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ve ba ba ta ra fın dan Zi le’nin şa ir ler (Âşık 
Tâ li bî gi bi), müf tü ler ye tiş tir miş yer li ai le-le rin den bi ri ne men sup tur. Ba ba sı Ab dur-rah man Bey, an ne si Ce mi le Ha nım’dır. İlk ve or ta oku lu Zi le’de oku du. Si vas, To kat ve Bur sa li se le rin den son ra kay dol du ğu İs tan bul Hay dar pa şa Li se si’ni 1951’de bi-tir di. 1957’de İs tan bul Üni ver si te si Ede-bi yat Fa kül te si Türk Di li ve Ede bi ya tı Bö-lü mü’nden me zun ol du. Ay nı yıl ede bi yat öğ ret me ni Ne ri man Mu az zam Gür şen’le ev len di. Yük sek öğ re ni mi sı ra sın da Arap ve Fars fi lo lo ji si nin ders le ri ne de de vam et ti, Türk-İslâm ve Av ru pa sa nat la rın dan ser ti fi ka al dı. İs tan bul Emi nö nü Be le di-ye si’nde, An ka ra’da Kı zı lay Ge nel Mü dür-lü ğü’nde ve İs tan bul’da Sos yal Si gor ta lar Ku ru mu’nda ki kı sa sü re li me mu ri yet le-rin den son ra 1968-1974 ara sın da İs tan-bul Millî Eği tim Ba sı me vi mü dür lü ğün de bu lun du. Bu yıl lar da Türk kül tü rü, Türk di li ve ede bi ya tı na da ir “1000 Te mel Eser” di zi sin de ki ki tap la rın se çi min de ve ba sı-mın da kat kı la rı ol du. Si yasî ik ti da rın de ğiş-me si üze ri ne gö re vin den alın dı. 1976’da emek li olun ca ya ka dar İs tan bul Millî Eği-tim mü dür yar dım cı lı ğı ve Da vut pa şa Or ta oku lu’nda kü tüp ha ne me mur lu ğu yap tı. Emek li ol duk tan son ra ya rım ka lan “1000 Te mel Eser” pro je si ni Ter cü man ga ze te si nin Ker van Ki tap çı lık Şir ke ti’nde “1001 Te mel Eser” adı al tın da sür dür dü. 
Boğaziçi,TürkDünyasıAraştırmaları
Dergisi,TürkDünyasıTarihveKültür
Dergisi ile AyrıntılıHaber,OrtaDoğu,
Türkiye,Yeniçağ ve Za man ga ze te le rin-de kö şe ya zı la rı yaz dı. 8 Tem muz 2006’da İs tan bul’da ve fat et ti ve Ka ra ca ah met Me zar lı ğı’nda def ne dil di.Se pet çi oğ lu’nun ye tiş me sin de ai le çev-re siy le de de si Ha cı Mus ta fa Efen di’nin et ki si önem li dir. Bir Bü yü lü Dün ya ki ad lı ese rin de (1990) de de sin den din le di-ği ef sa ne ler le ba ba an ne sin den din le di ği Ah me diy ye, Mu ham me diy ye ve Hz. Ali 

de yir mi dört di zi ha lin de ya yım lan mış tır. 
3. Lu igi Pi ran del lo, ªur ¹û rü’l-me câ nîn 
(De li ku ku le ta sı). Bu da el-£Âle mü’l-ede-
bî der gi sin de neş re dil miş tir. Ayrıca Æıyâ-
mü’s-sâ£a,FetâtÅa¹ıra,Şâbbetü’l-bißr,
Ma ¼ab be tü ma ¼ab be gibi hikâye çeviri-leri vardır (Mu ham med Mevâide, s. 197). Se nû sî’ nin bun la rın dı şın da el-Cü nât (Tu-
nus 1925, va tan la rı için mü ca de le et tik le ri 
ge rek çe siy le Fran sız mah ke me le ri nin hak-
la rın da ha pis ka ra rı ver di ği bir grup si ya set 
ada mıy la il gi li can lı ta nık lık la ra da ir dir), 
ed-Düs tû rü’t-Tû ni sî ev is tir câ£u’s-si-
yâ  de ti’l-va ¹a niy ye (Tu nus 1952, 1955), 
el-¥a re ke tü’l-iš ti ½â diy ye, ed-Dâß ve’d-
devâß (Tu nus 1935, Saîd Bû Der bâ le ile 
bir lik te) ad lı eser le ri bulunmaktadır.

BİBLİYOGRAFYA:F. Gha zi, Le ro man et la nou vel le en Tunisie, 
Tunis1970,s.15-16;S. Zmer li, Fi gu res Tu ni si en-
nes, Tunis1972,s.127-131;Ömer b. Kafe siy ye, 
EŠvâß £alâ’½-½ı ¼â fe ti’t-Tû nisiy ye, Tunus1972,
s.152-153;Ah med Tevfîk el-Me de nî, ¥a yâ tü 
ki fâ¼, Cezayir1973,I,329-331;Mah fûz, Terâ-
ci mü’l-müßel li fin, III,65-68;Tev fîk Bek kâr, MuÅ-
tâ rât mi ne’l-ede bi’t-Tû nisiy yi’l-mu£â½ır, Tunus
1405/1985,I,39-51;Mu ham med Me vâ i de, ¥a re-
ke tü’t-ter ce me fî Tû nis, Tunus1986,s.197;Mu-ham med Ham dân, İ £lâ mü’l-a£lâm fî Tû nis (1860-
1956), Tunus1991,s.218;M. Sâ lih el-Câ bi rî, 
el-Ede bü’l-Cezâßirî fî Tû nis, Tunus1991,I,100,
141,184;a.mlf., Ma¼ mûd Bay ram et-Tû ni sî 
fi’l-menfâ, Beyrut1407/1987,II,380-382;Mu-ham med Bû zey ne, Meşâhîrü’t-Tû ni siy yîn, Tunus
1992,s.223-224;TârîÅu’l-ede bi’t-Tû ni sî: el-¼a-
dî¦ ve’l-mu£â ½ır, Tunus1993,s.41,42,43,45,
46,62,75,168;Ah med et-Ta vî lî, Zey nel £âbi dîn 
es-Se nû sî, Tunus1997,s.100-110,134-137;
ayrıcabk.tür.yer.;Ebü’l-Kå sım Ker rû, ¥a ½â dü’l-
£ömr, Tunus1998,II,381-382;“¥u ½û me bey-
ne Sa£îd Ebî Bekr ve’s-Se nû sî”, Li sâ nü’ş-Şa£b, 
Tunus19Ekim1927–11Temmuz1928;Mah-mûd Bay ram et-Tû ni sî, “el-Üs tâ× Zey nel£â bi dîn 
es-Se nû sî”, eş-Şe bâb, Tunus6Kasım1936;M. Sâ lih el-Mü heydî, “Men hü ve’l-üstâ× Zey nel£â bi-
dîn es-Se nû sî”, el-İ×â£a, Tunus17Mayıs1965,s.
26;M. Raûf el-Hu neysî, “Zey nel£â bi dîn es-Se nû sî 
râßîdün fešadnâh”, e½-Øa bâ¼, Tu nus 27 Ha zi ran 1965; M. Sâ lih el-Mer râ kü şî, “A³ ra ²ü’ş-şi£ri’t-Tû-
ni sî”, el-¥ayâ tü’¦-¦e šå fiy ye, sy.3,Tunus1977,
s.4-7;Tâbiî el-Ah dar, “Zey nel£â bi dîn es-Se nû sî”, 
el-£Ame lü’l-edebî, sy.26,Tunus1987,s.8;M. Hâdî İbn Sâ lih, “Zey nel£â bi dîn es-Se nû sî râßiden 
fi’l-šı½ ½a ti’l-ša ½î re”, Æı ½a½, sy.122,Tunus2002,
s.71-81;M. Hâdî b. Tâ hir el-Matvî, “es-Se nû sî, 
Zey nel£â bi dîn”, Mv.AU, XI II, 368-376.
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To kat Zi le’de doğ du. Asıl adı Ha cı Ne-ca ti’dir. Son ra ki yıl lar da, şa ir li ği de olan de de si Ha cı Hâfız Mus ta fa’ya izâfe ten adı-nı Mus ta fa Ne ca ti ola rak de ğiş tir di. An ne 

son hı ris ti yan as kerî ka rargâhı nın düş me-si et ra fın da dö nen Tu nus ef sa ne si ni ko nu al mak ta dır. Se nû sî bu ese ri İtal ya’da ha-pis tey ken 1944-1945 yıl la rı ile 1946 yı lın-da, Tu nus’ta sö mür ge ci le rin as kerî has ta-ha ne sin de ki de li ler ko ğu şun da tu tul du ğu sı ra da yaz mış, 1948’de el-Üsbû£ ga ze te-si nin 92-109. sa yı la rın da ya yım lan mış, ar-dın dan Mu ham med Hâdî b. Sâ lih ta ra fın-dan bir ara ya ge ti ril miş tir (Tu nus 1998). 
2. Teh ×î bü ta£rî bi £Ab dil£a zîz el-Ve se-
lâtîli-rivâyeti“el-MuÅteberü’r-rehîb”. Dâ rü’l-Arab’ın çı kar dı ğı et-Taš vî mü’l-ic ti-
mâ£î  adlı yıl lık için de ya yım lan mış tır (Tu-
nus 1344/1925). 3. Ki tâ be tü mu šad di me 
li-rivâyeti“Helenemecnûn?”. Azîz Bek kâr’ın Fran sız ca’ dan çe vir di ği ro man için ya zıl mış bir gi riş olup bu da et-Taš vî-
mü’l-ic ti mâ£î’ de neş re dil miş tir. KısaHi-
kâye. Mü el lif “el-Mu had dis” im za sıy la kı sa hi kâ ye ler de yaz mış tır. 1. “el-¥a bî be” (el-
£Âlem, I/2, Tu nus 1930). 2. “£Ac zü edîb” (el-
£Âle mü’l-edebî, I/1, Tu nus 1930). 3. ¥a dî ¦ü 
şâbbinmüsliminma£aBârisiyyât¼isân. Müs lü man bir gen cin Pa ris li gü zel ler le olan hi kâ ye si ön ce tak ma ad la Me cel le-
tü’¦-¦e šå fe (I/2, Ni san 1930), da ha son-ra ya za rın ger çek adıy la en-Ned ve (IV/9, 
1956) der gi le rin de neş re dil miş tir. 4. Min 
™a¼âye’l-inšılâb(Me cel le tü’¦-¦e šå fe, I/6, 
1930). 5. £Azâßü’l-£arûs (a.g.e., I/10, 1930). 
6. el-Mu hâ cir (Tu nis, I/12, Tu nus 1936). 
7.Fâ¹ıme(en-Ned ve, IV/3, Tu nus 1956). Af ri ka ta ri hin den bir ef sa ney le il gi li dir. Ti-
yatro:Fet¼uİfrîšıyyeev£Abdullåhİb-
nü’z-ZübeyrveİbnetüCercîr. Arap lar’ın Tu nus’u fet het me siy le il gi li üç per de lik bir eserdir. 1937’de bi rin ci lik ödü lü nü ka zan-masın dan son ra 15 Ara lık 1939’da be le di-ye ti yat ro sun da sah ne len miş tir. Eser ön ce 
Tu nus ga ze te sin de ya yım lan mış, ar dın dan Mat ba atü’l-Arab’ da (Tu nus 1939) ve Rüv-
vâ dü’t-teßlîfi’l-mes ra ¼î ad lı ki tap için de ba sıl mış tır.

GazeteveDergiler: el-Bedr (1923’ te 
dört sa yı çık mış tır), el-Ma šå lât (Tu nus 
1924), ¥a dî ša tü’l-£Arab (Tu nus 1924), 
Le¹âßifü’l-£Arab(Tu nus 1925), Ma šå-
lâ tü’l-£Arab (Tu nus 1925), et-Taš vî-
mü’l-ic timâ£î et-Tû ni sî (1922-1925’te 
dört cilt),el-£Âlem(Ocak-Şu bat 1930), 
el-£Âlemü’l-edebî(1930-1936), Tû nis 
(1936-1939, 1948-1952) gibi gazete ve der-giler çıkaran Senûsî ede bi yat, eko no mi, top lum sal so run lar ve si ya set gi bi alan lar-da çok sa yı da ma ka le yaz mış tır.

Tercüme. 1. Jé rô me Tharaud - Je an Tharaud, Fî¥aŠâreti’l-Endelüs(Tu nus 
1930). 2. De Cou man, Me dî ne tü’×-×eheb 
ve’r-ra½â½.el-£Âlemü’l-edebî der gi sin-
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yö net men: Ümit Utku, 1961),İkiSuyun
Arasında(Di ya net İş le ri Baş kan lı ğı için 
1990-1991 yıllarında on iki  bö lüm ola rak 
çe kil miş tir),ÇanakkaleİçindeBirDolu
Tes ti (se kiz bö lüm, TRT), Köp rü (Var lık 
Film için se nar yo ha li ne ge ti ril miş tir). 
Araştırma-İnceleme:YaradılışveTüre-
yişTürkDestanı(An ka ra 1965; İs tan bul 
1969), Türk-İslam Efsaneleri (1967), 
HamdullahSuphiTanrıöver’denSeç-
me ler (İs tan bul 1971),TürkDestanları
(1972), De de Kor kut (1974),CanOca-
ğındaPişenAş(1981),SonsuzaUya-
nanTaşlar(1981), Bir Bü yü lü Dün ya ki 
(1990). ÇocukKitapları: Be yaz Gü ver cin 
(1978), Kut sal Ka ya (1978),DemirDağ-
larSıraSıra(1978). Ba zı ya zı la rı Dün den 
BugüneveYarına1(1999) ve Dün den 
BugüneveYarına2(1999) adıy la bir ara-ya ge ti ri le rek ya yım la nan Se pet çi oğ lu’nun he nüz ki tap ha li ne ge ti ril me miş çok sa yı da ma ka le, şi ir ve hikâye le riy le çe şit li kon gre-ler de su nul muş bil di ri le ri var dır (Mus ta fa 
Ne ca ti Se pet çi oğlu, tür.yer.).

BİBLİYOGRAFYA:Hül ya Ar gun şah, Türk Ede bi ya tın da Ta rihî Ro-
man (dok to ra te zi, 1990),MÜSosyalBilimlerEns-
titüsü;a.mlf., “Ta rih... Ro man... ve Se petçioğ lu”, 
Türk Ede bi ya tı, sy.395,İstanbul2006,s.55-58;a.mlf., “Mus ta fa Ne ca ti Se pet çi oğ lu’nu Kay bet tik 
(1932-2006)”, Türk Dün ya sı Ta rih Kül tür Der gi-
si, sy.236,İstanbul2006,s.37-39;Etem Ça lık, 
Mus ta fa Ne ca ti Se pet çi oğ lu: Ha ya tı, Sa na tı ve 
Eser le ri (dok to ra te zi, 1993),AtatürkÜniversitesi
SosyalBilimlerEnstitüsü;Nes rin Zen gin, Genç lik 
Ede bi ya tı ve Eği tim De ğer leri Açı sın dan Mus ta-
fa Ne ca ti Se pet çi oğ lu’nun Dün kü Tür ki ye Di zi-
sin de ki Ta rihî Ro man la rı nın İn ce len me si (dok-
to ra te zi, 2000),GaziÜniversitesiSosyalBilimler
Enstitüsü;Mus ta fa Ne ca ti Se pet çi oğ lu (ed. Hül ya 
Ar gun şah),Ankara2007;Er dem, MustafaNecati
Sepetçioğluözelsayısı:XVII/49,Ankara2007.
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Söz lük te “ge le ce ğe yö ne lik son suz za-man, ebe dî” mâna sın da dır. Arap ça’da 
serd kö kü nün de “bir bi ri ne bi ti şik ola rak ar ka ar ka ya ge len, de vam lı olan” an la mı na gel di ği, bu an lam da ol mak üze re ha ram ay lar la il gi li ola rak “üçü bi ti şik (serd), bi ri 
tek (ferd)” ifa de si nin kul la nıl dı ğı be lir til-mek te dir (Ze mah şerî, III, 189; Fah red din 
er-Râzî, XXIV, 12). Ba zı mü el lif ler var lık la rı za man ba kı mın dan “baş lan gı cı ve so nu ni-ha yet siz olan (Al lah), baş lan gı cı ve so nu ni-ha yet li olan (âlem), bir baş lan gı cı olup son-

yiş ler le et ki le yi ci ve şi ir sel me saj lar ver-miş tir. Duy gu la nış bi çim le ri ni des tan dan ro ma na ak ta ra bil mek ve ese ri ne des tan sı bir ton ka zan dı ra rak oku yu cu su nu ta ri he gö tü re bil mek için Türk ede bi ya tı şa he ser-le ri nin üslûbu na yak laş ma yı de ne miş tir. 
De de Kor kut bun la rın için de en be lir gin ola nı dır. Türk çe’nin cüm le ya pı sı nı boz ma-ma ya özen gös te ren ya zar, özellik le ya kın-dan bil di ği Zi le ağ zı nın ar ka ik ke li me le ri ni eserleri nin ta rihî at mos fe ri ni oluş tur mak-ta kul lan mış tır. Bu se bep le de “Çağ daş De de Kor kut” ola rak anıl mış tır.

Eserleri.Roman.A) Tarihî Romanlar: Tarihle ilgili romanları üç grup ta topla-nır. 1. DünküTürkiyeDizisi: a) Sel çuk lu üç le me si: Ki lit (1971), Anah tar (İs tan bul 
1972),Kapı(İs tan bul 1973). b) Os man lı üç-le me si: Ko nak (1973),Çatı(1974),Üçler
YedilerKırklar(1975). c) Şeyh Bed red-din, Ti mur ve Yıl dı rım Ba ye zid üç le me si: 
BuAtlıGeçideGider(1977),Geçitte-
kiÜlke(1978),Darağacı(1979). d) Fâ-tih üç le me si: EbemKuşağı(1980),Sabır
(1980), Ge ce Vak tin de Gün dö nü mü 
(1980). 2. BugünküTürkiyeDizisi: Ce va hir 
ileSadıkÇavuş’unBuğdayKamyonu
(1977),KaranlıktaMumIşığı(1980), Gü-
neşinDörtKöşesi(1983). 3. YakınTarihle
İlgiliRomanlar: ... Ve Ça nak ka le üç le me si: 
Gel di ler, Gör dü ler, Dön dü ler (İs tan-
bul 1989). Kıb rıs Ta ri hiy le İl gi li Ro man la rı. a) Uzak Kıb rıs ta ri hi: SabırAğacı(1992, 
se kiz cilt). b) Ya kın Kıb rıs ta ri hi: Bir Ömür 
BoyuKıbrıs(2000, iki cilt). B) Bi yog ra fik Ro man lar: Kut sal Mah pus Ebu Ha ni fe 
(1990),BenimAdımYunusEmre(1998), 
Nurs Kö yün den Dün ya ya (1994, iki cilt, 
Ve li han Ba ha dır adıy la), Ye si li Ho ca Ah-
med (2002, üç cilt). Ya za rın ay rı ca tef ri ka ha lin de neş re dil miş ha liy le ka lan Çağla-
yanlıVadi(Va tan, 1961), Bir Ölü nün Ba-
sınToplantısı(Ha ber, 1962),KırımKırımı
(Ter cü man, 6 Ara lık 1985 – 28 Ara lık 1985, 
yir mi üç ya zı) ad lı ro man la rı var dır.

Hikâye: Abdür rez zak Efen di (1955), 
MenevşelerÖlmemeli(İs tan bul 1972). 
Oyun:ÇardaklıBakıcı(İs tan bul 1969), 
Köp rü (1969), Son Blok lar (1969), Bü-
yükOtmarlar(İs tan bul 1970), Her Bi-
zans’a Bir Fatih (1972), Yu nus Em re 
(1993). Se petçioğ lu’ nun bun la rın dı şın da 
Ak Si nek ler Sü rü sü (1971), Ce hen-
nemdeGünIşığı,ÇöldeBirİbrahim
(1970),MehveşHanım(1984),Meragalı
Ab dül ka dir (1986),Sevgisizler,Tram-
pacılar,UmutÇeşmesi,Zehirci,Meh-
met’inBeklediği adlı oyun la rı var dır. Se-
naryo: GümüşGerdanlık (Ker van Film, 

men kı be le ri nin ken di si nin ya zar lık dün ya sı için de ki ye ri ni an la tır. Or ta okul da ede bi yat öğ ret me ni Kad ri Yal çın’dan oku ma ve yaz-ma zev ki ni al mış, onun yön len dir me siy le Zi le’de ki kü tüp ha ne de Ba tı ro man cı la rı nın eser le ri ni oku muş tur. To kat Lise si’nde öğ ren ciy ken ya zı de ne me le rine gi riş miş, 
1950’de ‘Er ge ne Pars’ tak ma adıy la ka le-me al dı ğı bir hikâye si Mil li yet ga ze te sin de, 
1951’de SeçilmişHikâyeler der gi sin de çık mış tır. 1952’den son ra BüyükDoğu,
Gurbet,İstanbul,TürkDüşüncesi,Türk
Sanatı,TürkYurdu gi bi dergi ler de ya zı-la rı yer al mış, ilk ki ta bı olan Ab dür rez zak 
Efen di 1955’te ya yımlan mış tır. Ruh ve mâna iklimini ders al dı ğı ya da gö rüş tü ğü, ken di si ne ho ca ola rak ka bul et ti ği Ham dul-lah Sup hi Tan rı över, Ni hal At sız, Ne cip Fa zıl Kı sa kü rek, Ma hir İz, En ver Na ci Gök şen ve Pe ya mi Sa fa ile Edebi yat Fa kül te si’nde ki ho ca la rın dan Ah met Ca fe roğ lu, Ali Ni had Tar lan, Re şit Rah me ti Arat, Ah met Ham di Tan pı nar, Meh met Kap lan, Erol Gün gör, Fa ruk Kad ri Ti murtaş ve Müm taz Tur han’a borçludur. Bu ik lim Ana do lu, Ru me li ve Türk dün ya sı coğ raf ya sı na yap tı ğı se ya-hat ler le zen gin leş miş tir.

1970’ten iti ba ren yaz ma ya odak la nan Se pet çi oğ lu, Türk ede bi ya tın da ki ye ri ni po pü ler ni te lik li ta rihî ro man la rıy la edin-miş tir. Ro man la rı nı “Dün kü Tür ki ye”, “Bu-gün kü Tür ki ye” ve “Ya rın ki Tür ki ye” ola rak ad lan dır dı ğı üç bü yük se ri de top la mayı planlamış, ancak hepsini yazamamıştır. Türk ta ri hi ni bir bü tün ola rak gör mek le bir lik te bu ta ri hin İslâm me de ni ye ti içe ri-sin de ki za man la rı nı ay rı ca lık lı bir dö nem ka bul et miş ve eser le rin de Türk ler’in Ana-do lu’da ki ta ri hi ni an lat ma yı seç miş tir. Bu çer çe ve de or ta ya koy du ğu tip le me ler le de İslâmlık ve Türk lü ğün bir lik te li ği ni yan sıt-ma ya ça lış mış tır. Türk-İslâm sen te zi dü-şün ce siy le ka le me al dı ğı “Dün kü Tür ki ye” di zi si nin ta rihî za ma nı nı Oğuz boy la rı nın As ya’dan Ana do lu’ya göç le ri, Ana do lu top-rak la rı nı ele ge çi rip va tan ha li ne ge tir me-le ri, Sel çuk lu, Ana do lu Sel çuk lu ve Os man lı Dev le ti’ni ku ra rak İs tan bul’u fet het me le ri oluş tur muş tur.Se pet çi oğ lu ro man la rın da ta ri he sa dık kal ma il ke si ni be nim se ye rek bu eser le ri-ni ba zı araş tır ma ve coğ rafî tes bit ler den son ra yaz mış, ka rak ter le ri nin bü tün yön-le riy le Türk in sa nı nın se ci ye si ni ve psi ko-lo ji si ni yan sıt ma sı ge rek ti ği ne inan mış tır. Za man da de vam lı lı ğı esas alan bu ro man-la rıy la bir yan dan çağ lar ara sın da bir söy le-şi yi ger çek leş ti rir ken di ğer yan dan ça ğı nın me se le le riy le de il gi len miş ve eser le rin de ta rihî şah si yet le rin ağ zın dan ve ciz söy le-


