
SEKKAKi, Ebu Ya'kOb 

duğundan söz konusu eserin Sekkakl'ye 
nisbet edilmesinde bir yanlışlığın olması 
kuwetle muhtemeldir. 
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(bk. SARHOŞLUK). 

_j 

ı 
SEKR ı 

( _f:.JI ) 

Salikin, kendisine gelen varidin etkisiyle 
yaşadığı manevi sarhoşluk anlamında 

b ir tasavvuf t e rimi. 
L _j 

Sözlükte "sarhoşluk" manasma gelen 
sekr , "insanın yediği ya da i çtiği şeylerin 

tesiriyle meydana gelen neşe halinin akla 
üstün gelmesinden doğan gaflet durumu" 
şeklinde tarif edilir (et-Ta'rifat, "Sekr" md.). 
Sekr tasawufta terim olarak seyrü sütCık 
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esnasında gelen varidin (feyz) etkisiyle sa
likin kendinden geçmesini ifade eder. Bu 
hali yaşayan sCıfiye sükdin denilir. Sekr ha
linin geçmesi sahv olarak isimlend.irildiğin
den kaynaklarda sekr sahv terimiyle bir
likte ele alınmıştır. Sekr-sahv terimleriyle 
gaybet-huzur, fena-beka, cem'-tefrika, 
kabz-bast gibi terimler arasında bazı nok
talardan benzer likler vardır. 

SCıfilere göre sekr Kur'an'da, "Rabbi da
ğa tecelli edince onu yerle bir etti ve MO
sa bayılarak yere yı ğı! dı" ayetiyi e işaret edi
len (el-A'raf 7/ 143) kendinden geçme hali
dir. Hz. Musa'yı sarhoş eden ve bayıltan va
rid rabbinin dağda tecelli ettiği anda gel
miş, bu esnada Musa kendinden geçerek 
dağı görmez olmuş, bütün idrakl sadece 
tecelli eden Allah'a yönelmiştir. Salik de 
keşfi açılıp cemal tecellisini seyretmeye 
başlayınca ruhu sevinçle dolar ve kendin
den geçerek sekr halini (blhudl) yaşama

ya başlar. Kelabazl sekr halindeki sCıfinin 
gözünden eşyanın kaybolmadığını , ancak 
onun manevi olarak Allah'ın huzurunda 
olmasının etkisiyle eşyanin acı ve haz ver
me gibi niteliklerini farkedemediğini söy
ler (et-Ta'arru{, S. 116). Kuşeyrl'ye göre va
ridin tesiriyle salikte sekr hali gaybet ha
linden bazan daha kuwetli, bazan daha za
yıf olarak meydana gelmekte, zayıf halde 
iken varid saliki tam kuşatmadığı için eş
yayı hissetmesi mümkün olurken kuwetli 
halde iken dış dünyadan hiçbir şeyi hisset
rnem ektedir (Risale, s. 20 ı) . Sufiler, sekr 
öncesi başlayan tecelliler sonucu yaşadık
ları durumun aşamalarını anlatmak için 
zevk (tatma) , şürb (içme) ve "reyy" (kanma) 
tabirlerini kullanır lar. Zevk haliyle başlayan 
sekr şürb ile kemal derecesine ulaşmakta, 
daha sonra Hakk'a vuslatın devamlılığını 
ifade eden rey ile sahv haline geçilmekte
dir. Sahv halinde salik nefsani hazlardan 
fani olur ve varidierin tesirinden kurtulur 
(a.g.e., s. 203). 

Sekr ve sahv halleri birbiriyle doğru oran
tılıdır. Bunu ifade etmek için, "Sekri Hak ile 
olanın sahvı da Hak ile olur" denilmiştir. 
Sahv halinde Hak üzere olan salik sekr ha
linde ilahi koruma altında bulundurulur. 
Sekr ve sahvın her ikisi de salikin Hak ile 
halkı ayrı ayrı farkettiği tefrika halinde 
meydana gelir. Sadece Hakk'ın varlığını gö
rüp halkı yok olarak hissettiği cem' halin
de bu gibi durumlar söz konusu değildir. 

EbQ Bekir el-Vasıtl, bu iki halin veedin zü
hul ve hayret makamlarından sonra gelen 
üçüncü ve dördüncü makamları olduğunu 
belirtmiştir. Bu durum denizin sesini duyan, 
sonra ona yaklaşan, sonra denize giren, 
sonra da dalgalarla sürüklenip kaybolan 

kimsenin haline benzer. Buna göre kimin 
üzerinde, yaşadığı halin etkisi devam edi- . 
yorsa, onda sekrden bir eser var demektir. 
Bütün duygular yerli yerine gelince de sahv 
hali meydana gelir (Sühreverdl, s. 250) . 

Sekrin biri meveddet, diğeri muhabbet
le gerçekleşen iki türü vardır. Nimeti ve
reni görmekle meydana gelen muhabbet 
sekri, nimeti görmek suretiyle meydana 
gelen meveddet sekrinden daha üstün
dür. Sahv hali de biri gaflet, diğeri muhab
betle olmak üzere iki kısımdır. Muhabbet 
sahvı apaçık bir keşif hali iken gaflet sahvı 
Allah ile kul arasındaki en kalın perde du
rumundadır (Hücvirl, s. 298) Sekr halinde 
ilahi aşk şarabını (mey) içip sermest olan 
salikten şerT hükümlere aykırı söz ve dav
ranışlar zuhur edebilir, ancak bunlara iti
bar edilmez. 

Muhyiddin İbnü' l-Arabl, sekr ve sahvın 
mertebeleriyle sekrin gaybet ve fena gibi 
diğer benzer hallerden farklılıkları üzerin
de durmuştur. Sekr bu hallerden iki nok
tada ayrılır. Birincisi, sekr duyudaki bilinç
sizlik değil neşeyle çelişen her şeyden uzak
laşmak demektir. Sekr sillikte bir neşe, ge
nişlik, yayılma meydana get irir ve ilahi sır
ları ifşaya yol açar. Gaybet hali sekr değil 
fena, mahk veya başka bir şeydir. İkincisi 
sekrin ardından sahv halinin gelmesidir. 
Sahv, uyku ve uyanıklık örneğinde olduğu 
gibi önceki bir sekr halinden sonra mey
dana gelir. Bu ardışıklık gaybet-huzur, 
fena-beka arasında zorunlu değildir. Ge
len varid sebebiyle nefsin sevinçle kendin
den geçmesi şeklindeki sekr tabii sekrdir. 
Bir de akli sekr vardır ki burada akıl kendi 
delil ve burhanının sarhoşluğu içindedir. 
Tabii olan sekr mürninterin sekri, akil olanı 
ise ariflerin sekridir. İlahi sekr diye isim
lendirilen bir üçüncü sekr vardır ve bu da 
kamillerin sekridir. "Allahım, benim sen
deki hayretimi arttır!" anlamındaki hadis 
ilahi sekre işaret etmektedir. Sahvın mer
tebeleri de sekrin mertebeleri gibidir (el

Fütaf:ı8_tü 'l-Mekkiyye, Il, 544-546) SCıfiler 

sekr ve sahv hallerinden hangisinin daha 
üstün olduğu konusunu tartışmışlardır. 
Bayezld-i Bistaml ve ona nisbet edilen Tay
fCıriyye ekolü mensupları sekrin, Cüneyd-i 
Bağdadl ve onunla birlikte meydana gelen 
Cüneydiyye ekolü mensupları sahvın daha 
üstün olduğunu savunmuştur (Hücv!rl, s. 
295-296) . 
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SEKT-i MELİH 
(~..:,.s::..,) 

Aruzda iki açık hece yerine 
bir kapalı hece kullanılması. 

_j 

Aruzda "mef'Qlü mefailün feQlün" (- -~! 

~-~-1~- -) vezniyle yazılmış şiirlerde ba
zı mısraların "mef'ulün failün feQlün" (---/ 
-~-!~--)şeklinde olması uygun görülmüş
tür. Böylece dört kapalı hecenin arka arka
ya geldiği bu arızl durum sekte olarak dü
şünülmüş, ancakyerinde kullanıldığı tak
dirde hoş bir ahenk teşkil ettiği için buna 
sekt-i mellh (güzel arıza) denilmiştir. Sekt-i 
mellh Türk aruzunda sadece bu kalıba 
mahsus bir kullanımdır. Fuzull'nin Leylô. 
vü Mecnun'unda, "Gönlüne katı gelip bu 
bldad 1 Yumşak yumşak dedi ki sayyad" 
beytinin ikinci mısraındaki "yumşakyum
şak" kelimelerindesekt-i merıh vardır. Şeyh 
Galib Hüsn ü Aşk mesnevisinde önce, 
"Meyharelik oldu zühde hemser 1 Ab-ı 
huşk oldu ateş-i ter" (- -~!~-~-!~- -/ 
--- -~- 1~- -) beytinin ikinci mısraında 
tamlama "i"sini uzun okutarak sekt-i me
llh yapmış (Ab-ı huşk oldu ı-~--~[), he
men ardından söylediği beyitte ise özür di
ler gibi, "Ağreb bu ki dondu rah-ı efkar 1 
Sekteyle gelirdi tab'a eş' ar" diyerek sekt-i 
mellhin bir kusur olduğunu ima etmiştir. 
"Sekt"in bir hata olmadığını söyleyeniere 
göre ise bu uygulama şairin kasıtlı olarak 
farklı bir ahenk elde etmek için başvurdu
ğu bir yoldur ve monotaniuğu kırmasıyla 
"melih" olarak görülür. Yahya Kemal Be
yatlı da "Akşam Musıkisi" şiirinde ("Teşrin 
yapraklanyla oynar"; "Sessizlik daima Her
ler"; "Başlar rü'ya içinde rü'ya") mısrala
rında sekt-i mellhin ahenginden yararlan
mıştır. Abdülhak Hamid Tarhan, "Sekt-i 
Mellh" adını verdiği dört bendlik bir man
zumesinin bütün mısralarında "mef'Cılün 
failün feulün" kalıbını kullanarak aruzun 
alışılagelmiş ahengini değiştirmiştir. Ni
had Sami Banarlı, sekt-i mellhte dört ka
palı hecenin arka arkaya gelmesini dikka
te alarak "feilatün feilün"Ie (~~- -!~~-) 

biten aruz kalıplarını kullanan şairlerin 

bazı mısraları "feilatün fa'lün" (~~--/--) 
şekline dönüştürmesini desekt-i mellh ka-

bul etmiştir (Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, 
I, ı 72). Sekt-i mellh benzer özelliklerle Fars 
aruzunda da kullanılmıştır (Elwell-Sutton. 
S. 86) 
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SEKTE 
(~1) 

Bir kıraat ve tecvid terimi. 
_j 

Sözlükte "susmak, iki nağme arasını ne
fes almadan ayırmak" anlamındaki sekt 
masdanndan türeyen sekte terim olarak 
"Kur'an tilavet ederken iki kelime veya harf 
arasında nefes alıp vermeden çok kısa bir 
süre duraklamak demektir. Sektenin uy
gulanışı şöyledir: Kur'an okurken sekte ya
pılacak harf veya kelime üzerinde durulur, 
nefes almadan kısa bir süre beklenir, ar
dından okumaya devam edilir. Bekleme sü
resi vakıf süresinden daha azdır ve okuyuş 
hızına göre değişiklik göstermekle birlikte 
ortalama iki hareke (bir elif) miktarı ka
dardır. Bir yerde sekte yapılabilmesi için 
bazı şartlar gerekir. 1. Sekte vasla özel bir 
uygulama olup bir kelime veya bir harften 
sonraki kelimeye veya harfe vakfedilmeden 
geçilecekse yapılır. 2. Sekte ancak sakin 
harf üzerinde uygulanır. harekeli harf üze
rinde sekte yapılmaz . 3. Sektenin yapıla
cağı yer hakkında sahih bir rivayet bulun
malıdır. 

Bazı kıraatiere göre sekte kelime içinde 
yapılabileceği gibi ( ~ - J~ ! ~ - ~) iki ke
lime arasında da gerçekleştirilebilir - :J ı. 
( ._91~ - .::,_.;!~i Kıraat-i seb'a imamlarından 
Asım b. Behdele'nin kıraatinin Hafs b. Sü
leyman rivayetine göre Kur'an-ı Kerim'de 
dört yerde sekte yapılır. 1. Kehf suresinin 
1 . ayetinin son kelimesiyle 2. ayetinin ilk 
kelimesi arasında ( ~- ~,-: ). Burada vak
fetmenin evla, sekte yapmanın caiz oldu
ğu belirtilmiştir. İki ayet vasledilip okun
duğunda "~,-:" kelimesindeki tenvin eli
fe çevrilir ve nefes almadan elif üzerinde 
kısa bir süre durularak"~" kelimesine 
geçilir. 2. Yasin suresinin 52. ayetindeki 
"ı..a - ü..ı.S .rı .:rı" sözünde. Burada da vak
fetmek evla, sekte yapmak caiz görülmüş
tür ve sekte "u ....s .rı" üzerinde i cra edilir. 3. 

SEKTE 

Kıyame süresinin 27. ayetindeki- .:rı .);S~" 

"JIJ sözünde".::,..;" kelimesi üzerinde. Bu
rada"~" üzerinde vakfın cevazı söz konu
su olmayıp sekte yapılması gerekir. 4. Mu
taffifln süresinin 14. ayetinde "wiJ- ..Y. 5ır" 
üzerinde. Burada da sektenin hükmü ve 
yapılışı bir öncekinde olduğu gibidir. Hafs'
tan bu dört yerin sektesiz okunuşu da nak
ledilmiştir (İbnü'l-Cezerl, I, 425-426). 

Kendisinden en çok sekte rivayet edilen 
kıraat alimi kıraat-i seb'a imamlarından 
Hamza b. Hablb ez-Zeyyat'tır. Bazı kaide
Ier çerçevesinde hemzeden önce gelen sa
kin harf üzerinde Hamza'dan hem sekte 
hem sektesiz olarak iki vecih nakledilm iş, 
böylece Kur'an tilavetinde pek çok yerde 
sekte ortaya çıkmıştır ...f')- Jl; .d!- clMı) 

(~ - ~! [...f')IIJ . Meşhur yedi kıraat ima
mından Nafı' b. Abdurrahman'ın ravisi Verş, 
Ebu Amr b. Ala, İbn Amir ve kıraat-i aşe
reden Ya'küb el-Hadraml iki sure arasın
da besmele okudukları gibi ayrıca besme
lesiz sekte yaparak tilavet etmişlerdir. An
cak sekteden sonra okunacak sürenin bi
rinci süreden sonraki süre olması gerekir. 
Ebu Ca'fer el-Karl ise bazı sürelerin başın
da bulunan hurGf-ı mukattaalar arasında 
sekte yapmıştır. Genel anlamda sekte yap
maktan maksat mananın daha iyi kavrarr
ması ve bazı durumlarda yanlış anlama
nın önlenmesidir. Hemzeden önce veya hu
ruf-ı mukattaa arasında yapıldığında ise 
bu harflerin beyan edilmesinin amaçlan
dığı anlaşılmaktadır. Yukarıda zikredilen
lerden başka Kur'an-ı Kerim'de "~ ~" 
(el-Bakara 2/259), ".~ı" (el-En'am 6/90), 

"~w-" (el-Hakka 69/19, 25), "~~...>" (el
Hakka 69/20, 26), ".ıoıı.." (el-Hakka 69/28), 

"<oilb.L..ı'' (el-Hakka 69/29), .. ~ı.." (el-Karia 
101/10) kelimelerinin sonlarında kendile
rinden önceki harfi veya harekeyi beyan 
için ziyade olarak bulunan ve "ha-i sekt" 
denilen "h§."Iarın vakıf halinde belirtilerek 
okunuşlarında kıraat imamları arasında 

ihtil§.f bulunmamakla birlikte vasıl halin
de farklı okuyuşlar söz konusudur (Dan!, s. 
82, 105, 214, 225; ibnü'l-Cezerl, ll, 142-143) 
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