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yapmak" olduğu , ancak buna umursama
ma ve önem vermeme gibi hallerin ek
lenmesi durumunda mecazen sehivden 
söz edilebileceği. birinci durumda kasıt 
bulunmadığı için manevi sorumluluğun 
bulunmadığı, ikinci durumda ise kasıt ve 
kötü niyetle hata yapıldığı için manevi so
rumluluğun bulunduğu anlaşılmaktadır. 

öte yandan Hz. Peygamber'in namaz kı
larken sehven yanlışlık yaptığı bilindiğin
den (Buhar!. "Sehiv" , ı) bu tür kasıtsız ha
taların peygamberlerden suctur edebilece
ği kabul edilmiş , ancak hangi konularda 
onlar için sehivden söz edilerneyeceği ke
lam alimlerince tartışılmıştır (bk. İSMET ) . 
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Namazdaki bazı kusurları 

L 
telafi etmek için yapılan seede. 

_j 

Sözlükte "namazın rükünlerinden biri" 
anlamındaki 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 te
lafı etmek amacıyla yapılan iki secdeyi ifa
de eder. Hadislerde ve fıkıh eserlerinin na
maz bölümlerinde "sücGdü's-sehv" veya 
"secdeta es-sehv" şekillerinde de geçer. 
Namazın gereklerini yerine getirme ko
nusunda kişinin azami dikkat ve titizliği 

göstermesi esas olmakla birlikte Hz. Pey
gamber, beşer olmanın tabii bir sonucu 
olarak namaz esnasında meydana gelen 
bazı eksiklik ve yanlışlıkların sehiv seede
si yapılarak telafi edilebileceğini bildirmiş 
(Müslim, "Mesacid", 94 ) , bu hususta as-
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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 il
gili delillerin değerlendirilmesinde görüş 
ayrılıkları bulunduğundan mezheplerin se
hiv seedesini ele alışlarında farklılıklar var
dır. 

Sehiv Seedesini Gerekt iren Durumlar. 
Bunları mezheplere göre şöylece özetle
mek mümkündür: Hanefi Mezhebi. 1. Rü
künlerden birini tekrar etmek; birden faz
la rükG, ikiden fazla secde yapmak gibi. 
z. Rükünlerden birini öne almak veya ge
ciktirmek. Mesela rükQda iken kıraat rük
nü eda edilmeden rükGa gidildiği hatırla
nırsa kıyama dönülüp kıraat tamamlan
dıktan sonra tekrar rükGa gidilir ve bu du
rumda sehiv secdesi yapılır. Ayrıca bir rü
kün eda edecek kadar bir süre tereddüt 
gösterme veya düşünme sebebiyle ara ver
me, yani sonraki rüknü bu kadar geciktir
me sehiv seedesini gerektirir. 3. Kılınan 
rek'at sayısında tereddüt yaşamak. Za
man zaman bu durumla karşılaşan kimse 
ağır basan kanaatine (zann-ı galib) göre, 
böyle bir kanaat oluşmamışsa kesin ola
rak 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 ; Müs
lim, "Mesacid", 89) -ilk defa meydana gelip 
gelmemesi ayırımı yapılmaksızın- kesin bi
çimde hatırladığı kısmı esas alıp eksik kıs
mı tamamlar ve ardından sehiv secdesi 
yapar. Konuyla ilgili başka rivayetlere da
yanan (Zeylat , ll . 173) Hanefiler ise belir
tilen durumları ayırt eder. Hanbeli mez
hebinde diğer bir görüşe göre imam ola
rak namaz kıldıran kimse zann-ı giilibini 
esas alırken münferid namaz kılan kimse 
kesin bilgiye göre hareket etmek zorun
dadır. 4. Selam vermesi gerekirken yanı

larak ayağa kalkmak. Bu durumu farke
den kişi henüz secdeye varmamışsa he
men oturur ve selam verdikten sonra se
hiv 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 ge
lirse cemaat imama uymaz ve ayağa kalk
maz. İmam secdeye varmadan oturursa 
cemaatle birlikte selam verip sehiv see
ctesi yapar; secdeye varırsa cemaat ima
mı beklemeden selam verir, imam ise bir 

rek'at daha kılar. s. Vacibi terketmek. Me
sela Fatiha veya Fatiha'dan sonra Kur'an'
dan bir miktar okuma (zamm- ı sOre) veei
besini yerine getirmemek, birinci ve ikinci 
otutuşlarda Tahiyyat duasını okumamak, 
rükG ve secdeyi ta'dil-i erkana riayet et
meden 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 müek
ked sünnetlerinden birini veya müekked 
olmayan sünnetlerden en az ikisini terket
mek. Müekked sünnetler Fatiha'dan son
ra en az bir ayet okumak, açık okunması 
gereken yerde açıktan , gizli okunması ge
reken yerde gizli okumak, rükG ve seede
ye eğilip kalkarken alınan tekbirleri (inti 
kal tekbirleri ) söylemek, rükGdan kalkar
ken "semiallahü li-men hamideh" demek, 
birinci ve ikinci oturuşlarda Tahiyyat dua
sını okumak ve her iki teşehhüd için otur
maktır. z. Namazın mahiyetine dahil olsun 
olmasın namazı bozmayacak kadar az bir 
fıil ilave etmek. Mesela rükQ ve secde gi
bi bir rüknü fazladan yapmak. rek'at sa
yısına ilavede bulunmak, çok az bir şey ye
mek, 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 isim
lendirilen müekked sünnetlerinden birini 
terketmek. Bunlar ilk oturuş. ilk oturuş
taki Tahiyyat duasını tam okumak. kunut 
yapmak, kunut için ayakta durmak, ku
nutun sonunda Hz. Peygamber' e ve aile
sine, teşehhüdden sonra Hz. Peygamber'e 
salavat getirmektir. z. Kaç rek'at kıldığın
da tereddüt etmek (yk. bk.) . 3. Kasten ya
pıldığında namazı bozan şeyi yanılarak yap
mak; kısa rükünleri çok uzatmak, çok az 
konuşmak, çok az bir şey yemek. bir rek'at 
fazla kılmak gibi. 4. Sözlü bir rüknün ye
rini değiştirmek; Fatiha'nın tamamını ve
ya bir kısmını teşehhüd oturuşunda tek
rar 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 sün
netlerinden birini yapıp yapmadığında te
reddüt etmek. Hanbeli Mezhebi. 1. Namaz
da belirli hususların eksik kalması. z. Na
mazda belirli fazlalıkların bulunması. 3. Na
mazın gereği olan bazı fiilierin yapılıp ya
pılmadığında tereddüde düşülmesi. Han
beli mezhebinin bu hususlardaki yaklaşı
mı Şafii mezhebine oldukça yakındır. 

Sehiv Seedesinin Hükmü. Belirtilen se
bepler bulunduğunda sehiv secdesi yap
mak Hanefi mezhebine göre vacip. Şafii 
ve Maliki mezheplerine göre sünnettir; an-



cak bazı Mfılikller namazda eksiklik halle
rinde sehiv secdesi yapmanın vacip oldu
ğu kanaatindedir. Hanbeli mezhebinde se
hiv seedesinin vacip olduğu görüşü tercih 
edilmekle birlikte sünnet ve bazı durum
larda mubah olduğuna dair görüşler de bu
lunmaktadır. Hanefi mezhebinde, cuma ve 
bayram namazlarında cemaatin çok ka
labalık olması ve sehiv secdesi yapmanın 
karışıklığa meydan verme ihtimalinin bu
lunması durumunda bu secdenin terke
dilmesi caiz hatta evla görülmüştür. Bir 
namazda sehiv seedesini gerektiren du
rumlar birden fazla olursa hepsi için bir 
defa sehiv secdesi yapmak yeterlidir. 

Sehiv Seedesinin Namazdaki Yeri ve 
Şekli. Sehiv secdesi Hanefi mezhebine gö
re selamdan sonra, Şafii mezhebine göre 
selamdan önce, Malikller'de namazdaki bir 
eksiklik sebebiyle ise selamdan önce. faz
lalık sebebiyle ise selamdan sonra. hem 
eksiklik hem fazlalık sebebiyle ise selam
dan önce yapılır: Hanbelller'e göre selam
dan önce veya sonra yapılabilir. Hanefi
ler'e göre sehiv seedesinin yapılışı şöyle
dir: Namazın sonundaki oturuşta Tahiy
yat ve salli-barik duaları okunduktan son
ra iki tarafa selam verilir. sonra arka ar
kaya bilinen şekliyle iki defa secde yapılır, 
oturulup Tahiyyat duası okunur. ardından 
iki tarafa selam verilerek namazdan çıkı
lır. Sağ tarafa selam verildikten sonra he
men sehiv secdesi yapılması ve salli-bikik 
dualarının sehiv seedesinden sonraki otu
ruşta okunması yönünde de görüşler var
dır; bu ikinci uygulama özellikle cemaatle 
kılınan namazda imam için daha uygun bu
lunmuştur. Cemaatle namazda imam se
hiv seedesini gerektiren bir yanlışlık yapar
sa onunla birlikte cemaat de bu seedeleri 
yapar; imama uyanın yaptığı yanlışlıklar
dan dolayı sehiv secdesi gerekmez. Birinci 
rek'attan sonra imama uyan kimse (mes
bOk) hangi rek'ata yetişmiş olursa olsun 
imamla birlikte sehiv seedesini yapar; ima
rnın sehiv seedesini gerektirecek yaniışı 
yaptığı sırada mesbQkun ona uymuş olup 
olmaması önemli değildir. Eğer kaçırdığı 
rek'atları tek başına kılarken sehiv seede
sini gerektiren bir yanlışlık yaparsa mes
bQkun ayrıca bu seedeleri yerine getirme
si gerekir. Son dönemde sehiv secdesi hak
kında yapılan çalışmalardan bazıları şun

lardır: M. Salih el-Useymln (bk bi bl) : Adil 
Reşad Guneytn, Delilü'l-muşa11i ff mu'a
leceti a};J.ta'i's-sehv fi'ş-şalat (baskı yeri 
yok. ı406/ı986): Abdullah b. Muhammed 
b. Ahmed et-Tayyar. Sücildü's-sehv ii 
çlav'i'l-Kitdb ve's-Sünneti'l-mutahha
ra (Ri ya d 14 ı 6/ ı 996); i br ahim Abdülazlz 
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( W~.;l.ıt. W-!~) 

Ebu Amr (Ebu Muhammed) 
Sehl b. HarCın b. RahiyCın 

(RahibCın, RamnCıy, Raheveyh) 
el-Ahvazl ed-Destümeysanl el-Basri 

(ö . 215/830) 

L 
İran asıllı şair, edip ve mütercim. 

_j 

Basra yakınlarındaki bir köyde Nlşabur 
kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya 
geldi. Küçük yaşta ailesiyle birlikte Basra'
ya yerleşti, tahsilini orada tamamladıktan 
sonra Bağdat'a gitti. Saraya girip kısa sü
rede dikkati çekerek dönemin güçlü veziri 
Yahya b. Halid el-Bermekl'nin yanında baş
katipliğe kadar yükseldi. HarQnürreşld, Ber
mekller'i bürokrasiden uzaklaştırdığı sıra
da ( ı 8 7/80 3) Sehl önce hapsediidiyse de bir 
süre sonra serbest bırakıldı, Vezir Yahya'
nın en önemli görevi olan divanları yönet
me işi ona verildi ; bu sebeple kendisine 
"sahibü'd-devavln" denilmekteydi. Ayrıca 
Sasanl Hükümdan Enuşirvan'ın meşhur ve
ziri Büzürgmihr'e nisbetle "Büzürgmihr-i 
islam" lakabıyla anılmaya başlandı. Arap 
ırkçılığına karşı bir tepki olarak ortaya çı
kan ŞuQbiyye hareketinin önemli isimleri 
arasında yer alan Sehl b. Harun Emln-Me'
mQn mücadelesinde tarafsız kaldı; Me'
mQn'un iktidarı ele geçirmesinden sonra 
Vezir Fazi b. Sehl tarafından halifeye tak
dim edildiğinde hitabet, edebiyat ve bela
gatıyla onun dikkatini çekti; bir Pehlevi 
uzmanı sıfatıyla danışmanlığını yaptı ve 
Fars kültürünün Abbasller'i etkilernesi hu
susunda aktif rol oynadı. 204 (819) yılın
da Hizanetü'l-hikme (Darüıhikme) adıyla bi-

SEHL b. HARON 

!inen saray kütüphanesinde görevlendiril
di; Beytülhikme'nin kuruluşunun ardından 
da buranın yöneticiliğine getirildi ve bu 
görevdeyken vefat etti. Sehl b. Harun ılım
lı bir Şii-Mu 'tezill idi; eserlerinde sahabi
lerin aleyhine söz söylememiş , hatta on
lar hakkında övücü ifadeler kullanmıştır. 

Sehl b. Harun. Arap edebiyatma katkıda 
bulunmakla beraber ünlü iranlı mütercim 
ibnü'l-Mukaffa'ın çizgisinde eski Fars ede
biyatı geleneğini devam ettirerek Arap
Fars karışımı bir edebiyat türünün orta
ya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Döne
minin en çok beğeni toplayan belagat ve 
fesahat sahibi hatibi olup özellikle darbı
meselleri, hikmetli sözleri ve hayvanları 
konuşturarak yaptığı fabl türü anlatılarıy
la meşhurdu. Onun ismi binbir gece ma
sallarında da zikredilmiş , ayrıca halk ara
sında veeizeleri çok beğenilen kimseler için 
"Sehl b. Harun gibi" benzetmesi yapılmış
tır. 

Eserleri. Sehl b. Harun'un yirmi kadar 
kitabından bahsedilmekteyse de onun hay
ranı ve takipçisi olan Cahiz'in birkaç ese
riyle Ebu ishakel-Husrl'nin Zehrü'l-ô.dab'ı, 
ibn Abdürabbih'in el-'İl)dü'l-ferid'i ve ibn 
HamdOn'un et-Teg,kiretü '1-l:famdilniyye'
si gibi bazı kaynaklarda ondan nakledilen 
nazım ve nesir örnekleri bugüne ulaşabil
miştir. 1. Risale fi medJ:ıi'l-bul)l. Cahiz'in 
Kitabü 'l-Bu};J.alô.'sında (DİA, VII. 23) yer 
alan yaklaşık on sayfalık risale Sehl b. Ha
run'un meşhur olmasını sağlamıştır. Tarih 
boyunca cömertlik övülürken onun bura
da cimriliği övmesi bütün dikkatierin üze
rinde toplanmasına sebep olmuştur. As
lında Sehl'in bu risaleyi ŞuQbl duygularla 
Araplar'a karşı yazdığı ileri sürülür. Kendi
sine bir nüshası hediye edilen Vezir Hasan 
b. Sehl'in kitabı beğendiği. ancak Sehl'e 
kendi tavsiyesine uyarak herhangi bir ih
sanda bulunmadığı belirtilir. Risale dikkat
le incelendiğinde müellifin cimriliği övme
diği. akıllıca kanaatkarlığı savunduğu gö
rülür. Nitekim o savurganlığa varan cö
mertliği özellikle Hz. Peygamber'den ör
nekler vererekyermektedir. z. Kitabü'n
Nemir ve'ş-şa'leb . Kelile ve Dimne tar
zında kaplan ve tilki etrafında gelişen bir 
masal kitabı olup bir kısmı günümüze ulaş
mıştır. Abdülkadir el-Mehlr'i eseri önce bir 
makalesinde ("Kitabü'n-Nemir ve'ş-şa<teb 
li-Sehl b. Harun", Havliyyatü 'l-cami'ati 't

Tanisiyye, sy. 1 !Tunus 19641. s. 19-40), 
daha sonra Fransızca tercümesiyle birlikte 
kitap halinde (La panthere et le renard, Tu

nus ı 973) yayımlamıştır. Eser ayrıca Mün
ci el-Ka'bl tarafından neşredilmiştir (Tu
nus ı980) . 
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