
Secde süresinin ilk ayetleri 

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

Müşriklere ve onların inatçı ileri gelen
Ierine sözle anlatılacak hemen her şeyin 
söylendiği bir dönemde nazil olan Secde 
sOresi gerçekiere açık olan zihinleri ve kalp
leri etkileyecek mesajlar içermektedir. Bu 
mesajlar müminlere manevi güç verdiği 
gibi vicdanları kararmış insanlara karşı ay
nı mücadeleyi tekrar etmekyerine islam'ın 
güzelliklerini başka ortamiara taşıma bi
lincini uyandırmıştır. Nitekim kısa bir za
man sonra Cenab-ı Hak'tan Medine'ye hic
ret izni gelmiştir. 

Secde sOresi Hz. Peygamber' e inci! mu
kabilinde verilen sOrelerden (mesanl) biri
dir. ResGiullah'ın gece uyumadan önce See
de ve Mülk sOrelerini (Müsned, lll, 340: 
Tirmizi, "Feza,ilü'l-J5uı"an", 9: Dariml, "Fe
za,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 nak
ledilmiştir. Bazı tefsir kitaplarında yer alan, 
"Secde ve Mülk sOrelerini okuyan kimseye 
Kadir gecesini ihya etmiş gibi sevap veri
lir"; "Secde sOresini okuyan kimsenin evi
ne üç gün süreyle şeytan giremez" mea
lindeki hadislerin (Zemahşerl, V, 40: Beyza
vl, 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 Ens
titüsü). Kamerüzzaman ibrahim Ali de 
Tefsiru sureti's-Secde dirasal ta]Jliliyye 
isimli bir çalışma yapmıştır (Ka h i re 141 3/ 
1992) 
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Nesir içindeki kafiye. 

_j 

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

Seci terimi Cahiliye döneminden beri bi
linmekte olup günümüze kadar anlam de
ğişikliğine uğramamıştır. Lafızları güzel
leştirmeye yönelik edebi (bediT) sanatlar
dan olan seci üslGbu Cahiliye ve erken is
lam devirlerinde özellikle hitabe, vasiyet, 
hikmetli sözler ve dokunaklı öğütler (hike
miyat, mevaiz), zarif sözler (nevadir) vb. ede
bi türlerin vazgeçilmez bir unsuru olmuş

tur. Kus b. Silide'nin Ukaz panayınnda irat 
ettiği ve bir peygamberin gelme vaktinin 
yakıniaştığını haber verdiği meşhur hita
besinde görüldüğü gibi Cahiliye dönemin
de seci genellikle zorlama ve yapmacık

tan uzak, tabii bir şekilde gerçekleştirili
yordu. Kahinierin seeili sözlerinde ise zor
lama 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 dö
nemlerinde ortaya çıkan yalancı peygam
berlerin seeili sözlerinde de bu tür zorla
malar görülür. Abbasller devrinde iyice yay
gınlaşan seci üslGbu IV. (X.) yüzyılın orta
larına kadar tabiiliğini koruyabilmiştir. Bu 
dönemden itibaren bir taraftan ana dili 
Arapça olmayan müslüman unsurların 
Araplar'la karşılaşması neticesinde dil se-
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Ilkasının bozulması, diğer taraftan lafzl sa
natları kelime oyunu haline dönüştüren aşı
rılık sonucunda suni seciler hakim olmaya 
başlamıştır (BesyOnl Abdülfettah BesyGnl, 
s. 179). Bununla birlikte edebi nesir ya
zarları 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 ne
sirlerinde ise seci azdır. 

Aıimler, Hz. Peygamber'in yukarıda ge
çen hadisine dayalı olarak seciin dini açı
dan mubah olup olmadığı, Kur'an'da seci 
üslGbunu yansıtan ayet sonlarındaki fası
lalara seci adının verilip verilerneyeceği ko
nularında 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 kana
ate sevkeden en önemli husus, onun za
manında seciin, anlamı gölgede bıraka
rak sözün temel amacı haline gelmesi, ma
naların seeileri sürükleyeceği yerde uygu
lamanın tabiiliğini yitirerek anlamın seeiye 
uyar duruma gelmesidir. Bu sebeple ol
malıdır ki Rummanl. Kur' ani fasılanın be
Iagat, seciin , ise bir kusur olduğunu söy
lemiştir (ibn Sinan el-Hafil.d. s. 172) Ebu 
Hilal el-Askeri, ibn Sinan el-Hafad, Abdül
kahir el-Cürcanl, Ziyaeddin ibnü'l-Eslr ve 
Bedreddin ez-Zerkeşl gibi belagat otori
teleri sözün temel amacı haline dönüştü
rülmemiş olan, manalara tabi olarak do
ğal bir şekilde sözü süsleyen nitelikteki se
ci ve cinası makbul saymışlardır. Arap be
Iagatının gerileme devirlerinde başta ci
nasla seci olmak üzere lafzl süslerin yay
gın ve ifrat derecede olduğu gerekçesiyle 
genellikle seeiye karşı olumsuz tavır sergi
leyenler de olmuştur (BesyOnl Abdülfettah 
BesyGnl, s. 180). 

Secie olumlu yaklaşanların başında Ca
hiz, ibn Vehb el-Katib, Ebu Hilal el-Aske
ri. ibn Sinan el-Hafacl, Kelal ve Ziyaeddin 
ibnü'l-Esir gibi edebiyat ve belagat usta
ları 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 el
Askeri, s. 286), muhteva bakımından islam 
öğretileriyle çelişmesi, söz konusu yasak
layıcı hadisin söylendiği dönemin Cahiliye 
devrine yakın olması dolayısıyla sahabile
rin inanç, düşünce ve davranışlarında Ca-
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hiliye kalıntılarının devam etmesi gibi hu
suslardır. Cahiz'in ifadesiyle bugün illet or
tadan kalktığına göre yasak da kalkmış ol
malıdır; nitekim Hulefa-yi Raşidin, huzur
larında seeili konuşan hatipleri menet
memiştir (el-Beyan ve't-tebyin, 1, 289-290). 
Kur'an ve hadislerle sahabe sözleri tabii se
cilerle doludur. Ayrıca Resul-i Ekrem, bir
çok hadisinde seeiye uyması için kelime
nin morfolojik yapısında değişiklik yapmış
tır. Jr ..:;o, 4,i;L.ı Jr;.;. .:,.o a.owı .Jıı w~ .:.,.,i" 
"a.Qy ~ hadisinde (Buhar!, "Enbiya"', 10: 
Tirmizi, "Tıb", 18; krş. Mecdüddin ibnü'l
Eslr, IV. 5 5 5) "a.öY" kelimesinin aslında "a.öJ.." 
olması gerekirken seeiye uygun düşsün di
ye " a.Qy"ye dönüştürülmüştür. Aynı şekilde 
"öJ~Lı ~,ı öJ,_.,Lı ÖfoO ~" hadisinde (Müs
ned, lll, 468; krş. Mecdüddin İbnü'l-Eslr, 
ı. 163) "ö.,..;.."yı "öJ,_.,Lı"ye dönüştürmüş

tür. Yine "wl.)~ Lı ~ ,.:,ıJ,jLı ~J!" hadi
sinde (İbn Mike, "Cena,iz", 50; Mecdüd
din İbnü'l -Eslr, V, 392) "wiJ'j""" kelimesi
nin ".:..ıJ,jLı" olarak değiştirilmesi böyle
dir. Kur'an'da neredeyse secisiz (fasılasız) 
sure bulunmadığı gibi hadislerdeki ben
zer tasarrufların Kur'an'da da görülmesi 
seeinin edebi ve etkili ifadenin vazgeçil
mez bir unsuru olduğunu kanıtlamaktadır. 

"._;s to, ~J ~~,to ·~ IO:.J J.,.UI, ~1,"' 
ayetlerinde (ed-Duha 9311-3) seeiye riayet 
için" !l~" kelimesinin "._;s" şeklinde kulla
nıldığı görülmektedir. Yine " l.ı<},S ".ı<},S" 
kelimeleri (el-insan 76/15-16) gayri mun
sarif olarak tenvin almaması gerekirken 
bazı kıraatlerde seeiye riayet etmek için 
bu gramer kuralına uyulmamıştır (İbn Si
nan el-Hafil.d, s. 176; Benna, s. 429). 

Belagat alimlerinin çoğu Kur'an'daki se
ci üslubuna seci adının verilmesinde sakın
ca görmezken tefsir alimleriyle bazı bela
gatçılar, Kur'an'ı beşer kelamından ayır

mak amacıyla "kuş sesi" anlamındaki bir 
kökten türeyen seci kelimesinin yerine fa
sıla terimini kullanmayı tercih etmişlerdir. 
Bir yoruma göre şu ayet fasıla terimine 
işaret etmekte ve seeinin edebi ve etkili 
anlatırnda önemli bir süsleme unsuru oldu
ğunu belirtmektedir." .ut;.i ~ yı.ı'" (Fus
sılet 4113). "Ayetleri inci ve mücevher di
zileri arasına eşit aralıklarla yerleştirilmiş 
büyük, değerli ve gösterişli mücevherler
le (fil.sılalar) süslenmiş bir gerdanlık misali 
olan kitap." Edebi literatürde bu tür ger
danlığa '"ıkd mufassal" denilir. 

Güzel seeinin şartlarının başında tabiilik 
geldiğinden seeili kelimelerin sunilik ve 
zorlamadan uzak, kendi seyrinde yerine 
oturmuş olması önemlidir. Seciin bizzat 
amaç değil anlamı güzel bir lafız kalıbı için
de sunmayı hedefleyen bir araç olması. bu 
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sebeple lafızların manalara tabi olması, 
yine lafızlarıo anlam bakımından geniş ve 
güzel, tınısı hoş olan kelimelerden seçil
mesi ve mükemmele yakın bir ahenk için
de dizilerek terkip edilmesi, ardarda ge
len iki seeili ifadenin aynı anlama gelecek 
biçimde birbirinin tekran olmaması da 
güzel seciin şartlarından kabul edilmiştir. 
Ancak birbirini izleyen iki seci cümlesin
den ikincisi birinciyi pekiştirir ve anlamını 
daha çok açıklar nitelikteyse bu, ıtnab çe
şidi olarak bela gl bir güzellik sayılmıştır. Bu 
tür Kur'an'da çok rastlanan üslup özellik
lerinden biridir. Fakat ikinci seci birinciye 
bir yarar sağlamayıp kuru tekrardan iba
retse gereksiz uzatma (tatvll) olduğun
dan hoş karşılanmamıştır (Ziyaeddin ib
nü'l-Eslr, I, 198; İbn Ebü'l-Hadld, IV, 179). 
Ayrıca seeide itidali muhafaza etmek, 
aşırılığa kaçarak bıktırmamak, Kur'an'
da olduğu gibi sözleri bazan secili, ba
zan secisiz olarak sürdürmek de seciin 
edebi vasfını muhafaza etme hususun
da önemli bir şarttır (İbn Sinan el-Ha
taci, s. 174) . Bu şartları taşıyan seeili söz
ler gönüllere işler, büyü etkisi yapar, ahen
giyle kulaklara huzur, ruhlara coşku verir. 
Seeili bir sözde bölüm sonlarının sükun ve 
vakıf ile okunınası gerekir. Aksi takdirde 
farklı i'rab harekeleri seeiyi bozabilir. Seci 
aynı harflerin tekran ile olduğu gibi mah
reç veya sıfat bakımından birbirine yakın 
olan harflerin tekrarıyla da gerçekleşebilir. 
Nitekim Fatiha suresinin seci sistemi nun 
ve mim harfleri üzerine kurulmuştur. 

Bölümlerinin uzunluk bakımından eşit 
veya farklı oluşuna göre seci beş kısma 
ayrılır. En güzel seeili söz bölümleri birbi
rine eşit ve denk alandır: ·.:o~ Jv., ~" 

.. .:.,..~.o.o Jıio' ·.:.~ ~, (el-Vakıa 56/28-3-0); 
"~ ~ Jlt.:.!l ı.oı, •.# ~~~LOis" (ed-Duhil. 
93/9-1 O) gibi. Bunun ikinci bölümü birin
cisinden az uzun olan türü de güzeldir: 
"ı.S~ to, ~~ .j.;::oto •ı.St;ı> lO:.! ~1,"' (en
Necm 53/1-2) gibi. Üçüncü fıkrası bir ve 
ikincisinden az uzun olan türü de makbul 
sayılmıştır~ ~c~ ~1 ~ •c# c,~ .. 
"c~lS ~IJ,:,- w~ ~J.:. :u...ı.., (el-Hakka 69/ 
30-32) gibi. Asr suresinde son iki nevi bir
leşmiştir (Hatlb el-Kazvlnl, s. 548). Seei
li ifadenin ikinci fıkrası birinciden az kısa 
olan türü de beğenilmiştir, Fll suresinin 
seci düzeninde olduğu gibi (Besyunl Ab
dülfettah Besyunl, s. 176). Güzel sayılma
yan seci ise ikinci fıkrasının birincisinden 
çok uzun veya çok kısa olan dır. Çok uzun 
olması halinde aynı kafiyeyi taşıyan fasıla 
uzakta kalacağından ses arınonisi bozu
lup işitme zevki ortadan kalkar. Çok kısa 
olması durumunda uzun bir bölümün ar-

dından dengesiz ve beklenmedik güdük 
bir bölümün gelmesi hoş karşılanmaz. 

Seci ayrıca bölümlerinin uzunluğu-kısalı
ğı açısından kısa, orta ve uzun olmak üze
re üçe ayrılmıştır. Yaklaşık olarak her bö
lümdeki kelime sayısı iki-dört arasında ise 
kısa, beş-on arasında ise orta, on bir ve 
daha fazla ise uzun seci kabul edilmiştir. 
Seeide bölümleri oluşturan kelimeler ne 
kadar azsa seci o ölçüde güzel olur. Çün
kü aynı veya benzer sesiere sahip olan fa
sılaların yakından tekran sözün armoni ve 
müzikalitesini arttırarak kulağa hoş bir ses, 
ruha huzur, nefse coşku verir. Bu bakım
dan en güzel seeili söz bölümleri ikişer ke
limeden oluşan kısa seci formunda görü
lür. Mürselat, Müddessir, Necm ve Kamer 
surelerinin baş taraflarındaki ayetler bu
nun örneklerini teşkil eder. Başta Harlri'
ninki olmak üzere "makamat" türü eserler 
bu tür seeinin güzel örnekleriyle doludur. 

Fasılaları arasındavezin ve kafiye (rev!) 
birliğinin bulunup bulunmaması bakımın
dan seciler hali, atıl (müzdevic, mütevazin). 
mütemasil (mümasil), musarra', mütevazi 
(müvazi) , mutarraf, müşattar ve murassa' 
kısımlarına ayrılır. Bölüm sonlarındaki ffı
sıla kelimeleri aynı vezinde ve kafiyede ise 
hali (süslü) seci adı verilir, çünkü vezin ve 
kafiye birliği söze ilave güzellik katmakta
dır. Fasıla kelimeleri arasında kafiye birliği 
bulunmayıp yalnız vezin birliği varsa atıl 
(süssüz 1 yalın) seci adını alır; Gaşiye sure
sinin 1 s ve 16. ayetlerindeki "masfCıfeh 

mebsuseh" gibi. Bu tür daha tabii ve ra
hat olduğundan birçok edip ve yazar tara
fından tercih edilmiştir. Mütemasil seeide 
bölümlerdeki iki ve daha fazla mukabil ke
lime yalnız aynı vezinde olur: Saffat sure
sinin 117-118. ayetlerinde "kitab-sırat"' 
"müstebin-müstakim" kelimelerinde gö
rüldüğü gibi. Bölümlerde birden çok mu
kabil kelime arasında vezin ve kafiye bir
liği varsa musarra' seci adını alır: Adiyat 
suresinin 1-2. 4-S. ayetlerinde '"adiyat
muriyat", "dabhan-kadhan" ve "eserne
vasatne", "nak'an-cem'an" kelimeleri, ay
rıca infitar suresinin 1 3-14. ayetlerinde 
"ebrar-füccar, nalm-cahlm" kelimeleri gi
bi. Sadece iki fasılada vezin-kafiye birliği 
varsa mütevazi seci adı verilir : Gaşiye su
resmin 13-14. ayetlerinde "merfllah-mev
duah" kelimeleri gibi. Mutarraf seeide fa
sılalarda vezin değil sadece kafiye birliği 
olur. Nuh suresinin 13-14. ayetlerinde "va
karen-atvaren" kelimeleri gibi. Şiire has olan 
müşattar seeide beytin her mısraında iki 
kafiyedeş seci bulunur: Ebu Temmam'ın 

.. ~.,.. ..iıl~ ·~)"'.ılı·~ ..il~~ pı..ıJ" 
beytinde "mu'tasım-müntakım", "mü rta-



kıb-mürtegıb" kelimeleri gibi. Bir beyitte 
mısraların son kelimeleriyle (aruz ve darb) 
sesdeş olan ara (iç) kafiyelerin bulunması 
şiirdeki mOsiki etkisini ve ahengi arttırır. 
Beyti meydana getiren mısraların son ke
limelerinin seeili olmasına "tarsl'", böyle 
şiire "murassa'" adı verilir. Arap edebiya
tında planlı kasidelerin ilk beyitleriyle bir 
temadan diğerine geçiş yapılan beyitlerin 
murassa' olması gerekir (bk. TARSİ') . 
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il İSMAİL DURMUŞ 
D TÜRK EDEBİYATI. Arap belagatına 

göre bazı farklılıklar gösteren Türk bela
gatında seci sanayi-i bedladan sayılmış, 
söze güzellik ve süs katan ifadelerden biri 
kabul edilmiştir. Seciin biri klasik anlayışa 
göre, diğeri Recaizade Mahmud Ekrem 
tarafından yapılmış iki türlü sınıflandırıl
ması vardır. Klasik anlayışta seci mensur 

bir sözün son kelimesinin, şiirde ise mıs
raın son kelimeleri olan ve katiyesini mey
dana getiren iki fasılanın tek bir harfte bir
leşmesi üzerine kurulmuştur: "Kesafet-i se
habda Jetafet-i şihabı unutmuştuk" cüm
lesindeki "kesafet-letatet" ve "sehi!ıb-şihab" 
arasında seeiyi "t" ve "b" harfleri sağlamak
tadır. Buna karşılık "halemiz" ve "lalemiz" 
kelimelerini içeren bir cümlede her iki ke
limenin son hecesi olan "le" secii meyda
na getirir. Klasik anlayışta secii oluşturan 
kelimeler arasındaki ses benzerliği yönle
rinin azlığı veya çokluğu esasına dayalı ol
mak üzere üç çeşit seci vardır: Yalnız ta
sılalar sonundaki harflerin aynı olduğu mu
tarraf seci, fasılaların vezin bakımından 
birbirine uygun olduğu mütevazi seci ve 
cümlenin iki tarafının sonunda yer alan ke
limelerin rev! harfinin vezin ve harf sayısı 
bakımından birbirine uygun olmasıyla ger
çekleşen murassa' veya müvazi seci. 

Yerlerini esas alarak seeileri yeniden tas
nif eden Recaizade Ekrem'e göre iki çeşit 
seci vardır. Birincisi cümle ve fıkraların ara
sında olup bir kelime ile birbirine bağlan
mayan mutlak secidir. Buna Namık Ke
mal'in şu sözleri örnek verilebilir: "Sevk-i 
rüzgar ecza-yı vücudunu tarumar etti
ğinden." Burada secii meydana getiren 
"rüzgar" ve "tarumar" kelimelerinin son 
heceleridir. Bunlardan ikincisinin ardından 
gelen "ettiğinden" kelimesini rüzgara bağ
lamak imkansız olduğundan seci burada 
mutlaktır. Mukayyed veya rabtl seci deni
len ikincisi cümle ve fıkraların sonunda bu
lunup aralarında bir kelime ile bağ kuru
lan şekillerdir. "ilahi, vakıf-ı keyfiyyet-i hal 
ve alim-i dekayık-ı ef'alsin" cümlesinde 
"hal" ile "efat" kelimeleriyle biten cümleler 
"ve" ile birbirine bağlanmaktadır. Recaiza
de ayrıca sebk-i mefsQie uygun ifadelerde 
görüldüğünü belirttiği mefrQk seeiden bah
sederek FuzQII'den şu örneği verir: "İfraz-ı 
girye beş kişiye münhasırdır. Biri Adem ki 
behişt tirakından natan idi ve biri Ya'küb 
ki Yusuf hicretinden giryan idi ve biri Yu
suf ki Ya'küb derdinden perişan idi ... " Se
ciin tekellüfsüz olması, az ve eşit sayıda 
kelimelerden meydana gelmesi, bu eşit
lik sağlanamazsa ikinci cümlenin son kıs
mında yer alan kelimelerin öncekinden az 
olması gerekir. Seci yapmak için mananın 
tekrarı, lafza tabi olması veya lafza feda 
edilmesi önemli birer kusurdur. 

Belagat kitaplarında tasrl', muvazene, 
mümasele, lüzQm-ı ma la yelzem, tarsl' 
gibi seci ile ilgili ve ona bağlı sanatlardan 
da bahsedilmiştir (Bilgegil , s. 338-34 1) . 
Seciin şiirdeki örnekleri de bu alt başlık
lardan ait olduklarına göre anılır: Yunus'un, 
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"YQsuf'taki hüsn ü cemal Ya'küb'daki hüzn 
ü melal 1 Gah bedr olam gahl hilal gökte 
meh-i taban benem" beytindeki "hüsn" ile 
"hüzn" ve "cemal" ile "melal" kelimeleri ara
sında tarsl'; Cevdet Paşa'nın, "Safa verir 
bize yar etse pür itab hitab 1 Ki telh olunca 
eder tab'ı neş'e-yab şarab" beyti de bizzat 
kendisince lüzQm-ı ma la yelzeme örnek 
olarak gösterilmiştir. 

Türk edebiyatında seci uygulamasına 
mensur yazı dilinde (inşa) ve resmi yazış
malarda daha önemle yer verildiği açık ol
makla birlikte bazı örneklerin konuşma di
line de girdiği görülmektedir. Türk hita
bet sanatının en eski belgesi kabul edilen 
Orhan yazıtlarında ve konuşma dilinin ör
neklerini içine alan Dede Korkut hikayele
rinde bu husus dikkat çekmektedir. Vaaz 
ve hutbe gibi dini konuşmaları da içine 
alan hitabet sahası seciin en etkili olduğu 
alandır. Nitekim günümüze intikal etmiş 
metinlerde bu özellik açıkça görülmekte, 
çoğu Arapça kaleme alınmış vaaz ve hut
be mecmualarında bu tarz örnekler bulun
maktadır. Bunların başlangıç kısımları, 

özellikle her hafta ele alınacak konulara 
göre değişen Arapça hutbe mukaddime
leri seeili ifadenin en güzel örnekleridir. 
Cumhuriyet öncesinden başlayarak kısa
lan hutbe mukaddimeleriyle yavaş yavaş 
Türkçeleşen hutbe metinlerinde gelenek
sel seeili ifadenin devam etiirildiği görül
mektedir. Ahmet Harndi Akseki'nin Yeni 
Hutbelerim adlı eseriyle (Ankara 1 936) 
uzun yıllar Fatih Camii hatipliği yapmış 
olan Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı' nın 

Fatih Minberinden Mü 'minlere Hutbe
ler adlı kitabı (I, istanbul 1966; II , 1970) 
bu anlayışın güzel örneklerinin yer aldığı 
eserlerdir. 

Seeili ifade tarzı radyo konuşmalarında 
da sürdürülmüştür. istanbul Radyosu'nda 
"Kahramanlar Geçiyor" başlıklı program
lar hazırlayan Feridun Fazı! Tülbentçi'nin 
aynı aclla kitap haline getirilen konuşma
ları (İ stanbul ı 960- 1964) bu özelliktedir. 
Kemal Edip Kürkçüoğlu da Ankara Rad
yosu'nda sunduğu dini konuşmalarında 
yeni bir din dili geliştirme yolunda başarılı 
adımlar atarken seeili ve ahenkli ifadenin 
günümüz insanının gönlüne ve kulağına 
hitap edecek güzel örneklerini ortaya koy
muştur (Radyoda Dini ve Ahlaki Konuş
malar, I-V. Ankara 1956). 

Kelime gruplarında da rastlanan seei
ler daha çok atasözleri ve veeizelerde bir 
ahenk unsuru olarak yer almıştır. Bu ifa
delerde seciin sağladığı ahenk unsuru ayrı
ca onların ezberlenmesini kolaylaştırmış-
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