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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-
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305,445;III,9;Kindî, “İlk Fel se fe Üze rine”, İslâm 
Fi lo zof la rın dan Fel se fe Me tin le ri (trc. Mah mut 
Ka ya),İstanbul2003,s.22;“Ebû Be kir er-Râzî 

ile Ebû Hâ tim er-Râzî Ara sın da Ge çen Tar tış ma”, 
a.e., s.88,90;Kådî Ab dül cebbâr, Şer hu’l-Usûli’l-
ham se: Mu‘te zi le’nin Beş İl ke si (trc. İl yas Çe le bi), 
İstanbul2013,II,102;Ze mah şerî, el-Keş şâf (nşr. 
M. Mür sî Âmir),Kahire1397/1977,III,189;Şeh-ris tâ nî, el-Mi lel (Kî lâ nî),II,118;a.mlf., Ni hâ ye-
tü’l-iš dâm (nşr. A. Gu illaume),London1934,s.
5-10;Fah red din er-Râzî, Me fâ tî ¼u’l-³ayb, Beyrut
1421/2000,XXIII,61;XXIV,12;Ebü’l-Fidâ İbn Ke sîr, Tef sî rü’l-Æurßâ ni’l-£a¾îm (nşr. Sâmî b. Mu-
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Ba ba sı nın gö rev li ola rak bu lun du ğu Bin-ga zi’de (Lib ya) doğ du. Ba ba sı Bin ba şı Be-kir Hıf zı Bey, an ne si Zeh ra Ha nım’dır. İki ay lık ken ai le ce Kas ta mo nu’ya, iki yıl son ra da İs tan bul’a gel di ler. İb tidâî mek te bi ve rüş di ye den son ra Mer can İdâdîsi’nin ikin ci sı nı fın da iken im ti han la Dârül fü nun Ede-bi yat Fa kül te si’ne gir di. Ba ba sı nın ölü mü üze ri ne ça lış mak zo run da ka lın ca tah si li-ni ta mam la ya ma dı. İdâdîden hoca sı olan Hak kı Ta rık’ın (Us) ara cı lı ğı ile 1919’da İf-
ham ga ze te sin de baş la dı ğı yazar lı ğı nı Va-
kit, Ku run, Bü yük Ga ze te, Cumhuri yet, 
YeniSabah,Yeniİstanbul ga ze te le riy le çe şit li der gi ler de özel lik le ki tap ten ki di ve ti yat ro ya da ir ya zı la rıy la de vam et tir di. 
Ku run ga ze te si nin neş ri yat mü dür lü ğü ne ge ti ril di. Bu ara da Menbaulir fan Mek te-bi’nde, Al man Li se si’nde, Üskü dar Ame-ri kan Kız ve Zap yon Rum Kız li se le rin de 

“ebe dî ola rak kalma” şek lin de iki an la mı ol du ğu nu söy le yen ba zı âlim ler ser medîyi ikin ci tür “hulûd” için kul lan mış, Kådî Ab-dül cebbâr da bu an lamı ter cih etmiştir 
(Şer hu’l-Usûli’l-ham se, II, 102).Ha re ke tin düz ve ya dai revî ol du ğu nu söy le yen Şeh ristânî düz ha re ke tin son lu ol du ğu nu, bi ti şik li ğin sa de ce ezelî olan dai revî ha re ket te bu lun du ğu nu be lir tir 
(el-Mi lel, II, 118). An tik Yu nan fi lo zof la rın-dan Aris to ve onun gi bi dü şü nen ler, fe-lek le rin ha re ke ti nin dai revî olup baş lan-gı cı nın bu lun ma dı ğı nı, do la yı sıy la son lu de ğil ser me dî ol du ğu nu ve her ha re ke ti zin cir le me te tik le yen baş ka bir ha re ke tin var lı ğı nı ka bul et mek te dir (Şeh ristânî, Ni-

hâ ye tü’l-išdâm, s. 5-10). İlk İslâm fi lo zo fu ola rak bi li nen Ya‘k†b b. İs hak el-Kindî, za-man kav ra mı nın nisbî de ğer ta şı dı ğı nı ve gü neş sis te mi ne bağ lı olan in san lar için geç miş ve ge le cek bö lüm le ri ne ay rıl dı ğı nı kay de der, onun geç miş açı sın dan son suz olu şu nu ezelî, ge le cek açı sın dan son suz olu şu nu ebe dî ke li me le riy le be lir tir, ser-me dînin ise hem ezelî hem ebe dî mâna-sı na gel di ği ni söy ler. Kindî’ye gö re za ma-nın ge le cek yö nün de bil fi il son suz ol ma sı müm kün de ğil dir, çün kü sı nır lı ve son lu bir za ma na bir baş ka za man ek le nin ce or-ta ya yi ne sı nır lı za man çı kar. Ak si tak dir de iki son lu dan bir son suz mey da na gel miş olur ki bu imkânsız dır. Geç miş le ge le cek ara sın da bu lu nan or tak sı nı ra “an” de ni lir. Her sı nır lı za ma nın bi ri baş lan gıç, di ğe ri ise son ol mak üze re iki so nu bu lu nur. İki sı nır lı za man or tak bir son da bir le şi yor sa öte ki son la rı da sı nır lı ve bel li de mek tir. Sı nır lı bir za ma na baş ka sı nır lı bir za man ek le nin ce son la rı iti ba riy le bun la rın hep si sı nır lı olur. Do la yı sıy la ge le cek za ma nın bil-fi il son suz ol ma sı müm kün de ğil dir (İslâm 
Fi lo zof la rın dan Fel se fe Me tin le ri, s. 22). Beş ezelî var lık ka bul eden Ebû Be kir er-Râzî bun lar dan bi ri olan za ma nı mut lak ve izâfî di ye iki ye ayı rır. Baş lan gı cı ol ma yan, ha re ket ve sü rek li li ği ifa de eden mut lak za ma nı “dehr” ola rak ad lan dı rır, ebed ve ser med de ni len şe yin de dehr ol du ğu nu be lir tir. İzâfî za ma na ge lin ce bu nun ge ce, gün düz, mev sim ler ve yıl gi bi gök kü re le-ri nin ha re ke ti ne bağ lı ola rak ta sar la nıp ayar la nan za man bi rim le ri ol du ğu nu söy-
ler (a.g.e., s. 88, 90). Bekå sı fa tı nın Cenâb-ı Hakk’ın selbî sı fat la rı için de yer al dı ğı hu-su sun da bü tün kelâmcı lar bir leş mek te dir. Al lah ezelî ol du ğu gi bi ebe dî, do la yı sıy la ser me dîdir. Bu sı fa tı nı Al lah’tan baş ka bir kim se nin ta şı yıp ta şı ma dı ğı ise özel lik le cen net ve ce hen ne min ebe di ye ti bağ la-mın da tar tış ma lı bir ko nu dur.

suz olan (âhiretâlemi) şek lin de tas nif et miş 
ve ser me dî ni te le me si ni so nun cusu için kul lan mış tır (et-Ta£rîfât, “Ser me dî” md.).Ser med ke li me si Kur’ân-ı Kerîm’de peş pe şe iki yer de “sü rek li lik” an la mın da zik re-dil mek te; bun la rın il kin de Cenâb-ı Hakk’ın ge ce yi, ikin ci sin de gün dü zü kı ya met gü nü-ne ka dar ara lık sız de vam et tir me si ha lin de in san la rın iş le ri ni gö re bil me le ri için ay dın lı ğı ve is ti ra hat için ge ce yi Al lah’tan baş ka ki-min ge ti re bi le ce ği so rul mak ta dır (el-Ka sas 
28/71-72). Hadîd sûre sin de (57/3) Al lah’ın “ev vel” ve “âhir” ol du ğu bil di ril mek te dir. Bu ra da ki âhir Cenâb-ı Hakk’ın ebe di ye ti ni, do la yı sıy la ser me di ye ti ni ifa de eder. Yi ne Kur’an’da cen net eh li nin ilk ölüm le rin den baş ka bir ölüm tat ma ya cak la rı nı (ed-Duhân 
44/56), cen net ten çı ka rıl ma ya cak la rı nı (el-
Hicr 15/48), cen net ve ya ce hen nem de ki in-san la rın bu lun duk la rı yer de ebe dî ka la cak-la rı nı (en-Nisâ 4/57, 122; el-Bey yi ne 98/8), cen net yi ye cek le ri ve göl ge le ri nin de vam lı ol du ğu nu (er-Ra‘d 13/35), ora da ki yi ye cek ve içe cek le rin as la tü ken me ye ce ği ni (Sâd 
38/54) bil di ren âyet ler de bu bağlam da de-ğer len di ri le bi lir. Ben zer ifa de ler hadis ler de de yer alır ve cen ne te gi re nin ora da ebe dî ka la ca ğı, öl me ye ce ği, hastalan ma ya ca ğı, yaş lan ma ya ca ğı, ölü mün cennet le ce hen-nem ara sın da tıp kı bir koç gi bi bo ğaz la-na ca ğı bil di ri lir (bk. Müsned, II, 277, 305, 
445; III, 9; Buhârî, “Tef sîr”, 19/1; “Rišåš”, 

50; Müs lim, “Cen net”, 40; Tir mizî, “Tef sîr”, 

19/2; “Cen net”, 2, 20; Dâri mî, “Rišåš”, 100). An cak ön cü lü ğü nü Cehm b. Safvân’ın yap-tı ğı ba zı kelâmcı lar, Kur’an’da Al lah’ın zâtı dı şın da her şe yin fenâ bu la ca ğı nın bil di-ril di ği ni (el-Ka sas 28/88), do la yı sıy la ni ha-yet siz za ma nın söz ko nu su ola ma ya ca ğı nı ile ri sür müş ler dir. Tef tâ zâ nî bu id di ayı ce-vap lan dı rır ken şun la rı söy ler: Cen net ni-met le ri nin de vam lı lı ğı, “tek tek her bi ri nin de vam lı lı ğı” de ğil “bi ri so na erin ce ye ri ne he men ye ni si nin geç me si” an la mın da dır. Bu an lam da de vam lı lık kâina tın bir an için helâk ol ma sıy la çe liş mez (bk. TECEDDÜD-i
EMSÂL). Bu ifa de ay rı ca “vâci bü’l-vücûdun var lı ğı na nis bet le müm kin le rin var lı ğı nın yok hük mün de olu şu” an la mı na ge lir (Şer-
hu’l-Aka id, s. 71-73). İbn Kesîr, Kur’an’da ge çen “hâlidîn...” sö zü nü cen net ni met le ri-nin ve ce hen nem aza bı nın ser me dî ol du ğu şek lin de tef sir et miş, ser me dî ke li me si ni de “de vam lı ve ebe dî” ola rak açık la mış tır 
(Tef sîrü’l-Æurßâni’l-£a¾îm, IV, 72; VII, 210, 
215). Fah red din er-Râzî, Cenâb-ı Hakk’ı ni-te ler ken zâtı için sa me di yet, sı fat la rı için ser me di yet ifa de si ni kul lan mak ta dır (Me-

fâ tî ¼u’l-³ayb, XXI II, 61). Ce hen nem aza bı-nın ebe dîli ği nin bi ri “uzun sü re”, di ğe ri nin 
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