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Tefsir ve kıraat alimi. 

..J 

Hayatına dair yeterli bilgi yoktur. Sis
tan bölgesinde (Dihhuda. VIII, 12080) Ru
dolf Sellheim'in tanımlamasına göre Kabil 
ile Gazne arasında bir köy olan Segavend'
de (Arapça' da Secavend) doğmuş olmalı ki 
bu nisbe ile meşhur olmuştur. Gaznevi nis
besi, onun bu şehirde tahsil maksadıyla 
bir süre bulunduğunu veya ilmi hayatını 
burada geçirdiğini düşündürmektedir. Bi
yografisine İnbdhü'r-ruvat'ta yer veren 
en eski müellif olan İbnü'l-Kıftl'nin ( ö. 646/ 
ı 248) onun hakkında yazdıkları birkaç sa
tırı geçmediği gibi Zehebl. İbnü'l-Cezeri gi
bi müellifler de İbnü'l-Kıfti'nin kaydettik
leri üzerine bir şey ekleyememiştir. Zehe
bi, Secavendl'nin hocalarının kimler oldu
ğuna ve kendisinden kimlerin faydalan dı-
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ğına dair bir bilgisinin bulunmadığını ay
rıca ifade etmektedir. İbnü'l-Kıft1'nin onun 
tefsirinden söz ederken hacminin küçük 
olmasına rağmen önemli ve faydalı yan
larına işaret etmesi, Zehebl'nin Kitabü'l
Va]ff ve'l-ibtida' adlı eserini zikrederken 
bu çalışmanın müellifin derinliğini göster
diğini belirtınesi onu ancak eserleriyle de
ğerlendirebildiklerini göstermektedir. İb
nü'l-Kıft1, Secavendl'nin vefat tarihi için "Vl. 
asrın ortaları" ifadesini kullanırken Safedi 
bu tarihi 560 ( 1165) olarak zikretmiş, daha 
sonraki müellifler aynı tarihi tekrarlamış
tır. 

Secavendl özellikle kıraat ve Kur'an'da 
vakıf yerleri hakkındaki çalışmalarıyla ta
nınmıştır. Kendisinden önce Ebü Bekir İb
nü'l-Enbarl, Ebü Ca'fer en-Nehhas, Ebü 
Arnr ed-Danl gibi müellifler vakıf ve ibtida 
konusunu işleyen eserler kaleme almışsa 
da mushaf yazımında onun kullandığı te
rimler ve rumuzlar kabul görerekyaygın

lık kazanmıştır. Günümüzde de pek çok is
lam ülkesinde basılan mushaflarda onun 
sistemi dikkate alınmakta ve onun kullan
dığı rumuzlar kullanılmaktadır. İbnü'l-En
barl vakıf yerleri için tam, hasen, kabih; 
Ebü Arnr ed-Danl tam muhtar, kafin caiz, 
salih (hasen) mefhum, kabih metrük gibi 
terimler kullanırken Secavendllazım (ı"), 
mutlak (.ı:.). caiz (d. mücewez li-vechin 
(j), murahhas li-zarüretin (1.)") terimleri-

ni belirlemiş, vakfın caiz olmadığı yerlere 
de larn-elif (~) koymuştur. 

Eserleri. 1. 'Aynü'l-me'ani ii tefsiri's
seb'i'l-meşani. Daha sonra yazılan bazı 
tefsirlerin kaynakları arasında yer alan mu
kaddimesinde tefsir usulü, Mekk'l-Medenl 
ayetler, nasih-mensuh gibi konular üzerin
de durulan, kıraat imamları ile ravilerine 
yer verilen eserde dil ve kıraat farklılıkla
rı ele alınmış, süre başlarında o süredeki 
harf. kelime ve ayet sayısı belirtilmiş, ayet
lerdeki vakıf noktaları gösterilmiş ve nü
zGI sebeplerine işaret eidilmiş, ahkam ayet
lerinde kısa fıkhl izahlar yapılmış ve mez
hep imamlarının görüşleri kaydedilmiştir 
(yazma nüshaları için b k. el-Fihrisü 'ş-şa
mil, I, 204; Mollaibrahimoğlu, s. 105). Ha
med el-Yahya, tefsirin Nisa süresinin so
nuna kadar olan bölümünü doktora tezi 
olarak tahkik etmiştir. :Eserin müellifin oğ
lu Ahmed es-Secavendl tarafından İnsa
nü 'Ayni'l-me'ani adıyla ihtisar edildiği 
belirtiliyorsa da Mollaibrahimoğlu'na gö
re (s. ı 14) bu çalışma '~ynü'l-me'ani'den 

de yararlanılarakyazılmış muhtasar bir tef
sirdir. z. 'İlelü'l-vu]fuf (el-Vals:fü ve'l-ibti
da'ü'l-kebir). Müellifin: aynı konudayaptı
ğı iki çalışmadan hacimli alanıdır. Eser Mu
hammed b. Abdullah 'b. Muhammed el
ldl tarafından tahkik edilerek neşredilmiş
tir (I-lll. Riyad 1415/1994). Muhsin Haşim 
Derviş de kitap üzerinde doktora çalışma-
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Damad İbrahim Paşa, nr. 122, vr. 2', 246b) 



sı yaparak onu tahkik etmiş ve Kitô.bü 'l
Val)t ve'l-ibtidtY adıyla yayımiarnıştır 
(Amman 1422/200 1). 3. Gan:l'ibü'l-Kur
'ô.n. 4. M a'rifetü aJ.ızô.bi'l-Kur'ô.n ve en
şô.tihi ve erbô.'ihi ve eczô.'ih (kaynaklar
da zikredilmeyen son iki eserin nüsha l a rı 
için bk. el·Fihrisü 'ş-şamil, ı . 204). s. el
Val)fü ve'l-ibtidô.)ü'ş-şagir. 6. 'İlelü'l
l)ırô.'ô.t . Son iki eserin günümüze ulaşıp 
ulaşmadığına dair pir bilgi yoktur. 
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Iii TAYYAR ALTlKULAÇ 

SE C CAD 
( ~~!) 

Çokça ibadet 
ve secde etmeleri dolayısıyla 

Ali b. Hüseyin Zeynelabidin ile 
(ö. 94/ 712) 

Ali b. Abdullah b. Abbas'a 
(ö . ı 18/736) 
verilen lakap 

(bk . ALİ b. ABDULLAH b. ABBAS; 

ZEYNElABİDİN). 

SECCADE 
( ö~~f) 

_j 

ı 

_j 

İlk dönem kaynaklarında, Türkiye'de na
mazlağ veya namazlık da denilen yaygının 
Arapça adı seecadeye (secdeden) rastlan
maz. Ancak bazı muahhar kaynaklar, ilk 
dönemlerde üzerinde namaz kılınan halı

kilim türü yaygılardan seccade olarak söz 
eder. Hz. Peygamber'in, üzerinde namaz 
kıldığı hurma lifinden dokunmuş küçük 
hasır kaynaklarda humre (örtü) adıyla 
geçmektedir (Buhar!, "ŞaHit" , 21; Müslim, 
"Mesacid", 270) . Abdullah b . Ömer'in bir 
halı seecadesi (tınfise) olduğu rivayet edilir 
(Müsned, II. 56) ibn Teymiyye, imam Ma
lik'in, Abdurrahman b. Mehdi'nin Medine'
ye geldiğinde mescide bir seccade serme-

sini hoş görmediğini ve onu bid'at saydı
ğım söyler (el-Fetava 'l-kübra, II , 33 ). Abba
si Veziri Hamid b. Abbas'ın yolculuğa çık

tığında beraberindekilerle birlikte namaz 
kılmak için yanında 400 seccade bulun
durduğu bilinmektedir ( İ b nü ' l -Cevzl , VI , 

180). ibn Kesir'in nakline göre S83'te ( 11 87) 

Kudüs fethedilince Mescid-i Aksa temiz
lenip kandiller asılmış ve seecadeler (bü
s01; ) serilmiştir (el-Biday e, XII , 324). 

En yaygın seccade tipi halı seecadedir ve 
günümüze ulaşan en eski örnekleri, 190S'
te F. R. Martin tarafından Konya Alaeddin, 
1930'da R. M. Riefstahl tarafından Bey
şehir Eşrefoğlu camilerinde keşfedilen ve 
"Konya grubu" denilen Anadolu Selçuklu 
halılarıdır (DİA, XV, 255) Üçü bütüne ya
kın, diğerleri parça halinde olan bu halılar 
(Tİ EM, nr 681 , 683 , 685, 688 , 689 , 692 , 693; 

Konya Müzesi. nr. I 034 ) XIII. yüzyıla ta
rihlenmektedir. Daha sonraki yüzyıllarda 
seecadeler halı grupları içinde farklı bir sı
nıf oluşturmuştur. Bunlar Uşak, Gördes, 
Ladik, Kula gibi dokundukları yerin farklı 
özelliklerini yansıtmakla beraber (bk. HA
LI) boyutları ve halının diğer motifleriyle 
bütünlük arzeden mihrap, kandil , Kabe 
resmi, yazı gibi süslemeleriyle ayrılırlar ve 
ait oldukları yöreye göre de "mihraplı Gör
des". "kandilli Gördes" gibi adlar alırlar. Ba
zı seccadelerde mihrapların yanlarında sü-
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SECCADE 

tunçeler bulunur ve bu seccadelere halk 
arasında, ·sütunçeler nargile marpucuna 
benzetilerek "marpuçlu seccade" denilir. 
Bazı örneklerde de alnın secdeye geldiği 
yere yerleştirilerek içine ayetler yazılan 
dikdörtgen bölüm "ayetlik", ayak kısmına 
düşen benzer bölüm ise "tabanlık" olarak 
adlandırılır. Seecadeler bir kişinin namaz 
kılacağı şekilde planlandığı gibi benzer de
senlerin tekrarıyla elde edilen, camiler için 
dokunmuş tek veya çift sıralı saf seecade
si şeklinde de yapılmaktadır. 

Mevcut en eski seccade örneklerinden 
biri XV. yüzyıla aittir ve Sivrihisar Şeyh Ba
ba Yusuf Tekkesi'nde bulunmuştur. 1,28 x 

3,11 m . ölçülerinde olan bu saf seecade
sinde koyu mavi zemin üzerine iki sıra, uç
ları ok başı biçiminde sonuçlanan üçgen
lerden oluşturulmuş on altı mihrap yer alır. 
Mihraplar yan yana diziimiş sandukaların 
cepheden görünüşünü hatırlatmaktadır. 
Bordür kOfıli olup köşeli "S" motiflerinin 
tekrarlandığı zincir şeklinde ince sularla 
çevrilidir. XV. yüzyıla ait diğer bir seccade 
Konya Kılıcarslan Kümbeti'nden alınmış
tır. Kahverengi tabii yünden zemin üzerin
de, araları birbirine bağlı üçer uzun altı
genle doldurulan şeritler birleşerek mih
rabı meydana getirmiştir. 1 ,29 x 0,86 m. 
boyutlarındaki seccadeyi sarı üzerine ye
şil ince kOfıli bir bordür çevreler. 

XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı saray 
halılarına dayanan saf seccadelerinin çe
şitli örnekler halinde bol miktarda yapıldı

ğı görülmektedir. Bunlar konturlu mihrap
ları , değişik renk ve motifleriyle çok cazip 
kompozisyonlar meydana getirmiştir. Mih
rap zemini çoğunlukla zengin dolgu mo
tifleriyle süslenmiştir. Bazı örneklerde aya
ğın geleceği yerlere simetrik rOmüerin süs
lediği ikişer taban, mihraba da ince zarif 
zincirlerle asılmış işlemeli kandil motifı yer
leştirildiği görülür. Bazan bahar dalları , la
le, karanfil, gül ve sümbül motifleri zemini 
doldurur ve insanda bir çiçek bahçesinde 
namaz kılıyormuş duygusu uyandırır (As
lana pa, s. 152) . 

Kurt Erdman saray halılarının en güzel 
örneklerini seccadelerin teşkil ettiğini ve 
!ale, karanfil, sümbül gibi üç karakteris
tik Türk çiçeğinin verilişindeki natüralizm 
ile tabiattan uzak palmet ve rozet çiçek
lerinin usta bir desen ve kompozisyon sa
yesinde ortaya koyduğu birliğin yüksek bir 
sanat seviyesini gösterdiğini söyler. Yavuz 
Sultan Selim tarafından Tebriz'den getiri
len ustaların katkılarını kastederek bunla
rın kökte iran'a dayanmasına rağmen ta
mamen kendine özgü olduğunu belirtir 
( 15. Asır Türk Halıs ı, s. 112) . 
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