma" (gaflet) ve 
"namazda aklı başka yerde olma" gibi ma
nalarda da yer almıştır (Wensinck, el-Mu'
cem, "shv" md.). İbnü 'l-Eslr sehvin "fi" 
harf-i cerriyle kullanıldığında "bilmeyerek 
terketmek", "an" harf-i cerriyle kullanıldı
ğında "bilerek terketmek" manasma ge
leceğini ifade edip birincisi için namazda 
kasıtsız yapılan hatalarta ilgili hadislerde 
"fı" harf-i cerrinin (mesela bk. Tirmizi, " Şa

lat" , ı 7 4). ikincisi için namazlarından ga
fıl olanlarla ilgili ayette "an" harf-i cerrinin 
(el-MaGn 107/ 5) kullanılmasını örnek gös
terir (en-Nihaye, Il , 430) . Ancak bazı ha
dislerde sehvin "bilmeden 1 kasıtsız terket
me" anlamında olmak üzere "an" harf-i 
cerriyle kullanıldığı da görülmektedir (EbG 
DavCıd , " Şalat" , 11 ). 

Sehiv ve nisyanın yakın anlamlara sahip 
veya eş anlamlı olduğu genelükle kabul edil
mekle birlikte (ibn Nüceym, s. 302; Ebü'l
Beka, s. 506; Hamevl, lll , 289) bir kısım dil 
ve usul alimleri tarafından aralarında ba
zı ince farkların bulunduğu ifade edilmiş
tir. Nisyanın önceden olanla, sehvin son
radan meydana gelenle ilgili olduğu , se
hiv haliyle sehven terkedilen şeyin birbiri
ni takip ettiği; nisyanın hafızada bulunan 
bir bilgiyle, sehvin ise hafızada olan ya da 
olmayan bir hususta ilgili olabileceği (EbG 
Hilal el-Askeri, s. 78: yakın ifadeler için bk. 
Emi r Padişah, ll , 263: Ebü'l-Beka, s. 506); 
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nisyan konusu şeyin belli bir zamanda unu
tulup başka bir zaman hatırlanmasının 
mümkün olduğu, sehiv konusu şeyin ise 
bir kere sehven terkedilebileceği , başka 

bir zaman aynı şeyin sehven terkedilmesi
nin mümkün olmayıp ancak onun bir ben
zerinin sehven terkedilmesinin mümkün 
olduğu (EbG Hilal el-Askeri. s. 78) : sehvin 
meşgul olunan konuyla ilgili bir şeyin ha
tıra gelmemesi, nisyanın ise başka bir şey
le meşgul olunduğu için esas uğraşılan şe

yin akla gelmemesi olduğu, sehvin ufak 
bir hatırlatma ile hemen hatırianacak tarz
da bir şeyin akıldan çıkması, unutmanın 
ise yeniden öğrenmeyi gerektirecek tarz
da bir şeyin akıldan çıkması olduğu (Ebü'l
Beka , s. 506; yakı n bir ifade için bk. Tacü'l
'arO.s, "shv " md.) ifade edilmiştir. Feyyu
ml. bu sonuncu ayırımın bir benzerini se
hiv ve nisyan terimlerinin yerini değiştire
rek yapmıştır (Mişba!Ju 'l-münlr, 1, 346). 
öte yandan sehiv ve gaflet arasında şu 
farkların bulunduğu belirtilir: Gaflet olan
la ilgili, sehiv ise olmayanla ilgilidir; bun
dan dolayı, "Şu konudaki gafletim sebe
biyle şu olay oldu" denilebilirse de, "Şu ko
nudaki sehvim sonucu şu olay oldu" denile
mez; çünkü bir şey hakkında sehiv söz ko
nusu ise sehiv konusu olay meydana gel
mez. Diğer bir fark da şudur: Başkasının 
fiilinden gafil olmak mümkünse de başka
sının fiili konusunda sehiv mümkün de
ğildir. Yine Ebu Hilal el-Askeri, sehivle ba
yılma ve uyku arasında mukayese yaparak 
bayılmanın hastalık sebebiyle, uykunun ise 
bedenin rehavetiyle oluşan bir sehiv hali 
olduğunu belirtir ( el-Furuku '1-lugaviyye, s. 
78). 

Bazı fıkıh usulü eserlerinde avarızu'l-eh

liyyeden biri olarak nisyan incelenirken 
onun bir çeşidi veya eş anlamiısı olarak 
sehve de değinilir ve genellikle sehiv hali
ne nisyanla aynı sonucun bağlanacağı be
lirtilir (b k. NiSYAN). Bu çerçevede yapılan 
açıklamalara göre fıkıh usulü terimi ola
rak nisyan ihtiyaç anında bilginin akla gel
memesini ifade eder ve filozofların dilin
deki nisyanın yanı sıra sehvi de kapsar, zi
ra dil bakımından bu iki kelime arasında 
fark yokt ur. Filozoflar ise nisyanla sehiv 
arasında şöyle bir fark bulunduğunu belir
tir: Sehiv suretin hafızada kalmakta birlik
te zihinden silinmesi, nisyan her ikisinden 
silinmesidir ki bu durumda tekrar elde edi
lebilmesi yeni bir sebebe 1 çabaya ihtiyaç 
gösterir (TeftazanT, ll , 169: ibnü'l-Hümam, 
ll , 236: İbn EmTru Hac, ll , 236) . 

Kur'an-ı Kerim, hadisler ve dil kaynak
larındaki örneklerden sehvin asıl anlamı

nın "dalgınlıkla ve kasıtolmadan yanlışlık 
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