
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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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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Sarayda dokunan seccadelerin bir kısmı 
yazılı saray halısı türündedir. Kanuni Sul
tan Süleyman'ın Mevlana Türbesi'ne hedi
ye ettiği ince yün iplikle dokunmuş. 180 x 
116 cm. ebadındaki seccade bunlar hak
kında genel bir kanaat vermektedir (DİA, 
XV, 257). Bu seccadelerin en önemli fark
Iarı üst bordürlerinde Ayetü'l-kürs'i, Nur 
suresinin 35. ayeti, namazla ilgili ayetler, 
Iafza-i celal, esrna-i hüsna, besmele, keli
me-i tevhid ve tekbir gibi yazıların yer al
masıdır. XVII. yüzyıldan itibaren saray see
cadeleri eski zarifliğini kaybetmiş, desen
Iere eski özen gösterilmemiştir. Ancak da
ha sonra yaklaşık bir buçuk asırlık bir geç
mişi bulunan Hereke fabrikalarında yeni
lenen teknik, desen ve inceliklerle bu tür 
halıların çok kaliteli örnekleri üretilmiştir. 
Topkapı Sarayı'nda yer alan Hereke seeca
deleri mihrap zemini madalyonlu, madal
yonlu Uşak kompozisyon! u, mihrap zemini 
geometrik, mihrap zemini ince kıvrık dal
lı, kandilli, mihrap zemini rum'ili, bulut mo
tifli ve vazolu gibi gruplara ayrılabilir. Bor
dürlerine sülüs ve ta'likle ayetler yazılıp 
köşelerine kufi madalyanlar yerleştirilen
lerin yanında yazısı çok az olanlar da var
dır. 

Anadolu'da seecadeleriyle ünlü merkez
lerin başında yer alan Uşak'ta XVI. yüzyıl
dan XIX. yüzyılın sonuna kadar değişik tür
de seecadeler dokunmuştur. Gördes dü
ğümlü bu seecadeler genelde kırmızı, ka
reye yakın büyük boyda ve uzun saçaklı
dır. Bu yüzyıllar içinde motifler gelişerek 
devam etmiş ve Batılı ressamların ilgisini 
çekmiştir. Sade mihrap nişi zemini bazan 
bir madalyon ve kandil motifi ile süslen
miş, bazan kıvrık dallar, çiçek, yaprak, ib
rik gibi dolgularla zenginleştirilmiştir. Mih
rap ve bordür zemini çok defa aynı renk
lerin kullanıldığı örnekler de vardır; zemin
leri beyaz Uşak seccadelerine de rastla
nır. Gördes seccadeleri saray halılarından 
geliştirilmiştir ve en zengin grubu oluştu
rur. Belirgin kontürlü mihrap kemeri yük
sek ve ince kademeli, mihrap zemini laci
vert, mavi, kırmızı veya yeşildir. İki yanda 
mihrap şamdanlarına işaret eden çiçek-

270 

XVII. yüzyı la ait 
Uşak 

saf seecadesi 
(Museum für 

Islamise he 
Kunst Berlin, 
Envanter 

nr. I, 25/61) 

li birer marpuç motifi yer alır. Hepsinde 
mutlaka ayetlik ve tabanlık bulunmakta
dır. İnce çizgiler halindeki mihrap nişinin 
kenarları ince dişli zikzaklarla çevrili olup 
içinden genellikle sümbüller ve küçük çi
çekler sarkar. Çift mihraplı olanlara muh
temelen daha çok çeyiz için hazırlandıkla
rından "kız Gördes" denir. Kula seecadele
rinde mihrap daha sade olup üçgen şek
linde, düz veya ince kademelidir. Üstte 
ayetlik yer alır; bordürler ince şeritler ha
lindedir. Ladik seccadeleri Osmanlı saray 
seccadelerinin özellikleri ile kendi bölge 
karakterini en iyi kaynaştıran seccadeler
dir. Bunlarda tabanlık veya ayetlik yer
lerinde bazan uzun saplı !ale, çiçek ya
hut ağaç motifleri sıralanır. Anadolu'da 
Milas, Bergama, Kırşehir, Mucur, Sivas, 
Yağcıbedir gibi daha birçok yörenin ken
dine has yöresel halı motiflerini yansıtan 

çok değerli seccadeleri vardır ve bunların 
yer yer birbirlerinden etkilendiği görül
mektedir. 

Dağıstan, Kazak ve Şirvan gruplarına ay
rılan Kafkas seccadeleri daha çok geo
metrik süslemelidir. Bunların arasında Da
ğıstan seccadeleri işçiliği ve diğer özellik
leri itibariyle öne çıkar. Orta Asya'da Bu
hara, Semerkant, Hindistan'da Agra, Fe
tihpur, Lahor ve Afganistan-Belucistan böl
gesi önemli seccade yapım merkezleridir. 
Hindistan bölgesi seccadelerinde bitkisel 
motifler önemli bir yer işgal eder. İran'da 
seccade çeşitleri fazla değildir. Bunlardan 
XVI. yüzyıla ait önemli bir saf seecadesi ör
neği parçası Museum für Islamische Kunst 
Berlin'dedir (Envanter nr. I, 66/62; bk. Spuh
ler, s. 83, 84, lv. 81 ). 

Seecadeler kilim, cicim, sumak türü do
kuma veya kemha, saten yahut etamin 
gibi kumaş türünden dokuma desenli ve
ya nakış işlemeli de olmaktadır. Kilim see
cadeler daha çok iliklidir ve yörelerinin mo
tif özelliklerini yansıtır. Bunların da tekli, 
iki mihraplı ve saf seecadesi türleri vardır. 
Erzurum veya Kars'ta dokunmuş Kafkas 
kökenli üçlü bir kilim saf seecadesi Türk ve 
İslam Eserleri Müzesi'nde muhafaza edil
mektedir (Envanter, nr. 1747). Günümüze 

ulaşan en değerli kumaş seecadeler saray 
seccadeleridir. Bunlar da Topkapı Sarayı 
Müzesi'ndeki örneklerinde görüldüğü gi
bi (nr. 13/1537, 13/1543) saray halı ve kilim 
seccadelerinin desen özelliklerini taşır. Ana
dolu seccadeleri içinde post motifi işlen
miş olanlara da rastlanmaktadır. Türk ve 
İslam Eserleri Müzesi'nde bulunan bir XVII. 
yüzyıl Konya seecadesinde (Envanter, nr. 
352) Jale, rumi ve çengel motifleriyle süs
lenmiş bordürlerin ortasındaki zemini kü
çük bakiava beneklerle süslü bir post mo
tifi kaplamaktadır (b k. Türk El Dokuması 
Halılar: Katalog, I, nr. 61) . 
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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 
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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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