SE HiV
li eseri tezkiresi olup eser bugüne kadar
Anadolu sahasında yazılan ilk şuara tezkiresi olarak bilinmektedir. Eser bir mukaddime, sekiz bölüm ve bir hatimeden meydana gelmektedir. Heş t Bihiş t, özellikle
çağdaşı olan şairler hakkında verdiği bilgilerle günümüze kadar edebiyat tarihinin en önemli kaynaklarından biri olarak
kullanılagelmiştir. Eser önce Mehmed Şük
rü ( İ st anbul 132 5) , ardından Süleymaniye
Kütüphanesi'nde (Ayasofya nr. 3544) bulunan yazmanın faksimileleri on dört nüsha
ile karşılaştırmalı olarakGünayKut (H arvard 1978) ve sonra sadeleştirilerek Mustafa isen ( İstanbul 1980) tarafından yayım
lanm ıştır.
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SEHİV
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Dalgınlıkla yanlış iş

L veya unutma

ya pma
bir terim.

anlamında
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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). "bilinenin 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 unutma 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 etmesi örneğinde olduğu gibi- insanın kendisinden kaynaktanmayan ve -kendi isteğiyle sarhoş olan kişinin o fiile dönük bir
kastı olmaksızın kötülük işlemesi örneğin
de olduğu gibi- insanın kendisinden kaynaklanan iki çeşidinin bulunduğunu , birincisinde tailin sorumlu olmadığını, ikincisinde sorumlu olduğunu ve Allah'ın ikinci
manada olmak üzere sehiv içine düşenleri
(sahGn) kötülediğini (ez-Zariyat 51/11; elM aGn 107/ 5) belirtir (e l-Müfredat, "shv "
md.). Hadislerdesehiv ve türevleri sözlük
anlamlarında sıkça kullanılır, fakat bunların çoğu namazdaki hataların telafisi için
yapılan secdeyle ilgilidir (bk SEHiv SECDESi) . Ayrıca bazı hadislerde sehiv "dini sorumluluk bilincinden uzak olma" (gaflet) ve
"namazda aklı başka yerde olma" gibi manalarda 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 geleceğini ifade edip birincisi için namazda
kasıtsız yapılan hatalarta ilgili hadislerde
"fı" harf-i cerrinin (mesela bk. Tirmizi, " Şa
l at", ı 74). ikincisi için namazlarından gafıl olanlarla ilgili ayette "an" harf-i cerrinin
(el-MaGn 107/ 5) kullanılmasını örnek gösterir (en-Nihaye, Il , 430) . Ancak bazı hadislerde sehvin "bilmeden 1 kasıtsız terketme" anlamında olmak üzere "an" harf-i
cerriyle kullanıldığı da görülmektedir (EbG
D av Cıd , " Şalat" , 11 ).

Sehiv ve nisyanın yakın anlamlara sahip
veya eş anlamlı olduğu genelükle kabul edilmekle birlikte (ibn Nüceym, s. 302; Ebü'lBeka, s. 506; Hamevl, lll, 289) bir kısım dil
ve usul alimleri tarafından aralarında bazı ince farkların bulunduğu ifade edilmiş
tir. Nisyanın önceden olanla, sehvin sonradan meydana gelenle ilgili olduğu , sehiv haliyle sehven terkedilen şeyin birbirini 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 Pa di şa h, ll , 263: Ebü'l-Beka, s. 506);

nisyan konusu şeyin belli bir zamanda unutulup başka bir zaman hatırlanmasının
mümkün olduğu, sehiv konusu şeyin ise
bir kere sehven terkedilebileceği , başka
bir zaman aynı şeyin sehven terkedilmesinin mümkün olmayıp ancak onun bir benzerinin sehven terkedilmesinin mümkün
olduğu (EbG Hilal el-Askeri. s. 78) : sehvin
meşgul olunan konuyla ilgili bir şeyin hatıra gelmemesi, nisyanın ise başka bir şey
le meşgul olunduğu için esas uğraşılan şe
yin akla gelmemesi olduğu, sehvin ufak
bir hatırlatma ile hemen hatırianacak tarzda bir şeyin akıldan çıkması, unutmanın
ise yeniden öğrenmeyi gerektirecek tarzda bir şeyin akıldan çıkması olduğu (Ebü'lBeka , s. 506; yakı n bir ifade için bk. Tacü'l'arO.s, "shv " md.) ifade edilmiştir. Feyyuml. bu sonuncu ayırımın bir benzerini sehiv ve nisyan terimlerinin yerini değiştire
rek yapmıştır (Mişba!Ju 'l-münlr, 1, 346).
öte yandan sehiv ve gaflet arasında şu
farkların bulunduğu belirtilir: Gaflet olanla ilgili, sehiv ise olmayanla ilgilidir; bundan dolayı, " Şu konudaki gafletim sebebiyle şu olay oldu" denilebilirse de, "Şu konudaki sehvim sonucu şu olay oldu" denilemez; çünkü bir şey hakkında sehiv söz konusu ise sehiv konusu olay meydana gelmez. Diğer bir fark da şudur: Başkasının
fiilinden gafil olmak mümkünse de başka
sının fiili konusunda sehiv mümkün değildir. Yine Ebu Hilal el-Askeri, sehivle bayılma 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 haline nisyanla aynı sonucun bağlanacağı belirtilir (b k. NiSYAN). Bu çerçevede yapılan
açıklamalara göre fıkıh usulü terimi olarak nisyan ihtiyaç anında bilginin akla gelmemesini ifade eder ve filozofların dilindeki nisyanın yanı sıra sehvi de kapsar, zira dil bakımından bu iki kelime arasında
fark yokt ur. Filozoflar ise nisyanla sehiv
arasında şöyle bir fark bulunduğunu belirtir: Sehiv suretin hafızada kalmakta birlikte zihinden silinmesi, nisyan her ikisinden
silinmesidir ki bu durumda tekrar elde edilebilmesi 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 kaynakörneklerden sehvin asıl anlamı
" dalgınlıkla ve kasıtolmadan yanlışlık

larındaki
nın
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yapmak" olduğu , ancak buna umursamama ve önem vermeme gibi hallerin eklenmesi durumunda mecazen sehivden
söz ed i lebileceği. birinci durumda kasıt
bulunmadığı için manevi sorumluluğun
bulunmadığı , ikinci durumda ise kasıt ve
kötü niyetle hata yapıldığı için manevi sorumluluğun bulunduğu anlaşılmaktadır.

öte yandan Hz. Peygamber'in namaz kı
larken sehven yanlışlık yaptığı bilindiğin
den (Buhar!. "Sehiv" , ı) bu tür kasıtsız hataların peygamberlerden suctur edebileceği kabul edilmiş , ancak hangi konularda
onlar için sehivden söz edilerneyeceği kelam alimlerince tartışılmıştır (bk. İSMET ) .
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Namazdaki bazı kusurları
telafi etmek için yapılan seede.

L

Sözlükte

"namazın
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rükünlerinden biri"
secde kelimesiyle "yanılma,
unutma, dalgınlık" gibi manalara gelen
sehv kelimesinden oluşan sehiv secdesi
(secdet ü's-sehv) terim olarak namazdaki
belirli eksiklik, fazlalık veya yanlışlıkları telafı etmek amacıyla yapılan iki secdeyi ifade eder. Hadislerde ve fıkıh eserlerinin namaz bölümlerinde "sücGdü's-sehv" veya
"secdeta es-sehv" şekillerinde de geçer.
Namazın gereklerini yerine getirme konusunda kişinin azami dikkat ve titizliği
göstermesi esas olmakla birlikte Hz. Peygamber, beşer olmanın tabii bir sonucu
olarak namaz esnasında meydana gelen
bazı eksiklik ve yanlışlıkların sehiv seedesi yapılarak telafi edilebileceğini bildirmiş
(Müslim , "Mesacid", 94 ) , bu hususta asanlamındaki
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habına

örnek uygulamalar göstermiştir.
Namazdaki bazı fiilierin hükmünü belirten
terimler konusunda özellikle Hanefiler'le
diğer üç mezhep arasında farklılık olması
yanında bu fiillerle ve sehiv secdesiyle ilgili delillerin değerlendirilmesinde görüş
ayrılıkları bulunduğundan mezheplerin sehiv seedesini ele alışlarında farklılıklar vardır.

Sehiv Seedesini Gerekt iren Durumlar.
mezheplere göre şöylece özetlemek mümkündür: Hanefi Mezhebi. 1. Rükünlerden birini tekrar etmek; birden fazla rükG , ikiden fazla secde yapmak gibi.
z. Rükünlerden birini öne almak veya geciktirmek. Mesela rükQda iken kıraat rüknü eda edilmeden rükGa gidildiği hatırla
nırsa kıyama dönülüp kıraat tamamlandıktan sonra tekrar rükGa gidilir ve bu durumda sehiv secdesi yapılır. Ayrıca bir rükün eda edecek kadar bir süre tereddüt
gösterme veya düşünme sebebiyle ara verme, yani sonraki rüknü bu kadar geciktirme sehiv seedesini gerektirir. 3. Kılınan
rek'at sayısında tereddüt yaşamak. Zaman zaman bu durumla karşılaşan kimse
ağır basan kanaatine ( zann-ı galib) göre ,
böyle bir kanaat oluşmamışsa kesin olarak kıldığını bildiği en az miktarı esas alıp
namazın geri kalan kısmını tamamlar ve
her iki durumda da sehiv secdesi yapar.
Böyle bir durumla ilk defa veya çok nadir
karşılaşan kimse ise namazını yeniden kı
lar. Maliki ve Şafii mezhepleriyle Hanbeli
mezhebinde bir görüşe göre konuyla ilgili
hadis gereğince (Buhar!, "Şalat" . 31 ; Müslim, "Mesacid", 89) -ilk defa meydana gelip
gelmemesi ayırımı yapılmaksızın- kesin biçimde hatırladığı kısmı esas alıp eksik kıs
mı tamamlar ve ardından sehiv secdesi
yapar. Konuyla ilgili başka rivayetlere dayanan (Zeylat , ll . 17 3) Hanefiler ise belirtilen durumları ayırt eder. Hanbeli mezhebinde diğer bir görüşe göre imam olarak namaz kıldıran kimse zann-ı giilibini
esas alırken münferid namaz kılan kimse
kesin bilgiye göre hareket etmek zorundadır. 4. Selam vermesi gerekirken yanı 
larak ayağa kalkmak. Bu durumu farkeden kişi henüz secdeye varmamışsa hemen oturur ve selam verdikten sonra sehiv secdesi yapar; eğer secdeye varmışsa
o rek'atın ardından bir rek'at daha kıldık
tan sonra sehiv secdesi yapar. Böyle bir
durum cemaatle namazda meydana gelirse cemaat imama uymaz ve ayağa kalkmaz. İmam secdeye varmadan oturursa
cemaatle birlikte selam verip sehiv seectesi yapar; secdeye varırsa cemaat imamı beklemeden selam verir, imam ise bir
Bunları

rek'at daha kılar. s. Vacibi terketmek. Mesela Fatiha veya Fatiha'dan sonra Kur'an'dan bir miktar okuma (za mm - ı sOre) veeibesini yerine getirmemek, birinci ve ikinci
otutuşlarda Tahiyyat duasını okumamak,
rükG ve secdeyi ta'dil-i erkana riayet etmeden yapmak sehiv seedesini gerektirir.
Ebu Yusuf'a göre ta'dil-i erkan farz oldu·
ğu için terkedilmesi halinde namaz fasid
olur. Maliki Mezhebi. 1. Namazın müekked sünnetlerinden birini veya müekked
olmayan sünnetlerden en az ikisini terketmek. Müekked sünnetler Fatiha'dan sonra en az bir ayet okumak, açık okunması
gereken yerde açıktan , gizli okunması gereken yerde gizli okumak, rükG ve seedeye eğilip kalkarken alınan tekbirleri (inti kal tekbirl eri ) söylemek, rükGdan kalkarken "semiallahü li-men hamideh" demek,
birinci ve ikinci oturuşlarda Tahiyyat duasını okumak ve her iki teşehhüd için oturmaktır. z. Namazın mahiyetine dahil olsun
olmasın namazı bozmayacak kadar az bir
fıil ilave etmek. Mesela rükQ ve secde gibi bir rüknü fazladan yapmak. rek'at sayısına ilavede bulunmak, çok az bir şey yemek, çok az konuşmak gibi durumlarda
sehiv secdesi yapmak gerekir. 3. Kaç rek'at kıldığında tereddüt etmek (yk. bk.) Şa
m Mezhebi. 1. Namazın "eb'az" diye isimlendirilen müekked sünnetlerinden birini
terketmek. Bunlar ilk oturuş. ilk oturuş
taki Tahiyyat duasını tam okumak. kunut
yapmak, kunut için ayakta durmak, kunutun sonunda Hz. Peygamber' e ve ailesine, teşehhüdden sonra Hz. Peygamber'e
salavat getirmektir. z. Kaç rek'at kıldığın
da tereddüt etmek (yk. bk.) . 3. Kasten yapıldığında namazı bozan şeyi yanılarak yapmak; kısa rükünleri çok uzatmak, çok az
konuşmak, çok az bir şey yemek. bir rek'at
fazla kılmak gibi. 4. Sözlü bir rüknün yerini değiştirmek; Fatiha'nın tamamını veya bir kısmını teşehhüd oturuşunda tekrar etmek, Fatiha'dan sonra Kur'an'dan
bir miktar okuma veeibesini kıyam dışın
da bir rükünde yerine getirmek gibi. S.
Kunut, teşehhüd gibi muayyen eb'az sünnetlerinden birini yapıp yapmadığında tereddüt etmek. Hanbeli Mezhebi. 1. Namazda belirli hususların eksik kalması. z. Namazda belirli fazlalıkların bulunması. 3. Namazın gereği olan bazı fiilierin yapılıp yapılmadığında tereddüde düşülmesi. Hanbeli mezhebinin bu hususlardaki yaklaşı
mı Şafii mezhebine oldukça yakındır.
Sehiv Seedesinin Hükmü. Belirtilen sebepler bulunduğunda sehiv secdesi yapmak Hanefi mezhebine göre vacip. Şafii
ve Maliki mezheplerine göre sünnettir; an-

