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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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