SECDE
binin ismini tesbih et" mealindeki ayet (elA'la 87/1) nazil olunca, "Bu ayeti secdelerinizde tesbih olarak okuyun" dediği (Müsned, VI, 35, 94, 115; EbO DavOd, "Şalat",
147) belirtilmiştir. Secdede Allah'ı tazim
amacıyla en az üç defa "sübh§.ne rabbiye'l-a'la" demek çoğunluğa göre sünnet,
Hanbeliler'e göre ise bunu bir kere söylemek farz, üç kere söylemek sünnettir. Hanefiler, Kur'an'da yer aldığı şekliyle bile
olsa secdede dua yapılmasını uygun görmezken Malikiler ve Şafiller, secdede dua
adabına uygun olmak şartıyla dua edilmesinin caiz olduğu görüşündedir.
Erkekler secde

esnasında pazularını

bö-

ğürlerinden, karınlarını uyluklarından ayı
rırlar, kollarını

yere yapıştırmazlar. Secolan , namaz esnasında ayağın
bastığı zemine vücudun dizler dışındaki
secde yerlerinin çıplak olarak değdirilmesi
ise de gerektiğinde başa sarılmış bir sank veya başka bir başlık üzerine, yerden
biraz yüksek bir zemin üzerine, yer darlığı
sebebiyle ön safta namaz kılanın sırtına,
yerin sertliğinin hissedilmesine engel olmayacak derecedeki pamuk veya yün yaygının, geniş yüzeyli bir taşın üzerine de
secde yapılabilir. Secde yapılacak zeminin
sıcaklığı veya soğukluğundan korunmak
amacıyla el parmakları veya bir yaygı üzerine secde edilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Ca'ferl mezhebine göre seede ancak toprak ve taş cinsinden bir şey
üzerine yapılabilir. Secde yapamayacak kadar hasta olan kimse seedesini ima ile yerine getirir. Hem rüku hem secdeyi ima ile
yerine getirecek olan kimse rükuda eğil
diğinden biraz daha fazla eğilerek seedesini yapmış olur.
dede

asıl

Namazın farzlarından

olan secde dışında,
namazın rükünlerinden birinin yanılarak
geciktirilmesi veya vaciplerinden birinin terk
ya da tehiri halinde yapılması gereken seede (bk. SEHİV SECDESİ) ve Kur'an-ı Kerim'de yer alan secde ayetlerinden birinin namaz içinde veya namaz dışında okunınası
ya da işitilmesi durumunda yapılması gereken secde (bk. TiLAVET SECDESİ) gibi
başka secde çeşitleri de vardır. Bir nimete
kavuşma veya bir sıkıntı ya da musibetten kurtulma sebebiyle Allah'a karşı şük
ran ifadesi olarak yapılan secdeye "şükür
secdesi" denir. Hz. Peygamber'in sevindirici bir haber aldığında şükür secdesi yaptığına dair rivayetle (EbO Davud, "Cihad",
174) aralarında Hz. Ebu Bekir ile Hz. Ali'nin de bulunduğu bazı sah§.b1lerin aynı şe
kildeki uygulamalarını clikkate alan fakihlerin çoğunluğu şükür seedesinin meşru olduğu görüşündedir. Şafii ve Hanbel1 mez-

272

heplerindeki Mkirri görüşe göre şükür secdesi sünnet, Hanefi mezhebine göre ise
müstehaptır. Ayrıca Allah'tan bağışlanma
dileğiyle yapılan tövbe ve istiğfar seedesinden söz edilebilir. Nitekim ResOl-i Ekrem, Hz. DavQd'a nisbet edilen secdeyi
(Sad 38/24) tövbe secdesi olarak açıklamış
tır (Nesa!, "iftitaJ::ı", 48)
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Secde suresinin muhtevası Allah'ın varvahiy ürünü olduğu, ceza ve
mükafat günü olan kıyamette herkesin
dünyada yaptıklarından sorumlu tutulacağı temel fikri etrafındaki hitap ve beyanlardan ibarettir. Birinci bölüm, Kur'an'ın
insanları uyarmak maksadıyla indirilmiş
vahiy ürünü bir kitap olduğunun beyanıyla
başlar. Ardından bütün kainatı en güzel
şekilde yaratıp yöneten, ilk insanı çamurdan yaratıp insan türünü devam ettirecek
öz suyu var eden aziz ve rahlm Allah'ın
bir ve tek olduğu, insanların O'ndan başka
başvuracağı bir yardımcısı ve dostunun
bulunmadığı ifade edilir; buna rağmen söz
konusu gerçeğin bilincine varıp Allah'a şük
redenlerin sayısının pek az olduğu belirtilir (ayet: l-9).
lığı, Kur'an'ın
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rek Tenz1lü's-secde ve diğer adı Secde suresi olan Fussılat suresinden ayırt etmek
üzere bir önceki surenin adına bağlanarak
Secdetü Lokman diye de isimlendirilmiştir
(AlOsl, XXI , 155; Elmalılı, V, 3856; M. Tahir İbn A.şOr, XXI, 138-140). SQre otuz ayet
olup fasılası "w 'f' •J'' harfleridir.

NiHAT DALGIN

SECDE AYETİ
(bk. TiLAVET SECDESİ).

SECDE SÜRESİ
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L Kur'an-ı Kerim'in otuz ikinci sfiresi. _j
Mekke döneminin son yıllarında Mü'minOn sOresinden sonra nazil olmuştur. 1620. ayetlerinin Medeni olduğu rivayeti isabetli görülmemiştir (AIOsl, XXI, 155). Adı
nı, 1s. ayette Allah'ın ayetlerine iman edenler tasvir edilirken geçen "sücced" (secde
edenler) kelimesinden almıştır. Sure, 16.
ayetteyine mürninterin vasıfları belirtilirken kullanılan "rablerine ibadet etmek
amacıyla vücutları yataklarından uzak kalanlar" mealindeki ifadede "medaci'" (yataklar) kelimesinin yer almasından dolayı
Medaci' suresi olarak da anılır. Ayrıca sOrenin ikinci kelimesi secde lafzına iz§.fe edile-

İkinci bölüm öldükten sonra dirilmeyi garipseyen, dünyada bunca nimetine mazhar olduğu Cenab-ı Hakk'a kavuşmayı arzu
etmeyen ahiret münkirlerinin orada karşı
taşacakları kötü durumlara ve hiçbir fayda sağlamayacak pişmanlıkianna temas
etmekle başlar. Ardından Allah'ın ayetlerine iman eden, onların etkisiyle secdeye
kapanan, rablerini övgü ile anıp yücelten,
dinin hükümlerine karşı büyüklük taslamayan, uykularından fedakarlık edip rablerine dua ve niyazda bulunan, ellerindeki imkanlardan başkalarını faydatandıran
kimselerin tasavvur edilemeyecek nimetIere kavuşturulacağı ifade edilir. Müminle
münkirin hiçbir zaman eşit tutulamayacağı belirtilerek her iki zümrenin yine ebediyet alemindeki hayatıarına değinilir, inkarcıların ahiretin büyük azabından önce dünyada da sıkıntı ve yenilgiye uğrayacağı haber verilir (ayet: ı o- 22)

SOrenin son bölümünde Hz. Musa ve
örnek gösterilerek Kur'an'ın
o günkü muhataplarının, yaşadıkları bölgelerde kalıntıları üzerinde gezip dolaştıkları
geçmiş milletierin akıbetierinden ibret almaları gerektiği vurgulanır. Allah'ın, suyu
kupkuru yerlere ulaştırarak onunla insanların gerek kendilerinin gerekse hayvanlarının gıdasını sağlayan bitki ve ekinleri
çıkardığı hatırlatılır. Sure müşriklerin müslümantarla alay ederek yönelttikleri, bekledikleri zaferin ne zaman gerçekleşeceği
sorusuna cevap olarak dünyada kısmen,
ahirette ise tamamen vuku bulacak zafer
mensupları
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Secde süresinin ilk ayetleri

Ilkasının bozulması, diğer

Müsned, ın , 340; Zemahşeri. el-Keşşa{ ( n şr.
Ad il Ahmed Abdül mevc Od v. dğr.) , Riyad 1418/
1998, 1, 684-685; V, 40 (naşirlerin notu) ; Beyzavi. Enuarü 't-tenzfl, Beyrut 1410/1990, lll,
370; Muhammed et-Trablusi. e l-Keşfü 'l-ilahf 'an
şedfdi 'z-za'f ue'l-meuzü' ve'l-vahi (nşr. M. Mahmud Ahmed Bekkar). Mekke 1408/1987, ll, 719;
Aıüsi, Rüf:ıu'l-me'ani (nşr. M. Ahmed ei-Emed Abdüsselam es-Selami). Beyrut 1421 /2000, XXI,
155-156; Eımalılı, Hak Dini, V, 3856; M. Tahir İbn
Aşar. et-Taf:ırirve't-tenuir, Beyrut 1420/2000, XXI,
138-140; İbrahim Ali es-Seyyid Ali lsa, Feza'ilü
s üueri 'l-~ur'ani 'I-Kerim, Kahire 1421 /2001 , s.
283-292; Seyyid Muhammed Hüseyni - MahbQbe Müezzin. "Süre-i Secde", DMT, IX, 365-366.

li!
gününde kimsenin zoraki imanının fayda
belirtilmesi ve, "Sen ey
peygamber, onları kendi hallerine bırak ve
geleceği bekle, zaten onların da beklemekten başka yapacağı bir şey yoktur" cümlesiyle sona erer (ayet: 23-30).

SECİ

sağlamayacağının

Müşriklere

ve

onların inatçı

ileri gelenIerine sözle anlatılacak hemen her şeyin
söylendiği bir dönemde nazil olan Secde
sOresi gerçekiere açık olan zihinleri ve kalpleri etkileyecek mesajlar içermektedir. Bu
mesajlar müminlere manevi güç verdiği
gibi vicdanları kararmış insanlara karşı aynı mücadeleyi tekrar etmekyerine islam'ın
güzelliklerini başka ortamiara taşıma bilincini uyandırmıştır. Nitekim kısa bir zaman sonra Cenab-ı Hak'tan Medine'ye hicret izni gelmiştir.
Secde sOresi Hz. Peygamber'e inci! mukabilinde verilen sOrelerden (mesanl) biridir. ResGiullah'ın gece uyumadan önce Seede ve Mülk sOrelerini (Müsned, lll, 340:
Tirmizi, "Feza,ilü'l-J5uı"an", 9: Dariml, "Feza,ilü'l-]5uran"' 19). diğer bir rivayette ise
cuma gününün sabah namazında Secde
ve insan sürelerini (Buhar!, "Cum<a", ı O:
Müslim, "Cum<a", 64-66: krş. İbrahim Ali
es-Seyyid Ali lsa, s. 283-292) okuduğu nakledilmiştir. Bazı tefsir kitaplarında yer alan,
"Secde ve Mülk sOrelerini okuyan kimseye
Kadir gecesini ihya etmiş gibi sevap verilir"; "Secde sOresini okuyan kimsenin evine üç gün süreyle şeytan giremez" mealindeki hadislerin (Zemahşerl, V, 40: Beyzavl, lll , 370) sıhhati tesbit edilememiştir
(Zemahşerl, I, 684-685 lnaşirlerin notu] ;
Muhammed et-Trablusl, II, 719). Süleyman
Aktaş Secde Suresinin Eğitim Açısın
dan Yorumu adıyla bir yüksek lisans tezi
hazırlamış ( 1991 , MÜ Sosyal Bilimler Enstitü sü). Kamerüzzaman ibrahim Ali de
Tefsiru sureti's-Secde dirasal ta]Jliliyye
isimli bir çalışma yapmıştır (Ka hi re 141 3/
1992)
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Nesir içindeki kafiye.

_j

Sözlükte see' "güvercin, kumru vb. kuş
sonlarda aynı ses öğesini tekrar ederek ötmesi, dişi devenin tek düze ve uzun
sesler çıkararak inlemesi, iki şeyin doğru
lup düzgünleşerek birbirine denk ve benzer hale gelmesi" manalarma gelir. Terim
olarak "daha çok nesir halindeki metinlerde ifade bölüklerinin (fıkra) sonlarının aynı
kafiye veya aynı vezinde ya da her ikisii-ı
de aynı olması" diye tanımlanır. Nesirde seci şiirdeki kafiyeye tekabül eder.
ların

Seci terimi Cahiliye döneminden beri bilinmekte olup günümüze kadar anlam değişikliğine uğramamıştır. Lafızları güzelleştirmeye yönelik edebi (bediT) sanatlardan olan seci üslGbu Cahiliye ve erken islam devirlerinde özellikle hitabe, vasiyet,
hikmetli sözler ve dokunaklı öğütler (hikemiyat, mevaiz), zarif sözler (nevadir) vb. edebi türlerin vazgeçilmez bir unsuru olmuş
tur. Kus b. Silide'nin Ukaz panayınnda irat
ettiği ve bir peygamberin gelme vaktinin
yakıniaştığını haber verdiği meşhur hitabesinde görüldüğü gibi Cahiliye döneminde seci genellikle zorlama ve yapmacık
tan uzak, tabii bir şekilde gerçekleştirili
yordu. Kahinierin seeili sözlerinde ise zorlama ve sunilik mevcuttu. Nitekim bu tür
seeili sözlerle konuşan bir sahabiyi ResGl-i
Ekrem menetmiştir (Buharl. "Tıb", 46:
Müslim, "]5asame", 36-38) islam'ın ilk dönemlerinde ortaya çıkan yalancı peygamberlerin seeili sözlerinde de bu tür zorlamalar görülür. Abbasller devrinde iyice yaygınlaşan seci üslGbu IV. (X.) yüzyılın ortalarına kadar tabiiliğini koruyabilmiştir. Bu
dönemden itibaren bir taraftan ana dili
Arapça olmayan müslüman unsurların
Araplar'la karşılaşması neticesinde dil se-

taraftan lafzl sakelime oyunu haline dönüştüren aşı
rılık sonucunda suni seciler hakim olmaya
başlamıştır (BesyOnl Abdülfettah BesyGnl,
s. 179). Bununla birlikte edebi nesir yazarları arasında seeiyi çok kullandığı halde
tabiiliği bozmayanlar da vardı. Bunların
başında Ebu ishak es-Sabl ve Ebü'l-Fazl
ibnü'l-Amld gelir. Abdülhamld b. Yahya,
ibnü'l-Mukaffa', Cahiz gibi müelliflerin nesirlerinde ise seci azdır.
natları

Aıimler, Hz. Peygamber'in yukarıda geçen hadisine dayalı olarak seciin dini açı
dan mubah olup olmadığı, Kur'an'da seci
üslGbunu yansıtan ayet sonlarındaki fası
lalara seci adının verilip verilerneyeceği konularında farklı görüşler ileri sürmüştür.
Bakıllanl, Ebü'l-Hasan el-Eş'arl'ye uyarak
Kur'an'da seci olamayacağını savunmuş
tur. Onun anlayışına göre Kur'an'da seci
olsaydı Araplar'ın kullandıkları üs!Gplara
karşı meydan okuyamaz, neticede i'caz
durumu gerçekleşemezdi (i'cazü'L-Kur'an,
s. 86). Muhtemelen Bakıllanl'yi bu kanaate sevkeden en önemli husus, onun zamanında seciin, anlamı gölgede bıraka
rak sözün temel amacı haline gelmesi, manaların seeileri sürükleyeceği yerde uygulamanın tabiiliğini yitirerek anlamın seeiye
uyar duruma gelmesidir. Bu sebeple olmalıdır ki Rummanl. Kur' ani fasılanın beIagat, seciin , ise bir kusur olduğunu söylemiştir (ibn Sinan el-Hafil.d. s. 172) Ebu
Hilal el-Askeri, ibn Sinan el-Hafad, Abdülkahir el-Cürcanl, Ziyaeddin ibnü'l-Eslr ve
Bedreddin ez-Zerkeşl gibi belagat otoriteleri sözün temel amacı haline dönüştü
rülmemiş olan, manalara tabi olarak doğal bir şekilde sözü süsleyen nitelikteki seci ve cinası makbul saymışlardır. Arap beIagatının gerileme devirlerinde başta cinasla seci olmak üzere lafzl süslerin yaygın ve ifrat derecede olduğu gerekçesiyle
genellikle seeiye karşı olumsuz tavır sergileyenler de olmuştur (BesyOnl Abdülfettah
BesyGnl, s. 180).

Secie olumlu yaklaşanların başında Cahiz, ibn Vehb el-Katib, Ebu Hilal el-Askeri. ibn Sinan el-Hafacl, Kelal ve Ziyaeddin
ibnü'l-Esir gibi edebiyat ve belagat ustaları gelir. Bunlara ve belagat alimlerinin
çoğuna göre Hz. Peygamber'in seci yasağı
mutlak değil kahin seeHerine yöneliktir.
Bunun sebebi kahin seeilerinin çoğunun
zorlama ve yapmacık olması (E bO Hilal elAskeri, s. 286), muhteva bakımından islam
öğretileriyle çelişmesi, söz konusu yasaklayıcı hadisin söylendiği dönemin Cahiliye
devrine yakın olması dolayısıyla sahabilerin inanç, düşünce ve davranışlarında Ca-

273

