
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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tır. Bunlara, "Abdal tekk.ede hacı Mekk.e'
de bulunur"; "Aç koyma hırsız edersin, çok 
söyleme arsız edersin"; "Açın amanı ol
maz, tokun imanı olmaz"; "Bir şeyi murad 
etme, olduysa inad etme"; "Nerde hareket 
orda bereket"; "Önce can sonra canan "; 
"Yağmur yel ile, düğün el ile" gibi atasöz
leri örnek gösterilebilir. 

Sözlü edebiyat alanının önemli bir bö
lümü olan dua metinlerinde seci etkili bir 
ifade tarzı olarak dikkat çekmektedir. "Du
aname" adıyla anılan bu Türkçe eserlerin 
bilhassa mensur olanları bu üslupla kale
me alınmıştır. Bilinen ve pek azı Türkçe olan 
mensur dua kitaplarından Edirne Müftü
sü Fevzi Efendi'nin Mevhibetü'l-vehhab 
adlı eseri burada anılabilir. Eserdeki Türk
çe, Arapça ve Farsça dualar seeili ifadenin 
başarılı örnekleridir. Daha çok Mevlevllik 
ve Bektaşllik gibi tarikatiara ait manzum 
ve mensur dua metinleri sayılabilecek gül
bankler ve tercümanlar da seeili olarak 
tertip edilmeleriyle dikkat çekmektedir. 
Şifahi edebiyatın en önemli ürünlerinden 
olan halk hikaye ve masallarının anlatımın
da da seciin kullanıldığı görülmektedir. 
Bunları nakleden meddahiarın etkileyici 
anlatımlarındaki en önemli unsurun seeili 
ifadeler ve tekerlerneler olduğu söylene
bilir. 

Seeili ifadenin yazılı edebiyattaki kulla
nımı daha geniş ve daha itinalıdır. Özellik
le mensur divan dlMeeleri başta olmak 
üzere manzum ve mensur eserlerin dlba
celerinde bu üslGba daha çok önem veril
miştir. Ali Seydi Bey'in ve diğer müellifle
rin seci ve kafiye lugatlarının bu eserlerin 
yazımında kullanıldığı bilinmektedir. Bun
lar birer mukaddime olmaktan öte müel
lif veya şairin ifade sanatındaki gücünü gös
teren metinler haline gelmiştir (DİA, XXXI, 
ı ı 7) . Vak'anüvis tarihlerinin mukaddime
lerinde de bu anlayış görülmektedir. Ali Şlr 
Neval, Necati Bey, Revani, Lamii Çelebi, 
FuzGIY, Taşlıcalı Yahya, All Mustafa Efen
di, Şerlfi, Atai, Keçecizade İzzet Molla gibi 
şairlerin divan mukaddimeleri diğerlerine 
göre oldukça uzun ve sanatkaranedir (ör
nekler için bk. Uzgör, tür.yer.). 

Bütünüyle seeili ifadelerle kaleme alın
mış olduğu için burada özellikle anılması 
gereken eserlerin en önemlisi seci sana
tının Türk dilindeki en mükemmel örneği 
olan Sinan Paşa'nın Tazarru'name'sidir. 
Bu eserin açtığı yolda kaleme alınan Mü
zekki'n-nüfus, Tezkiretü'l-evliya, Me
nakıbname gibi tasawufı kitaplarla Er
zurumlu İbrahim Hakkı'nın Ma'rifetna
me'si gibi ansiklopedik eserler, vak'anüvis 
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tarihleri başta olmak üzere çeşitli tarih ki
tapları, Siyer-i Veysi, Şekaik tercüme ve 
zeyilleriyle şuara tezkireleri gibi biyogra
fik eserlerde de bol seeili ifadeler görül
mektedir. 

Resmi ve hususi mektuplarla devlet bi
rimleri arasındaki yazışmalarda da seeili 
ifade tarzı kullanılmış, zaman içinde bun
ların cinsine göre bazı ifade ve üslGp fark
lılıkları oluşmuştur. Bu tarz metinleri top
layan münşeat mecmualarından resmi ya
zışmaları içine alanlarına Feridun Bey'in 
Münşeatü's-selatin'i (HI , istanbul ı 274-
ı 275). hususi mektuplara yer verenlerine 
de Lamii Çelebi'nin Münşeat-ı Mekdtib'i 
(Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 33ı6) 
tanınmış birer örnektir. İnşa bakımından 
henüz bir incelemeye konu edilmemiş olan 
kitap takrizleri de seciin çok rağbet edil
diği ve başarılı örneklerinin ortaya kondu
ğu bir yazı türü olmuştur. 

Tanzimat'tan sonra seciin resmi yazış
malarda gereksiz kullanımını önlemek 
amacıyla Akif, Reşid, Rifat ve Fuad paşa
ların Babtali'de resmi bazı teşebbüsleri ol
duğu bilinmektedir. 1846 yılında Meclis-i 
Vala' nın bir kararıyla resmi yazışmalarda 
seci kullanımının önüne geçilmeye çalışıl
dığı kaydedilmektedir. Ayrıca Şinasi, Na
mık Kemal ve Recaizade Ekrem gibi edip
lerin bu konudaki tenkitleriyle seeili ifade
ye yer verme gayreti epey azalmıştır. Bu
na rağmen seciin tamamen önüne geçme
nin mümkün olmadığı da bir gerçektir. 
Cumhuriyet'in ardından harf ve dil dev
rimleri dolayısıyla ifade tarzı ve üsiGbun 
eskiyle irtibatının kesilmesi yüzünden se
cili ifade hemen tamamen ortadan kalk
mış görünmektedir. 
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SECİYE 
( ~1 ) 

Tabiat, huy, karakter anlamında 
psikoloji ve ahlak t erimi 

(bk. ŞAHSiYET) . 

SEDD-i İSKENDER 
(_,...w;:...J .l..ı ) 

İskender-i Zülkarneyn tarafından 
Ye'dlc ve Me'cuc fitnesine 

engel olmak için yaptırılan set. 

_j 

_j 

Kur'an-ı Kerim'de Zülkarneyn'in iki dağ 
arasında yaşayan bir kavmin memleketine 
gittiği, onların kendisinden fesatçı Ye'cGc 
ve Me' eGe kavmiyle aralarına bir set yap
masını istediği, Zülkarneyn'in de demir 
kütleler yığdırıp ateşlettiği, demir erime
ye başlayınca üzerine erimiş bakır döktü
rerek aşılması mümkün olmayan bir set 
yaptığı belirtilir (el-Kehf 18/83-98). Zülkar
neyn'in ilk adının İskender (İskender-i Zül
karneyn) olması dolayısıyla Sedd-i İskender 
diye anılan bu seddin yapılışı, Türk edebi
yatında İskendername adını taşıyan eser
lerde anlatılmıştır. Set hakkında tefsirler, 
tarih kaynakları ve bazı edebieserlerde ef
sane ile karışık pek çok rivayet mevcuttur. 

Muhammed b. Cerir et-Taberi'ye göre 
Sedd-i İskender araları 5000 kulaç olan 
paralel iki duvar arasına bir kulaç kalınlı
ğında demir, bir kulaç kalınlığında bakır ve 
kalay, ardından yine bakır ve kalay olmak 
üzere yığılan madenierin neft yağı ile tu
tuşturulup bir ay geeeli gündüzlü körük
Jetilmesi ve bir ay soğumaya bırakılması 
sonucunda yapılmıştır. Ali Şlr N eva! ise İs
kender'in Rus, Frenk, Şam ve Rum'a adam
lar gönderip mimarlar, üstatlar ve bakır, 
tunç, pirinç, demir, kurşun , kömür, odun 
getirttiğini, gece gündüz altı ay çalışarak 
1 000 ustanın sed di tamamladığını belirtir 
( Sedd-i İskenderL s. 27). 

İskendername yazarı Ahmed! seddin 
yaptiışı için çıkılan yolculukta Tamgaç'ın İs
kender' e yol gösterdiğini söyler. Buna kar
şılık Pirdevsi-i TGsi olayı ab-ı hayat yolculu
ğunun sonunda anlatırken Nizarnl-i Gen
cevlveAhmedi, İskender'in Çin dönüşün
de bu seddi yaptığını yazar. Ahmeôı'ye gö
re İskender'in seddi, insanın masiva ile ara
sına aşılması güç engeller koyması ve me
cazen Allah'a bağlanıp kulluk etmesi ına
nasma geldiği gibi şehvetle hırsı temsil 
eden Ye'cGc ve Me'cQc'ün önünde dimdik 
durmaamacı da taşır (krş. beyit: 3928-
40ı4) 


