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The Term “Sadjh” (Prosemetric) and its Treatment
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ÖZET
Seci, Türk nesrinin “cümlecik” ad› verilen f›kra sonlar›ndaki kelimelerinin son ses uyumuna dayal›
ahenk unsurlar›ndan biridir. Bu yaz›da eski Türk nesrinde önemli bir yere sahip olan secinin tan›m›, tarihi
geliﬂimi ve Türk edebiyat›ndaki yeri ve Divanü Lugati’t- Türk’ten seçilen simetrik yap›daki savlarda seciyi
ve inﬂa elemanlar›n› incelemek amaçlanmaktad›r.
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ABSTRACT
Sadjh is one of the harmony elements of Turkish literature based on the concordance of the last voices
of the words placed at the end of the intervals which are called clauses. This article has aimed to analyze the
definition, the historical development and place of sadjh in Turkish literature. We also analyze sadjh in
symmetrical “sav”s, chosen from the Divanü Lugati’t-Türk, and their structure.
Key Words
sadjh (seci), prose, sav (proverb) Divanü Lugati’t-Türk.

Secinin Tan›m› Tarihî Geliﬂimi ve Tasnifleri
Sözlüklerde güvercin kumru ve bunlara benzer güzel ötüﬂlü kuﬂlar›n sesi anlam›na gelen
seci, “sacaa” fiilinden türemiﬂ Arapça bir kelimedir. Bu fiilin, “ar› v›z›lt›s›”, “ﬂeytan sesini taklit
eden keskin bir ses”, “cinlerin keskin sesi”, “güvercin sesi” ve “deve homurtusu anlamlar› da bulunmaktad›r (Fischer 1955,72). Bir edebiyat terimi olarak seci, nesirde fas›la ad› verilen k›s›mlar›n bitiﬂ kelimelerindeki uyum anlam›nda kullan›lan bir söz sanat›d›r. Seci kelimesini Sümer
dilindeki “ﬂugitu” ve bu kelimenin müennesi olan “ﬂegu” ile etimolojik aç›dan ba¤daﬂt›ranlar ve
Akadca ve ‹branice’deki “ﬂg” ile Arapça’daki “sc” harflerini içeren kelime köklerinin iliﬂkili oldu¤unu iddia edenler de vard›r. Sümerce’deki “ﬂugitu” ve “ﬂegu” kelimeleri, tap›naklarda, resmî görevle kâhinlik yapan kutsal köleleri ifade eder (Beill 1995,735), Arap Edebiyat›nda da kâhinlerin sözlerinin secinin görüldü¤ü ilk örnekler olarak gösterilmesi sebebiyle, Sümerce’deki
“ﬂugitu” ve “ﬂegu” sözlerinin seci kelimesiyle kökende etimolojik bir birlik sa¤lad›¤› do¤ru gibi
görünmektedir.
Seciyi “nesir kafiyesi” olarak adland›ranlar da vard›r (Saraç 2000, 225; Çö¤enli vd.
1991,57; Olgun 1994, 131-132; Özön 1954, 233; Diriöz 1980, 255; Akal›n 1966,140-141) Nesirde
fas›la sonlar›n›n ayn› harfte birleﬂmesi demek olan seciyi, nesrin kafiyesi olarak kabul edenler,
revi harfinden sonra tekrarlanan harfleri, ﬂiirdeki redife denk tutup, redifin kafiyeye bir katk›s› olmad›¤› gibi, nesirde tekrarlanan bu k›sm›n da seciye bir katk›s› olmad›¤›n› ileri sürerler. Bu
görüﬂe göre, seci kelimenin bünyesindeki aslî harftir, ekler seci oluﬂturmazlar.
Seci cümle içinde müzikalite yaratarak, ona bir ahenk verir. Baﬂta teﬂbih ve mecazlar olmak üzere, çeﬂitli söz ve anlam sanatlar›n›n kullan›m› da secili nesrin özelliklerindendir. Bu
özelliklerin ayn› zamanda ﬂiire ait unsurlar olmas›, o devrin edebiyat anlay›ﬂ›n›n ﬂiiri merkez
alm›ﬂ olmas› sebebiyle nesre de ﬂiirsel bir tak›m özelliklerin girmiﬂ olabilece¤i düﬂüncesini
uyand›rmaktad›r.
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‹lk edebî ﬂeklin naz›m m› yoksa nesir mi oldu¤u yönünde süregelen tart›ﬂmalarda nazm›n
nesirden önce oluﬂtu¤u kabul görmüﬂtür. ‹lk naz›m ﬂekilleri bugünkü anlamda ﬂiirsel bir tak›m
özellikler taﬂ›mamakla birlikte yaz›ya geçirilmeden de kendilerine yaﬂama alan› yaratan kafiyeli ifadelerdi. Kafiyenin naz›mdan nesre geçme süreci ile secinin naz›mla birlikte ya da onun
akabinde ancak edebî nesirden daha önce oluﬂtu¤u yolunda görüﬂler ileri sürülmektedir (Ateﬂ
1966, 307-308) Kafiye, yaz›ya geçirilmeyen edebî ürünlerin yaﬂama sürecinde fonksiyonel bir
görev üstlenmekle birlikte ﬂiirin kulland›¤› ahenk unsurlar›ndan biridir. Bu ahenk unsurundan
nesir de yararlanmak istemiﬂ ve böylelikle seci sanat› do¤muﬂtur (Defne 1988,115). Kaynaklar›n ço¤unda seci nesre ait bir sanat olarak gösterilmiﬂse de, baz› kaynaklarda nesrin yan›nda
naz›mda da seci olabilece¤i ifade edilmiﬂtir (Akdemir 1999,314-316; Kutlu 1990, 480; Çö¤enli
vd.1991,57). Mesela Hikmet Akdemir, Belâgat Terimleri Ansiklopedisi’nde, seciyi tasnif ederken, “meﬂtur seci” adl› bir k›s›mdan bahsederek bunun sadece ﬂiire mahsus bir seci oldu¤unu,
beytin her bir m›sra›nda di¤erine muhalif iki seci bulunmas›na bu ismin verildi¤ini ifade eder
(Akdemir 1999, 315). Ahmet Cevdet Paﬂa da, Belâgat-› Osmaniye’de seciyi mutarraf, mütevazi
ve murassa olarak üçe ay›rd›ktan sonra bunlara mensur örneklerin yan›nda bir de “ﬂiirden nazîri” ifadesiyle birer beyti örnek olarak vermiﬂtir (Ahmed Cevdet Paﬂa 2000; 116-117). Mebani’linﬂa’dan önceki belâgat kitaplar›nda seci için ﬂiir örnekleri de verilmiﬂtir. Sanayi-i ﬂiiriyye ve
‹lm-i bedî’de mensur örnekler yan›nda seci için manzum örnekler de yer al›r. Süleyman Paﬂa’n›n Mebani’l-inﬂa adl› belâgat kitab›nda seci, nesre ait bir sanat olarak kabul edilmiﬂtir. Secinin ﬂiirde de oldu¤unu iddia edenler, ﬂiirde bir beytin iki m›sra›n›n kafiyeli olmas›n› seci kabul ederler. Ancak klâsik edebiyatta tüm kaside ve gazellerin matla beyitleri bu tarzdad›r.
Eski belâgatçiler, seciyi kendi içinde bir tak›m bölümlere ay›rm›ﬂlard›r. Bu s›n›fland›rmay› iki grup alt›nda incelemek mümkündür: Klâsik tasnif ve Recâizâde Ekrem’in tasnifi. Klâsik
tasnif, Arap belâgat›n›n özelliklerine ve oradaki seci tasnifine göre belâgatç›lar›m›z›n seciyi,
“mutarraf”, “mütevazi” ve “murassa” olmak üzere üçe ay›rmalar›d›r (Saraç 2000, 225-227; Ateﬂ;
Ahmed Cevdet Paﬂa 2000,116-117).
Mutarraf seci: Fas›la ad› verilen cümleciklerin farkl› vezinlerde bulunmalar›yla oluﬂan
seciye verilen add›r. Mutarraf secide fas›lalardaki son harf uyumu d›ﬂ›nda hiçbir ﬂart aranmaz.
Belâgat-i Osmaniye’de Mutarraf seci için ﬂu örnek verilmiﬂtir: “Talebe ilm-i belâÌat› ikmâl ettiler. ‹lm-i Hukûkda epeyce kesb-i kemâl ettiler.” (Ahmed Cevdet Paﬂa 2000,116) Bu cümlesindeki
“ikmâl” ve “kemâl” kelimelerindeki uyum bunu örneklemektedir. Tazarruname’den al›nan aﬂa¤›daki ibare de mutarraf seci örne¤idir.
‹lâhî
ﬂol
ar›
canlar›nun
tahâretleriyiçün
‹lâhî
ﬂol
y›k›k
gönüllerün
imâretleriyiçün
Yekta Saraç, seci tasnifinde dile getirilen vezin uyumunun Arapça’da kelime türetmek için
kullan›lan bablar olmad›¤›n›, t›pk› aruz vezinleri gibi hecelerinin aç›k ya da kapal› olmas›na
ba¤l› oldu¤u görüﬂündedir (Saraç 2000,225). Mutarraf seciyi de farkl› vezindeki kelimelerin son
harflerinin ayn› olmas› ﬂeklinde tan›mlayarak iki f›kra sonunda bulundu¤u varsay›lan “ elmas”
ve “iltimas” kelimelerindeki “s” harflerinin uyumunu, buna örnek gösterir(Saraç 2000, 225).
Mütevâzi seci: Fas›la sonlar›ndaki harflerin yan› s›ra, vezinlerinin de ayn› olmas› ﬂart›yla sa¤lanan seciye denir (Saraç 2000, 226;Çö¤enli vd. 1991, 57; Ateﬂ 1966,309; Olgun 1994,131).
gerçi ki ﬂi‘r ile küllî iﬂtihâr
bulmam›ﬂ
ve bir mahlas ihtiyâr
ile ebyât›na tedvîne raÌbet k›lmam›ﬂ.
Murassa seci: Tarsi ad› da verilen bu seci çeﬂidinde, bir cümlecikte yer alan her bir kelimenin di¤er cümlecikteki karﬂ›l›¤› ile hem vezin hem de kafiye aç›s›ndan denk olmas› gerekir.
Ahmed Hamdi, murassa seci için sec-i müvazi ismini kullanm›ﬂt›r. Tan›m yaparken buna murassa seci isminin verildi¤ini de söylemiﬂtir. “Sec-i müvâzidir ki iki f›kran›n cemî veya ekser kelimeleri veznde ve aded-i hurûfda ve harf-i revîde muvâfakat etmesidir ki buna sec-i murassa dahi deniyor”(Ahmed Hamdi 1293,118-119).
Ol âyet-i mensûh gibi memnûü’l-amel
Ben ümmet-i memsûh gibi maktûü’l-emel
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bir
bir

sultândur
ki
cemi‘
‘âlem
saltanat›na
sultân-› kâyim
sübhândur
ki
Her
mevcûd
tesbîhine
kâvî vü dâyim
Tazarruname’den al›nan yukar›daki f›kra da murassa seciye örnektir.
Klâsik ﬂiirdeki paralel yap›lar, tekrarlar, konuﬂma dilinden yaz› diline aktar›lm›ﬂ söz ve
anlam gruplar› fonksiyoneldir. Nesirde, özellikle müsecca denilen üslûbun kullan›ld›¤›, murassa secide de yap› olarak baﬂl› baﬂ›na bir de¤er ifade eden örnekler vard›r. Sinan Paﬂa’n›n Tezkiretü’l-evliyâ adl› eserinden al›nan aﬂa¤›daki f›kra buna örnektir.
her
demde
nefesi
nefha
-i
Rahmânî
idi
ve
her
sâ‘atde
vücûd›
bekâ
-y›
hakkânî
idi
Yukar›daki ifadede tablolaﬂt›rarak dikkati çekmeye çal›ﬂt›¤›m›z nokta, sadece ifadenin secili k›sm› de¤ildir. Ayn› zamanda f›krada alt alta yaz›lm›ﬂ olan kelimeler aras›ndaki anlam yak›nl›¤› da dikkat çekicidir. “ve” ba¤lac›n› iki cümleci¤i ba¤lad›¤› için, “idi”yi de her iki cümlecikte, görülen geçmiﬂ zamanda bildirme görevini üstlendi¤i için ortak unsur olarak düﬂünürsek,
demde/sa‘atde, nefesi/vücud›, nefha-i/bekâ-y›, Rahmanî/hakkânî kelimeleri bu ifadede inceleyece¤imiz kelimelerdir. Dem, soluk, nefes anlam›n›n yan›nda, vakit, sâat ve zaman anlam›na sahip bir kelimedir. Di¤er cümlecikte paraleli olan kelime ise saattir. Bu iki kelime cümle içerisinde yönelme (datif) eki alm›ﬂ durumdad›r. Nefes, soluk, zaman ve an anlamlar›na gelir. Var olma anlam›na gelen vücutla yak›n anlaml› olup her iki kelime de cümlede yükleme (akuzatif) eki
alm›ﬂ durumdad›r. Nefha, nefes, güzel koku ve rûzgâr anlamlar›nda bir kelimedir. Beka ise, devam, sebat ve bakilik anlamlar›ndad›r. Her iki kelime de tamlanan durumunda olup izafet kesresi kullan›lm›ﬂt›r. Rahmanî, Allah’tan gelen ve hay›rl› olan demektir. Hakkanî ise, hak ve adalete uygun anlam›ndad›r. ‹slâm inanc›nda Tanr›’n›n rahman s›fat›n›n yan›nda adil s›fat› da
olup, adalet sürekli olarak vurgulanan bir kavramd›r. Bu ba¤lamda iki kelime birbiriyle anlam
aç›s›ndan yak›n olarak ilgilidir. Her iki kelimede nispet i’si kullan›lm›ﬂt›r.
Klâsik tasnifte seci yukar›da tan›m ve örnekleri verildi¤i ﬂekilde üç k›sma ayr›lmas›na
ra¤men, belâgatç›lar›m›zdan baz›lar›, ‹ran belâgatç›lar›ndan etkilenerek, mutarraf, mütevazi
ve murassa seciye bir de mütevazin seciyi eklemiﬂlerdir. Mütevazin seci, f›kralar›n sonundaki
kelimelerde sadece vezin uygunlu¤u olmas›, harflerde uygunluk olmamas›d›r. Ankaravî, seciyi
mütevazî, mutarraf ve mütevazin olarak üç k›sma ay›r›r. ﬁeyh ‹smail Ankaravî Miftahü’l-belâga ve Misbahü’l-fesaha’s›nda mütevazin secinin seci kategorisinde de¤erlendirilmemesi gerekti¤ini, nesirdeki secinin naz›mdaki kafiyeye denk oldu¤unu, ﬂiirde uyak yoksa buna kafiye denilemeyece¤i gibi, nesirde de fas›lalar›n son harfleri aras›nda herhangi bir uyum söz konusu de¤ilse buna seci denilemeyece¤ini ileri sürer ve mütevazin seciyi seci olarak kabul etmez (Ülken
1990; 45-46).
Asl› pâk t›yneti sâf, cevheri ﬂerîf tab‘› kerîm
Örne¤indeki, pâk-sâf ve ﬂerîf-kerîm kelimeleri Tahir Olgun’un Edebiyat Lugati’nde mütevazin seciyi (ya da müvazene’yi) örneklendirmek için kullan›lm›ﬂt›r (Olgun 1994,131). Örnekte
pâk ve sâf ile ﬂerîf ve kerîm kelimeleri ayn› vezinde fakat son ses uyumu göstermeyen kelimeler olarak verilmiﬂtir. ﬁerîf ve kerîm kelimelerinin her ikisi de Arapça kökenli ve fa‘îl veznindedir. Kelimeler aras›nda son ses uyumu yoktur ama vezinle sa¤lanm›ﬂ bir ahenk söz konudur.
Ancak yine örnekte pâk ve sâf kelimeleri birbiriyle vezin aç›s›ndan uyumlu iki kelime olarak
gösterilmiﬂtir. Oysa pâk, Farsça, sâf ise Arapça bir kelimedir. Farkl› iki dile mensup kelimeler
aras›nda vezin uyumu söz konusu olamaz. Künhü’l-ahbar’dan al›nan aﬂa¤›daki ibarede yer alan
ﬂerîf ve sa‘îd kelimeleri de ortak bir son seste birleﬂmedikleri, sadece vezin aç›s›ndan benzerlik
gösterdikleri için mütevazin seciye örnek olarak gösterilebilir:
Lisân-› kalemden beyâz-› rakama gelmesi bir sâ‘at-i sa‘îdde
vukû‘ bulup
belki ekser-i kevâkibün burc-› ﬂerîfde
ittifâk›na rast gelüp
Recaizâde Ekrem’in seci için yapt›¤› tasnife göre, seci, seci-i mutlak, seci-i rabtî (seci-i mukayyed) ve mefruk olmak üzere üçe ayr›l›r. Ekrem’in bu tasnifine esas olan nokta secilerin cümle ya da f›kra içindeki yeridir. Ekrem’in yapt›¤› bu isimlendirme eski belâgat kitaplar›nda göhttp://www.millifolklor.com
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rülmez ancak, Miyarü’l-kelâm’da seci-i murassa, Recaizâde’nin seci-i mutlak tarifine yak›nd›r.
Secilerin yerlerinden kaynaklanan bu ayr›l›k, bir kelime ile birbirlerine ba¤lan›p ba¤lanmamalar›na yol açar. Bu ölçüye göre üç türlü seci oluﬂur: Mutlak seci, mukayyed seci ve mefruk seci.
Köprülü ve ﬁehâbeddin Süleyman da Ekrem’in bu seci tasnifine kat›l›rlar (Köprülüzade vd.
1330, 221). Reﬂad da secinin tan›m›n› yapt›ktan sonra onu, Ekrem’in yapt›¤› gibi mutlak, mukayyed ya da rabtî olmak üzere ikiye ay›r›r (Reﬂad 1308, 209).
Mutlak seci: Cümle ve f›kralar›n aralar›nda yer alan seciye bu ad verilmiﬂtir. Mutlak secinin ay›rt edici özelli¤i, bir kelimeyle birbirine ba¤lanmamas›d›r.
Fakat hasm›yla çarp›ﬂmaya baﬂlar baﬂlamaz sevk-i rûzgâr eczâ-y› vücudunu târümâr etti¤inden o ateﬂ-pâre-i celâdet yok yere kaybolup gitti. (Recaizade Ekrem 1298,352) Örne¤inde seciyi oluﬂturan rûzgâr ve târümâr kelimeleri etti¤inden s›fat fiiliyle birleﬂtirilemeyece¤i için burada mutlak seci vard›r.
Mukayyed (rabtî) seci: Seciyi oluﬂturan kelimelerin ortak bir yard›mc› fiille birbirine
ba¤lanmas›d›r.
‹lahî vâk›f-› keyfiyyet-i hâl ve âlim-i dekây›k-› ef‘âlsin. Örne¤inde seciyi oluﬂturan hâl ve
ef‘âl kelimeleri 2.teklik ﬂah›s geniﬂ zamanda bildirme ekiyle birbirine ba¤l› oldu¤u için, buradaki seciye mukayyed ya da rabtî seci ad› verilir.
Mefruk seci: Fas›lalar›n sonundaki uyumda, ﬂiirdeki redife benzer ﬂekilde aynen tekrar
eden bir k›s›m da bulunursa böyle secilere mefrûk seci ad› verilmiﬂtir.
Hangi Yûsuf-› devrând›r ki Züleyhâ-y› zamâne çâk etmemiﬂ ola
ve hangi Süleymân-› zamând›r ki dîv-i cihân an› tutup helâk etmemiﬂ ola
örne¤inde etmemiﬂ ola kelimeleri tekrar etti¤i için redif, çâk ve helâk kelimeleri kafiye olarak düﬂünülmüﬂ ve bu tarz seciye mefruk seci ad› verilmiﬂtir (Kocakaplan 1992,119).
‹lâhî
nefs
gâzilerinün
pehlevânl›klar›
hakk›yçün
‹lâhî
dil
pâdiﬂâhlar›nun
sultânl›klar›
hakk›yçün
Tazarruname’den al›nan yukar›daki f›kra, Ekrem’in mefruk seci olarak tan›mlad›¤› seci
çeﬂidine örneklik teﬂkil eder.
Bu iki temel tasnifin yan› s›ra seci, iki ﬂekilde daha tasnif edilmiﬂtir. Bunlardan biri, Mehmet Nüzhet’in yapt›¤›, fas›lalar›ndaki kelime say›s›na göre secinin uzun ve k›sa olmak üzere iki
k›sma ayr›lmas›d›r. K›sa secide her f›krada 2-10 kelime vard›r. Uzun seci ise, her f›kras› 11-22
kelimeden oluﬂan secidir. E¤er bir secide f›kralar 22 kelimeden daha fazlaysa, seci etkisiz hale
gelir. Di¤er tasnifte ise, hem klâsik tasnif hem de Ekrem’in tasnifi sentezlenerek seci s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. Buna göre seci: mukayyed, mutlak, mefruk, mutarraf, mütevazin ve murassa olmak
üzere 6 k›sma ayr›l›r (Akal›n 1966, 140-141).
Eski Belagatç›lar›m›z nesirde secinin baﬂar›l› olarak kabul edilebilmesi bir tak›m ﬂartlar›
haiz olmas› gerekti¤i görüﬂündedirler. Bunlar: Cümledeki her kelimenin selîs (ak›c›) olmas›,
cümlede yer alan kelimelerin ve terkiplerin söz kusurlar›ndan uzak olmas›, anlam›n söze de¤il
sözün anlama tâbi olmas›, bir f›kradaki anlam›n di¤er f›krada aynen tekrarlanmamas›, secili
fas›lan›n mümkün oldu¤u kadar az harften oluﬂmas›, kelimeleri ba¤lama görevi üstlenmiﬂ bir
tak›m partisip ve edatlar›n secide kullan›lmas› (Ahmed Hamdi 1293, 118).
Seci, sözün ahengini sa¤layan, ona ses olarak katk›da bulunan bir sanatt›r. Kulakta ayn›
sesi b›rakan kelimelerin kafiyesi olarak tan›mlanan seci, Türk edebiyat› içinde özellikle divan
nesrinde önemli bir yer tutar. Fakat, seci sadece ses tekrar› olarak görülmemelidir. Bir söz sanat› olmas›n›n yan›nda söze anlam yönünden de katk› sa¤lar (Saraç 2000, 227). Edebiyatta ﬂekil ve içerik birbirinden ayr› düﬂünülemeyece¤i gibi, edebî bir eserde hiç biri di¤erinden daha
az önemsenemez. T›pk› ﬂiire ait söz sanatlar›nda oldu¤u gibi nesirde de kullan›lan sanat anlama katk› sa¤lad›¤›, içerik ve biçimin uyumuna hizmet etti¤i sürece önemli ve güzeldir.
Bugünkü bilgilerimize göre seci, Arap edebiyat›nda ortaya ç›km›ﬂ oradan ‹ran edebiyat›na ve bu edebiyat yoluyla Türk edebiyat›na geçmiﬂtir. Arap dilinin yap›s›, seci tekni¤inin do¤up
geliﬂmesinde çok etkili olmuﬂtur. Vezin gibi bir özelli¤e sahip olan Arapça, seci d›ﬂ›nda asonans,
vezin benzerli¤i, kelimelerin ön harflerinde benzerlik gibi ahenk unsurlar› yakalamak için oldukça elveriﬂlidir. Fakat Türk dilinin yap›s›, Arapça’dan çok farkl› oldu¤undan fiillerle yap›lan
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seciler d›ﬂ›nda, di¤erleri cümle sonunda bulunmamaktad›r. Bu yüzden seci türleri içinde Türk
edebiyat›nda daha çok mutarraf secinin örnekleri görülür.
Semavî olsun ya da olmas›n bir dinin ö¤retisini yaymay› amaçlayan kutsal kitaplar›n ifade yap›lar›nda ﬂiirselli¤i bulmak mümkündür. Din adamlar› da sürekli olarak, ölçülü, uyumlu
ve ﬂiirsel bir dille konuﬂma yolunu seçmiﬂlerdir. ‹slâm kültür dairesine giren milletlerin edebiyat›nda secinin bu denli yayg›n olmas›n›n sebebi Kur’an’d›r. Kur’an sureleri Mekke ya da Medine’de nazil olmalar›na göre iki gruba ayr›lmaktad›r. Mekkî ayetlerde Hz. Muhammed’in devlet
adam› ve hukukçu kimli¤i ön planda de¤ildir; bu ayetlerde hiçbir dinî pratik emredilmemiﬂ, toplumsal hayata yönelik k›s›tlamalar da getirilmemiﬂtir. Tanr›’n›n varl›¤›, birli¤i ve yüceli¤i anlat›larak insanlar imana davet edilmektedir. Bu surelerde cümleler k›sa ve ahenkli ve secilidir
(H.GIBB 1991, 249). Kur’an’›n bu üslûbu, bir tak›m farkl›l›klara ra¤men, cahiliye dönemi kâhinlerinin secili üslûbu ile benzerlik gösterir. Bu benzerlik ve Kur’an üslûbunun kutsal kabul
edilmesi sebebiyle ‹slâm’›n ilk dönemlerinde müsecca ifadelere karﬂ› olumsuz bir tav›r ortaya
ç›km›ﬂt›r1.
Türk edebiyat›nda en eski nesir örnekleri sav ad› verilen atasözleridir. Manzum bir metin
olmas›na ra¤men mukaddimesi aç›s›ndan Kutadgu Bilig de Türk nesrinin geliﬂim çizgisi içerisinde zikredilmesi gereken bir kaynakt›r. Harezm sahas›nda Rabguzi’nin K›sasü’l-Enbiyas› k›sa ve secili söyleyiﬂiyle dikkat çeker. Bu eser, Dede Korkut Hikâyelerindeki nesir tarz›n›n haz›rlay›c›s› olmuﬂtur.
Her ne kadar “Türk nesrinin eski zamanlarda seci gibi külfetlere düﬂülmeksizin yaz›ld›¤›n›” (Köprülüzade vd.1330, 303; Pakal›n 1993,137; Olgun 1994,131) iddia edenler varsa da, Türk
edebiyat›n›n bilinen ilk yaz›l› metinleri olan, ve nesir halinde bulunan Orhun Yaz›tlar›’nda da
seci oldu¤unu ifade eden kaynaklar vard›r. “Törüsün tuta birmiﬂ itü birmiﬂ, tört bölük köp ya¤› ermiﬂ, kopm›ﬂ kop baz k›lm›ﬂ; Görür gözüm görmez teg bilir biligüm bilmez teg bolt›” (Defne1988, 117).
Türk edebiyat›nda, edebî eserlerin genellikle manzum oluﬂu aruzun ahengini mensur metinlere de taﬂ›m›ﬂ ve bu ahenk nesirde kendisini seci olarak göstermiﬂtir.
“Gâh bir servi ser-nigûn idersin
_. _ _ / . _ . _ / . _ _
Hûn-› dîdeyle lâlezâr idersin
_
._. /. _. _/. _ _
Yukar›daki mensur cümle ﬂiir m›sralar› gibi alt alta yaz›ld›¤› zaman aruzun fâilâtün mefâilün feûlün kal›b›na da uymaktad›r (Banarl› 1973, 178-179).
Türk edebiyat›n›n bilinen ilk yaz›l› ürünleri Yenisey ve Orhun yaz›tlar›d›r. Nesir alan›nda
daha sonra Uygur metinleri de görülür. Türk nesri X. yüzy›ldan XIV. yüzy›la kadar münferit
birkaç örnek d›ﬂ›nda kesintiye u¤ram›ﬂt›r. Bu durumun farkl› sebepleri olmakla birlikte bilim
alanda Arapça, edebiyat alan›nda Farsça’n›n kullan›lmas› önemli nedenlerdendir. XI.yüzy›lda
Divanü Lugati’t-Türk’te yer alan Türkçe cümle ve atasözleri de Türk nesrinin geliﬂim çizgisini
devam ettirmesi aç›s›ndan önemlidir. XII.yüzy›lda Zemahﬂerî’nin Mukaddimetü’l-Edeb adl› eseri de ayn› önemi haizdir. XIV.yüzy›lda örnekleri yeniden takip etmeye baﬂlanan Türk nesrinin,
bu yüzy›ldaki ürünleri, genellikle tercüme ve adapte olup, hemen hepsi didaktik mahiyettedir.
Bu genellemenin tek istinas› Dede Korkut Hikâyeleri olarak kabul edilebilir. Yaz›ya geçiriliﬂ tarihi konusunda da çeﬂitli görüﬂlerin oldu¤u bu hikâyeler, naz›m nesir kar›ﬂ›k halde elimizde bulunmakta olup, bunlar›n ilk ﬂekillerinin naz›m oldu¤u yolunda düﬂünceler vard›r. Ancak elimizdeki ﬂekliyle de¤erlendirecek olursak, bu hikâyelerde görülen secinin, kendili¤inden do¤muﬂ,
üslûba getirdi¤i karakteristik bir ahenkle nesir dilinde anlat›ma elveriﬂli bir hava yaratt›¤› görülecektir. Burada seci, hem ifadeyi etkili k›lmakta hem de bellekte kal›c› olmas›na hizmet etmektedir. Dede Korkut’taki seciler, asonaslar; genellikle redifli kafiye, k›smen tam kafiye ﬂeklindedir.
......Birisi solduran sopdur,birisi dolduran topdur
.....Ünüm anlan begler, sözüm dinlen begler
.....Yiyelüm içelüm, hoﬂ geçelüm
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gibi hem kelimede hem de ekte ses uyumu gösteren redifli seci (mefruk seci) türlerine de rastlanmaktad›r (Defne 1988,118).
Divanü Lugati’t-Türk’teki Savlarda Seci
Arap Edebiyat›nda emsal ad› verilen atasözlerinin secinin görüldü¤ü ilk örneklerden biri
olarak gösterilmesi, atasözlerimiz olan savlarda benzer bir inceleme yapma düﬂüncesine yol açt›. Divanü Lugâti’t-Türk mukaddimesinde Kaﬂgarl› Mahmut, “ben bu kitab› hikmet, seci, atalar sözü, ﬂiir, recez, nesir gibi ﬂeylerle süsleyerek hece harfleri s›ras›nca tertip ettim” (ATALAY
1991, I/5) ifadesini kullanm›ﬂt›r. Bundan, Kaﬂgarl›’n›n bu eserde bilinçli bir ﬂekilde seciden yararlanm›ﬂ oldu¤unu anlamaktay›z. Eserin orijinal dilinin Arapça olmas›, yazar›n maddeleri
aç›klarken kulland›¤› ifadelerin üslûp özelli¤ini incelememize, bu aﬂamada engel oluﬂturmaktad›r. Ancak, verilen örneklerin Türkçe olmas›, bize örnek metinler üzerinde inceleme yapma
f›rsat› sa¤lam›ﬂt›r. Eserdeki simetrik savlar seci aç›s›ndan incelenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
kuﬂ
kanat›n
er
at›n
sav›nda “kanat›n” ve “at›n” kelimeleri aras›nda seci vard›r. Kanat ve at kelimelerinden sonra
gelen “›” yard›mc› vokal, “n” ise vas›ta ekidir. ‹fadede yer alan unsurlar simetri oluﬂtururlar.
Kuﬂ-er, kanat-at kelimeleri aras›nda yap› ve anlam paralelizmi vard›r.
“Öç kek kamug kiﬂining yalnguk üze al›m bil
edhgülügüg ugança eliging bile telim k›l”
(Herkesin öcünü baﬂkalar›n›n üzerinden al›nacak bir al›m bil, olanca kuvvetinle konu¤a
çok iyilik yap) sav›nda fas›lalar›n sonunda yer alan “bil” ve “k›l” kelimeleri seci oluﬂtururlar. Seci, her iki kelime de emir kipinin ikinci teklik ﬂah›s›ndad›r.
künde
irük
yok
begde
k›y›k
yok
(Güneﬂte gedik yok, beyde caymak yok) sav›nda irük ve k›y›k kelimeleri seci oluﬂturur. Hatta bu sav, Recâizâde’nin “mefruk seci”olarak tan›mlad›¤›, ﬂiirdeki redife benzeyen, uyak önce gelen ve tekrar eden bir ibarenin bulundu¤u seci kategorisine dahil edilebilir. Savda simetri söz
konusudur. Kün ve beg kelimeleri yönelme eki alm›ﬂ, irük ve k›y›k kelimeleri herhangi bir iﬂletme eki almam›ﬂt›r. Her iki ibarede tekrar eden k›s›m ise “yok” kelimesidir.
al›mç›
arslan
berimçi
s›çgan
(Alacakl› aslan, borçlu fare) sav›nda al- ve ber- fiilleri ayn› ekleri alarak isimleﬂmiﬂlerdir.
Seciyi oluﬂturan “aslan” ve “s›çgan” kelimeleri yal›n haldedir.
aç
ne
yemes
tok
ne
demes
Sav›nda yemes ve demes kelimeleri seci oluﬂturur. Her iki fiil köküne de geniﬂ zamanda
üçüncü teklik ﬂah›sta olumsuzluk eki gelmiﬂtir. ‹barede z›t anlaml› olan “aç” ve “tok” kelimeleri ve her iki f›krada kullan›lm›ﬂ olan “ne” soru zamiri simetri oluﬂturur.
kiﬂi
alas›
‹çtin
y›lk›
alas›
Taﬂt›n
(‹nsan›n alas› içinde, hayvan›nki d›ﬂ›nda) sav›nda seciyi oluﬂturan “içtin” ve “taﬂt›n” kelimelerinde “iç” ve “taﬂ” isim köklerine ayr›lma eki gelmiﬂ olup, “d›ﬂ” anlam›na gelen “taﬂ” ile “iç”
kelimelerinde z›t anlaml›l›k vard›r. Seciyi oluﬂturan bu kelimelerin d›ﬂ›nda kalan “kiﬂi alas›” ve
“y›lk› alas›” ifadeleri belirtisiz isim tamlamas› oluﬂtururlar. “kiﬂi” ve “y›lk›” yal›n haldedir,
ala’ya üçüncü teklik ﬂah›s iyelik eki (tamlayan eki) gelmiﬂtir.
ula
bolsa
yol
azmas
bilig
bolsa
söz
yazmas
(K›rlarda yolu gösteren alâmet olursa yol ﬂaﬂmaz, bir kiﬂide ak›l bulunursa sözünde yan›lmaz) sav›nda azmas ve yazmas kelimeleri aras›nda seci vard›r. “az-” ve “yaz-” fiil kökleri geniﬂ
zaman›n üçüncü teklik ﬂah›s›n›n olumsuz çekimine girmiﬂtir. Bolsa ﬂart ifadesi her iki f›krada
simetrik ﬂekilde kullan›lm›ﬂt›r.
tag›g
ukruk›n
Egmes
tengizi
kayg›k›n
Bügmes
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(Da¤ kementle e¤ilmez, deniz kementle bükülmez) sav›nda egmes ve bükmes kelimeleri seci oluﬂturur. Secili her iki fiil de geniﬂ zaman›n olumsuzunun üçüncü teklik ﬂah›s›yla çekimlenmiﬂtir. Fiillerin kök hali ise, eg- ve bük- kelimeleridir. Fiiller birbirine yak›n seslerle bitse de ayn› sesle bitmemektedir. Ukruk ve kayg›k kelimeleri vas›ta eki al›p simetri oluﬂtururlar. Tag ve
tengiz kelimelerinde ise yükleme (akuzatif) eki vard›r.
o¤lak
Yiliksiz
o¤lan
Biligsiz
(O¤lakta ilik, çocukta bilgi yoktur) sav›nda iliksiz ve biligsiz kelimeleri seci oluﬂtururlar.
Her iki kelimedeki -siz eki isimden isim yapan ektir. Yilik ve bilig kelimeleri ç›kaklar› yak›n sesler olsa da ayn› sesle biten kelimeler de¤ildir. O¤lan ve o¤lak kelimeleri, ses aç›s›ndan birbiriyle uyumlu kelimeler olup, ibarede simetri oluﬂtururlar.
arpas›z
at
aﬂumas
arkas›z
alp
çerig
s›yumas
(Arpas›z at koﬂamaz, arkas›z yi¤it, asker yenemez) sav›nda, aﬂumas ve s›yumas kelimeleri
seci oluﬂtur. Aﬂ- ve s›- fiilleri –uma olumsuz iktidarî fiil eki ile üçüncü teklik ﬂah›s ekini alm›ﬂt›r. Fiil kökü olan aﬂ- ve s›- kelimelerinde uyum yoktur. F›kra baﬂlar›ndaki “arpa” ve “arka” kelimeleri -s›z isimden isim yapma ekini alm›ﬂt›r. ‹lk f›kradaki alp ile ikinci f›krada onun karﬂ›l›¤› olan alp çerig ifadesinde tam paralelizmin ﬂart› olan say›sal uyum bozulmuﬂtur. ‹lk f›krada
üç, ikincisinde dört kelime oldu¤u için bu ifadede yar›m paralelizmden söz edilebilir.
alp
erig
Yawr›tma
›klaç
arkas›n
Yagr›tma
(Yi¤it kiﬂiyi kötüleme, yörük at›n arkas›n› ya¤›rlatma) sav›nda seciyi oluﬂturan “yawr›tma”
ve “yagr›tma” kelimelerinin ald›¤› ekler ayn› olsa da kelime kökleri ayn› sesle bitmemiﬂtir.
alplar
birle
Uruﬂma
begler
birle
Uruﬂma
(Yi¤itlerle vuruﬂma, beylerle duruﬂma) sav›nda uruﬂma ve turuﬂma kelimeleri seci oluﬂturmaktad›r. Ur- ve vur- fiil kökleri ayn› ekleri alm›ﬂt›r. Anlam olarak birbiriyle yak›n say›labilecek “alp” ve “beg” kelimeleri -ler çokluk eki alm›ﬂt›r. “Birle” her iki f›krada da ayn› görevde kullan›lm›ﬂt›r. Dolay›s›yla f›krada tam simetri söz konusudur.
kurug
y›gaç
Egilmes
kurm›ﬂ
kiriﬂ
Tögülmes
(Kuru a¤aç e¤ilmez, kurulu kiriﬂ dü¤ülmez) sav›nda, eg- ve tüg fiil kökleri –l pasiflik fiilden fiil yapan ek alm›ﬂ, egil- ve tügül- fiil gövdeleri ise geniﬂ zaman›n olumsuzunun üçüncü teklik ﬂah›s ekini aﬂm›ﬂt›r. Her iki f›kra, bünyesindeki kelime say›s› aç›s›ndan eﬂittir. Tam paralelizm söz konusudur.
Kulak
eﬂitse
köngül
bilir
Köz
körse
üdhik
kelir
(Kulak iﬂitince gönül bilir, göz görünce coﬂkunluk gelir) sav›nda, bilir ve gelir kelimeleri seci oluﬂturur. Bil- ve gel- fiil köküne geniﬂ zaman eki getirilmiﬂtir, fiil köklerinde aslî ses olan –l
ile seci sa¤lanm›ﬂt›r. ‹fadenin simetrik bir yap›s› vard›r. Kulak- göz, iﬂit- gör- kelimeleri birbiriyle paraleledir. Coﬂkunluk anlam›na gelen üdhik ile gönül kelimeleri de anlam aç›s›ndan iliﬂkili kelimelerdir.
tolum
anutsa
kulun
bolur
tulum
unutsa
bulun
bolur
(Silah› haz›rlayan tay bulur, silah› unutan tutsak olur) sav›nda, f›kra sonlar›nda bulunan
bulur ve bolur kelimeleri seci oluﬂtururlar. Bul- ve bol- fiilleri, geniﬂ zamanda çekimlenmiﬂ
olup, fiil kökünün son aslî sesleri olan –l ile seci sa¤lanm›ﬂt›r. Simetrik bir yap›ya sahip olan
ifadede kulun ve bulun kelimeleri, herhangi bir çekim eki almam›ﬂt›r. Haz›rlamak anlam›ndaki anut- ile unut- fiilleri ﬂart kipi ekini alm›ﬂ, silah anlam›na gelen ve her iki f›kran›n ilk kelimesi olan tolum ise yal›n halde kullan›lm›ﬂt›r.
tünle
bul›t
örtense
ewlük
ur›
keldürmiﬂçe
bolur
tangda
bul›t
örtense
ewge
yag›
kirmiﬂçe
bolur
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(Akﬂamleyin bulut k›zar›rsa, kad›n erkek çocuk do¤urmuﬂ gibi olur. Tan vakti bulut k›zar›rsa eve düﬂman girmiﬂ gibi olur) sav› Ekrem’in mefruk seci (redifli seci) tan›m›na uyar. –miﬂçe bolur redifi, keldür- ve kir- fiillerindeki –r harfi seciyi oluﬂturur. F›krada simetrik bir yap›
vard›r. Tün ve tan z›t anlaml› kelimelerdir. Di¤er sav örneklerinde simetri oluﬂturan kelimelerin anlamca iliﬂkisi yan›nda, ayn› eki ald›klar›n› da görmüﬂtük. Burada tün –le vas›ta ekini alm›ﬂken, tang bulunma eki alm›ﬂt›r. Her iki f›krada birbirine yap› olarak karﬂ›l›k gelen bul›t kelimesi ortak olup, yal›n halde kullan›lm›ﬂt›r.
sakak
b›çar
sakal
oxﬂar
(Çeneyi okﬂarm›ﬂ gibi görünerek, sakal› keser) bu savda her iki f›kra, kendisini oluﬂturan
kelimelerin say›s› aç›s›ndan eﬂittir. Klâsik seci anlay›ﬂ›nda en makbul seci say›lan, her f›kras› iki
kelimeden oluﬂan seci tipindedir. F›kran›n sonunda seciyi oluﬂturan kelime olan b›ç- ve oxﬂa- kelimeleri geniﬂ zamanda çekimlenmiﬂtir. Kelimenin kökünde ses benzerli¤i yoktur. Sakak ve sakal anlam aç›s›ndan birbiriyle iliﬂkili kelimelerdir. Her iki kelime de çekim eki almam›ﬂt›r.
y›gaç
uçunga
yel
tegir
körklüg
Kiﬂige
söz
kelir
(A¤ac›n ucuna yel de¤er, güzele söz gelir) sav›nda her iki f›kra da dört kelimeden oluﬂmuﬂtur. ‹lk kelimeler, y›gaç ve körklüg çekim eki almam›ﬂt›r. Uç ve kiﬂi kelimelerine yönelme eki
gelmiﬂtir. Yel ve söz yal›nd›r. F›kralar›n son kelimeleri olan, teg- ve kel- fiilleri geniﬂ zamanda
çekimlenmiﬂtir. Fiil köklerinde ses benzerli¤i yoktur.
kuruk
kaﬂuk
a¤›zka
yaramas
kuru¤
söz
kulakka
yak›ﬂmas
(Kuru kaﬂ›k a¤›za yaraﬂmaz, kuru söz kula¤a yak›ﬂmaz) sav›nda, her iki f›kra dörder kelimeden oluﬂmuﬂtur. ‹lk iki kelime her iki f›krada yal›nd›r. Üçüncü kelimeler, a¤›z ve kulak kelimeleri yönelme eki alm›ﬂt›r. Son kelime olan yara- ve yak›ﬂ- fiilleri geniﬂ zaman›n üçüncü teklik ﬂah›s olumsuzuyla çekimlenmiﬂtir. Fiil köklerinin sonunda ses benzerli¤i yoktur. Ancak fiillerin ilk hecelerinde benzerlik söz konusudur.
tezek
karda
yatmas
edhgü
›s›z
katmas
(Tezek karda yatmaz, iyi kötüye kar›ﬂmaz) sav›nda f›kra sonundaki, yatmas ve katmas kelimeleri seci oluﬂtururlar. Yat- ve kat- fiilleri, geniﬂ zaman›n üçüncü teklik ﬂah›s olumsuz çekimiyle çekimlenmiﬂlerdir. Fiil köklerinde seciyi oluﬂturacak uyum söz konusudur. Her iki f›kra,
üçer kelimeden oluﬂmuﬂtur. Ancak f›kray› oluﬂturan kelimelerin anlam ve yap› paralelli¤inden
bahsetmek zordur.
alp
çerigde
bilge
tirikde
(Yi¤it savaﬂ meydan›nda, ak›lla adam dernekte s›nan›r) sav›nda, çerik ve tirik kelimeleri,
yönelme eki alm›ﬂt›r. Ekten önce kelimenin gövdesi say›labilecek k›s›mda ses benzerli¤i ile seci sa¤lanm›ﬂt›r. Alp ve bilge kelimeleri ise yal›n haldedir. Seci için en makbul say›lan f›kra ﬂekli iki kelimeden oluﬂan f›kralard›r. Burada da o görülmektedir. F›krada paralelizm söz konusudur.
kuzda
kar
eksümes
koyda
ya¤
eksümes
(Kuzeyde kar koyunda ya¤ eksik olmaz) ifadesinde yine simetrik bir yap› görülür. F›kralar
eﬂit say›da kelimelerden oluﬂmuﬂtur. Birbirlerinin simetrik karﬂ›l›¤› olan, kuz ve koy kelimeleri yönelme eki alm›ﬂt›r. Kar ve ya¤ yal›n haldedir. Eksümes yüklemi her iki f›krada ortakt›r.
k›lnu
bilse
k›z›l
kedher
yaranu
bilse
yaﬂ›l
kedher
(Kendini sevdirmeyi bilse k›z›l giyer, yaranmay› bilse yeﬂil giyer) sav› Ekrem’in mefruk seci olarak tan›mlad›¤› tarzdad›r. Giy- anlam›ndaki kedh- fiili geniﬂ zaman ekiyle çekimlenmiﬂ ve
her iki f›kra sonundaki ortak yüklem olmuﬂtur. K›z›l ve yaﬂ›l kelimeleri ise bünyelerindeki aslî
seslerin uyumlar›ndan ötürü seci oluﬂtururlar. Her iki kelime de yal›n haldedir.
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ot
tütünsüz
bolmas
yigit
yazuksuz
bolmas
(Ateﬂ dumans›z, genç günahs›z olmaz) sav›nda bol- fiilinin olumsuz geniﬂ zaman çekimi ile
çekimlenmesi sonucu oluﬂan yüklem, her iki f›kran›n sonunda da kullan›lm›ﬂt›r. Ot ve yigit kelimeleri yap›sal simetri oluﬂturup, yal›n halde kullan›lm›ﬂt›r. Tütün ve yazuk kelimelerine isimden isim yapma eki getirilmiﬂtir. Ancak kelimelerdeki uyum sadece ektedir. Kelimenin kökünde ses uyumu yoktur.
kuﬂ
yawuz›
sagz›gan
y›gaç
yawuz›
azgan
yer
yawuz›
kazgan
budun
yawuz›
Barsgan
(Kuﬂlar›n kötüsü saksa¤an, a¤açlar›n kötüsü yaban gülü, yerin kötüsü batakl›k, halk›n kötüsü de Barsganl›lard›r) sav›, inceledi¤imiz di¤er savlardan farkl› olarak birbirine paralel dört
cümlecikten oluﬂur. Bu dört f›kran›n ilk kelimeleri, kuﬂ, y›gaç, yer ve budun kelimeleri yal›n
halde kullan›lm›ﬂt›r. Kötü anlam›na gelen yawuz, tamlanan eki alarak dört f›krada da simetrik
bir ﬂekilde ikinci kelime olarak kullan›lm›ﬂt›r. F›kralar›n sonunda bulunan, her cümleci¤in
üçüncü kelimesi ise, ilk kelimeyle k›yasland›¤› için anlamca ilgilidir. Kuﬂ-saksa¤an,a¤aç-yabangülü, yer- batakl›k,budun- Barsganl›lar k›yaslamas›nda, ikinciler birincilerin içinde bir grubu
temsil etmekte, baﬂka bir ifadeyle, ilki genel, ikincisi özeldir. F›kra sonlar›nda yal›n halde bulunan sagz›gan, azgan, kazgan, Barsgan kelimeleri seci oluﬂtururlar.
çaxﬂak
üze
ot
bolmas
çakrak
birle
uwut
bolmas
(Da¤ tepesinde taﬂl›k yer, dazda utanma olmaz) sav›nda, bol- fiilinin geniﬂ zaman üçüncü
teklik ﬂah›sta olumsuz çekimi, her iki f›kra sonunda ayn› ﬂekilde kullan›lm›ﬂ, ot ve uwut kelimelerinin aslî sesi olan –t ile seci oluﬂturulmuﬂtur. Simetrik yap›daki, üze ve birle, edat görevinde kullan›lm›ﬂt›r. Çaxﬂak ve çakrak kelimeleri her hangi bir iﬂletme eki almam›ﬂ, yal›n ﬂekildedir. Ancak, kelimelerin bünyelerindeki aslî seslerde uyum söz konusudur. Her iki f›kra da
birbirine paralel dört kelimeden oluﬂmuﬂtur.
k›z
birle
küreﬂme
k›srak
birle
yar›ﬂma
(K›zla güreﬂme, k›srakla yar›ﬂma) sav›, küreﬂme- ve yar›ﬂma- fiillerinin emir kipinde çekimlenmesiyle oluﬂmuﬂ yüklemlerle biten f›kralardan meydana gelir. Yar›ﬂ- ve küreﬂ- fiillerinin
bünyesindeki ses uyumu seciyi oluﬂturur. K›z- k›srak simetri oluﬂturan yal›n haldeki iki kelimedir. Birle edat› ise, her iki f›kran›n ikinci kelimesi olarak kullan›lm›ﬂt›r. F›kralarda paralelizmin uzuv say›s› ayn›l›¤› (kelime say›s›) vard›r.
suzbuzganda
ev
bolmas
topurganda
aw
bolmas
(Eski mezarl›kta ev olmaz, gevﬂek toprakl› yerde av olmaz) sav›, Ekrem’in mefruk seci tan›m›na uygundur. Bolmas her iki f›krada ortak oldu¤u için, redif gibi düﬂünülebilir. Aw ve ev
kelimelerinin sonundaki –v sesi ile seci sa¤lanm›ﬂ olur. Birbirine simetrik olan subuzgan ve topurgan ayn› ekleri alm›ﬂ iki kelimedir. Seciyi oluﬂturan kelimeler ise yal›n haldedir. F›kralar
üçer kelimeden oluﬂmuﬂtur.
tütüﬂmeginçe
tüzülmes
tüpirmeginçe
aç›lmas
(Kavga etmeyince düzen olmaz, tipi olmay›nca hava aç›lmaz) sav›, ikiﬂer kelimeli iki f›kradan oluﬂmuﬂtur. F›kra sonlar›ndaki tüzülmes ve aç›lmas kelimeleri seciyi oluﬂturur. Tüz- ve
aç- fiilleri edilgenlik eki alarak, olumsuz geniﬂ zaman çekimine girmiﬂtir. Yüklemlerin, fiilden
fiil yapma eki olan –l’yi almadan önceki ﬂekillerinde son ses uyumu söz konusu de¤ildir. Ancak
fiil gövdesinde ses uyumundan söz edilebilir. Her iki f›kran›n ilk kelimesi fiilden türemiﬂ isimdir ve ayn› ekleri alm›ﬂlard›r.
“sögüﬂüp uruﬂur
otra ton titüﬂür” (sövüﬂerek vuruﬂurlar, arada elbise y›rt›l›r) sav›nda titüﬂ- ve uruﬂ- fiilleri
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geniﬂ zamanda çekimlenmiﬂlerdir. Fiil gövdelerindeki –ﬂ sesinin uyumu seci oluﬂturur. Sav›n simetrik bir yap›s› yoktur. ‹lk f›kra iki, ikincisi üç kelimeden oluﬂur.
muﬂ
yakr›ka
tegiﬂmes
ayur
kiﬂi
nengi
yaraﬂmas
(Kedi as›l› ya¤a eriﬂemez de, bana elin mal› yaraﬂmaz der) sav›nda tegiﬂmes ve yaraﬂmas
yüklemleri seciyi oluﬂtururlar. Fiil köklerinde ses uyumu olmamakla beraber, fiil gövdelerindeki –ﬂ sesi ile seci sa¤lanm›ﬂt›r. F›kralar simetrik de¤ildir. ‹lkinde üç ikincisinde dört kelime vard›r.
bilmiﬂ
yek
bilmemiﬂ
kiﬂiden
yeg
(Tan›nm›ﬂ ﬂeytan tan›nmad›k adamdan iyidir) sav›nda f›kralar›n sonunda bulunan yek ve
yeg kelimeleri yal›n haldedir. Her iki kelime ç›kaklar› itibar›yla birbirine yak›n harflerle bitmiﬂtir, ancak bunlar ayn› ses de¤ildir. Fakat sav, telaffuz edildi¤i zaman kelimenin ilk iki harfindeki uyumun da etkisiyle seci sa¤lanm›ﬂ olur. Bil- fiilinden türeyen bilmiﬂ ve bilmemiﬂ isimleri f›kralar›n baﬂ›nda yer al›r ve k›yas görevinde bulunmaktad›r. Tam paralelizmden söz edilemez ancak savda yar›m paralelizm vard›r.
kurm›ﬂ
kiriﬂ
tügülmes
ukrukun
ta¤
egilmes
(Kurumuﬂ kiriﬂ dü¤ümlenmez, kementle da¤ e¤ilmez) sav›nda tüg- ve eg- fiil köklerinde bulunan –g sesi seciyi oluﬂturur. Fiil köküne gelen –l edilgenlik eki ile de uyum desteklenmiﬂtir.
Her iki fiil gövdesine, geniﬂ zaman›n üçüncü teklik ﬂah›sta olumsuz çekim eki getirilmiﬂtir. Her
iki f›kra üçer kelimeden oluﬂmuﬂtur. Uzuv say›s› ayn›l›¤› aç›s›ndan paralelizm sa¤lanm›ﬂt›r. Kiriﬂ ve ta¤ simetrik kelimeler olup, her ikisi de yal›n haldedir. F›kralar›n ilk kelimelerinde ise
yap› ve anlam paralelli¤i yoktur. Kurm›ﬂ, fiilden türemiﬂ bir isimdir. Ukrukun ise, vas›ta eki alm›ﬂ bir isimdir.
telim
sözüg
uksa
bolmas
yal›m
kaya
y›ksa
bolmas
(Çok sözü anlamak olmaz, yalç›n kaya y›k›lmak olmaz) sav›nda, mefruk seci kategorisine
dahil edebilece¤imiz türden bir seci vard›r. Her iki f›krada simetrik olan, uk- ve y›k- fiillerine
ﬂart eki getirilmiﬂ ve her iki f›kra bolmas yüklemi ile sona ermiﬂtir. Uk- ve y›k- fiillerinin aslî
sesi olan –k ile seci sa¤lanm›ﬂt›r. F›kra baﬂlar›ndaki telim ve yal›m kelimeleri s›fat olarak kullan›lm›ﬂ olup, ses aç›s›ndan da uygunluk gösterirler. Her iki f›kran›n ikinci kelimeleri isim durumundad›r. Ancak söz kelimesi yükleme (akuzatif) eki alm›ﬂt›r, kaya ise yal›n durumdad›r.
yaﬂ
ot
köymes
yalafar
ölmes
(Yaﬂ ot yanmaz, elçi ölmez) sav›nda, f›kralar›n son kelimeleri olan, köymes ve ölmes aras›nda seci vard›r. Bu yüklemlerin kökü olan köy- ve öl- fiillerinin bitiﬂ sesleri aras›nda do¤rudan bir uyum söz konusu olmamakla beraber l ve y’nin ön damak konsonantlar› olmas› sebebiyle, bu seslerin ç›kaklar› aç›s›ndan bir birlik söz konusudur. ‹lk f›krada üç, ikincisinde iki kelime vard›r. ‹lk f›kradaki yaﬂ ot s›fat tamlamas› durumunda olup, paraleli di¤er kelimedeki yalafar’d›r.
“Er ir bold›” (Adam utand›) sav› di¤erleri gibi f›kralar ﬂeklinde karﬂ›m›za ç›kan bir sav de¤ildir. Savda er ve ir kelimeleri aras›nda uyum vard›r. Kök halinde olan bu iki kelime seciyi
oluﬂtururlar.
avç›
neçe
Al
bilse
adh›g
ança
yol
bilir
(Avc› ne kadar hile bilirse, ay› o kadar tuzak bilir) sav›, simetrik bir yap›ya sahiptir. Avç›adh›g, neçe- ança, al- yol, bilse-bilir kelimeleri simetrik olarak birbirinin karﬂ›l›¤›d›r. Avç› ve adh›g çekim eki almam›ﬂ halde f›kran›n baﬂ›nda bulunur. Neçe ve ança eﬂitlik ekiyle yap›lm›ﬂ s›fatlard›r. Al ve yol, yal›n halde iki kelimedir. F›kralar›n sonunda bil- fiilinden türeyen bilse ve
bilir yüklemleri, kök olarak ses benzerli¤ine sahiptir. Ancak, fiil köküne gelen ekler ses aç›s›ndan uyumlu de¤ildir. Bu fiil köküne ayn› ekler gelmiﬂ olsayd›, redif gibi düﬂünülebilir, al ve yol
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kelimelerindeki –l sesinin benzerli¤inden ötürü mefruk seci kategorisine dahil edilebilirdi. ‹fade bu ﬂekliyle mefruk seci de¤ildir. Ancak, f›kralar›n simetrik yap›s›, kelime köklerinde görülen
uyumdan ötürü, ‹ran edebiyat›ndan etkilenen belâgatç›lar›m›z›n sadece vezin uygunlu¤unu
dikkate alarak, herhangi bir ses uygunlu¤u aramad›klar› mütevâzin seci ad›n› verdikleri tarzda bir seci türüne dahil edilebilir. Mütevazin secide, f›kralarda hissedilen ahenk, revi harfi d›ﬂ›nda görülür. Burada da f›kralar›n bitiﬂ harflerinde uyum yoktur. Ancak, simetrinin yaratt›¤›
ahenk ve simetrik kelimelerin ses uyumu vard›r.
üri
kopsa
o¤uﬂ
alk›ﬂur
yag›
kelse
imrem
tepreﬂür
(Bir gürültü kopsa h›s›m, akraba ak›ﬂ›r, bir düﬂman gelse halk yerinden oynar) sav›, dörder kelime içeren birbirine simetrik iki f›kradan oluﬂmuﬂtur. F›kra baﬂlar›ndaki, üri ve yag› yal›n halde bulunan iki kelimedir. Birbirinin yap›ca paraleli olan kopsa ve kelse kelimeleri, fiil köküne ﬂart eki getirilerek oluﬂturulmuﬂtur. Aguﬂ ve imrem topluluk ismi bildirmesi ve yal›n halde olmas› sebebiyle, benzerlik gösterirler.F›kralar›n son kelimeleri olan akl›ﬂur ve tepreﬂür kelimeleri, fiil köklerine iﬂteﬂlik eki ve geniﬂ zaman çekimi gelmiﬂ olmas› ortak yönleridir. Ancak
fiil köklerinin aslî seslerinde bir uyum görülmez. F›kra sonundaki kelimelerde ahenk eklerle
sa¤lanm›ﬂt›r.
erkeç
eti
em
bolur
eçkü
eti
yel
bolur
(Erkeç eti ilaç olur, keçi eti yel olur) sav›, dörder kelimeli, birbirine simetrik iki f›kradan
oluﬂmuﬂtur. Erkeç-eçkü, eti-eti, em-yel, bolur-bolur birbirine paralel olan yap›lard›r. Erkeç, da¤
keçisi, teke; eçkü ise keçi demektir. Her iki kelime de yal›n halde kullan›lm›ﬂt›r. F›kralar›n ikinci kelimesi ortakt›r. Eti kelimesi, iki f›krada da yükleme (akuzatif) eki alm›ﬂ durumdad›r. Her
iki f›krada ilk iki kelime isim tamlamas› oluﬂturmuﬂtur. Em ve yel kelimeleri ise yal›n haldedir.
F›kralar bolur yüklemi ile bitmiﬂtir. Savdaki ahengi, sahip oldu¤u paralel yap›n›n yan› s›ra, f›kra sonlar›ndaki bolur yüklemi sa¤lar. Klâsik seci anlay›ﬂ› çerçevesinde burada seciden söz etmek mümkün de¤ildir.
ersek
erge
tegmes
ewek
ewge
tegmes
(Kötü kad›n koca bulmaz, acele eden eve gelmez) sav›, üçer kelimeden müteﬂekkil, birbirine paralel iki f›kradan oluﬂmuﬂtur. Ersek ve ewek türemiﬂ iki isimdir, ancak çekim eki almam›ﬂ
haldedirler. Her iki kelimenin sonunda da ses uyumu vard›r. Erge ve ewge kelimeleri yönelme
eki alm›ﬂ iki kelimedir. Kelimelerin ilk harflerinin ayn›l›¤›ndan ve ald›klar› eklerden kaynaklanan uyum vard›r. Her iki f›kran›n son kelimesi tegmes’dir. Teg- fiilinin olumsuz geniﬂ zaman
çekimi olan bu kelime tekrardan ötürü bir ahenk yarat›r. Ancak, aynen tekrarland›¤› için seci
olarak de¤erlendirilip de¤erlendirilemeyece¤i kesin de¤ildir.
izlik
bolsa
er
öldimes
içlik
bolsa
at
yagr›mas
(Çar›k olsa adam ölmez, keçe olsa at›n s›rt› ya¤›r olmaz (yaralanmaz) sav› dörder kelimelik iki f›kradan oluﬂmuﬂtur. ‹sim köküne –lik eki alarak türemiﬂ iki isimdir. Ancak herhangi bir
çekim eki almam›ﬂlard›r. Bol- fiiline –sa ﬂart eki getirilerek oluﬂan bolsa fiili her iki f›kran›n
ikinci kelimesi olarak kullan›lm›ﬂt›r. ‹lk f›krada kullan›lan er kelimesinin ikincide simetri¤i att›r. Her iki kelime de yal›n haldedir. Savda yer alan benzetmede k›yas unsuru olarak kullan›lm›ﬂlard›r. F›kralar›n son kelimeleri, öldimes ve yagr›mas kelimeleridir. Fiil köklerinde herhangi bir ses uyumu söz konusu de¤ildir. Ancak, her iki fiile de getirilen olumsuz geniﬂ zaman ekinden dolay› bir ses uyumu vard›r.
o¤lak
yiliksiz
o¤lan
biligsiz
(o¤lakta ilik, çocukta bilgi yoktur) ikiﬂer kelimelik f›kralardan oluﬂan bu savda, ilk kelimeler olan, o¤lan ve o¤lak kelimeleri her hangi bir çekim eki almam›ﬂt›r. Kelimeler yak›n seslerden oluﬂur. ‹lk hece birbirinin ayn›, ikinci hecede ise son harf farkl›d›r. F›kralar›n ikinci ve son
kelimeleri olan yiliksiz ve biligsiz kelimeleri, isim köküne gelen –siz ekiyle türemiﬂ isimdir. Anhttp://www.millifolklor.com
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cak kök kelimeler olan yilik ve bilig’de ses uyumu olmas›na ra¤men son seslerde uyum yoktur.
–k ve –g, teﬂekkül noktalar› aç›s›ndan ön damak konsonantlar› oldu¤u için, aralar›nda bir yak›nl›k söz konusudur.
tay
atatsa
at
t›nur
o¤ul
eredhse
ata
t›nur
(Tay yetiﬂirse at dinlenir, o¤ul yetiﬂirse baba dinlenir) sav› da simetrik bir yap›ya sahiptir.
Tay- ogul, atasa-eredhse, at-ata, t›nur-t›nur birbirinin yap›ca simetri¤i olan kelimelerdir. Tay ve
o¤ul gençlik ifade etmeleri sebebiyle; ata- ve eredh- yetiﬂmek, büyümek anlam›nda olup, eﬂ anlaml› kelimeler olduklar› için, anlamca da paraleldir. At ve ata yal›n halde kullan›lm›ﬂ, ayn› zamanda ses yak›nl›¤›na da sahip kelimelerdir. F›kralar›n son kelimesi, t›n- fiilinin geniﬂ zaman
çekimiyle oluﬂmuﬂ t›nur kelimesidir. Her iki f›kran›n sonunda aynen tekrar eden bu kelimenin
öncesinde yer alan kelime sonlar›nda ses uyumu yoktur.
awç›
neçe
tef
bilse
adh›g
ança
yol
bilir
(Avc› ne kadar hile bilse, ay› o kadar yol bilir) sav›n› oluﬂturan f›kralar yap› olarak birbirine paraleldir. Yap›ca simetrik olan awç› ve adh›g kelimeleri, ay›n›n av hayvan› olmas› sebebiyle anlamca da ilgilidir. ‹lk f›kran›n ikinci kelimesi olan neçe ne soru zamirine eﬂitlik eki, simetri¤i olan ança ise iﬂaret zamirine eﬂitlik eki getirilerek oluﬂturulmuﬂ bir kelimedir. Tef ve
yol karﬂ›t anlaml› olarak kabul edilebilecek yal›n halde iki kelimedir. F›kra sonlar›nda ise bilfiilinin ﬂart ve geniﬂ zaman ﬂekliyle çekimlenmiﬂ iki kelime yer almaktad›r. Paralel yap› ve simetrik kelimelerdeki ses benzerli¤inin cümleye katt›¤› ahenk hissedilir derecededir. Ancak seciden bahsetmek mümkün görünmemektedir.
iﬂ
yarag›nda
sart
as›g›nda
(‹ﬂ tav›nda tüccar kâr›nda) sav› birbirine paralel iki kelimelik iki f›kradan oluﬂmuﬂtur.
Kâr anlam›ndaki as›¤ ile tav anlam›ndaki yarag kelimesi son harfleri aç›s›ndan ses uyumu içerisindedirler. Her iki kelimeye de iyelik eki, pronominal n ve bulunma eki gelmiﬂtir. Sav›n paralel yap›s›n›n yan›nda klâsik ölçüler içinde dahi seciden bahsetmek mümkündür. F›kralar›n
ilk kelimeleri olan iﬂ ve sart(tüccar) da anlamca iliﬂkili kelimelerdir.
barç›n
yamag›
barç›nka
kar›ﬂ
yamag›
kar›ﬂka
(‹pekli yamas› ipekliye, yünlü yamas› yünlüye) sav› üçer kelimelik iki f›kradan oluﬂmuﬂtur. F›kralar›n son kelimesi olan barç›nka ve kar›ﬂka kelimeleri yönelme eki alm›ﬂ, ses uyumu
bu ekle sa¤lanm›ﬂt›r. Kök kelimeler olan barç›n ve kar›ﬂ, son sesler aç›s›ndan uyum göstermezler. Paralel yap›ya sahip olan bu savda ikinci kelimeler birbirinin ayn›, ilk ve son kelimeler ise
kök olarak ayn›d›r. Paralel yap›n›n anlama ve ﬂekle katt›¤› ahenk d›ﬂ›nda bu savda klâsik ölçüler içerisinde seciden bahsetmek mümkün de¤ildir. Ancak eklerin seci oluﬂturup oluﬂturamayaca¤› meselesi netlik kazand›ktan sonra yeniden de¤erlendirilebilir.
tütüﬂmeginçe tüzülmes
tüpirmeginçe aç›lmas
(Kavga etmeyince düzen olmaz, tipi olmay›nca hava aç›lmaz) sav› ikiﬂer kelimelik iki f›kradan oluﬂmuﬂtur. ‹kinci f›kralar›n son kelimeleri olan tüzülmes ve aç›lmas yüklemleri, aç- ve
tüz- fiil köklerine fiilden fiil yapma pasiflik eki getirilerek elde edilmiﬂtir. Fiillerin kök hallerinde son ses uyumu görülmezken gövdelerinde –l sesi ile sa¤lanan bir uyum söz konusudur. ‹lk
kelimelerde ise kelime gövdelerine ayn› çekim ekleri getirilmiﬂtir. F›kralar›n son kelimelerinde
kökteki uyumdan söz etmek mümkün olmad›¤› için, klâsik anlamda seciden bahsetmek mümkün de¤ildir.
er
ogl›
mungadhmas
‹t
ogl›
külermes
(‹nsan o¤lu s›k›nt›da kalmaz, it yavrusu tökezimez) sav›, birbirine paralel iki f›kradan
oluﬂmuﬂtur. Her bir f›kra üç kelimeden müteﬂekkildir. F›kralar›n ilk kelimeleri olan er ve it aras›nda k›yas söz konusudur. Her iki kelime de iki harf ve tek hecelidir. F›kralar›n ikinci kelime-
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leri ortak olup ogl›’d›r. F›kra sonundaki kelime köklerinde ses uyumu yoktur. Ancak, olumsuz
geniﬂ zaman ekinin her iki fiile de getirilmesiyle,ekin tekrar›ndan kaynaklanan bir uyum söz
konusudur.
sabanda
sand›r›ﬂ
bolsa
örtkünde
irteﬂ
bolmas
(Sabanda kavga olsa harman zaman›nda dövüﬂ olmaz) sav› üçer kelimelik iki f›kradan
oluﬂmuﬂtur. Simetrik yap›ya sahip sav, f›kralar›n birbirine karﬂ›l›k gelen saban- (örtkün)harman/ kavga(sand›r›ﬂ)-dövüﬂ (irteﬂ) kelimelerinin anlamca da iliﬂkili oldu¤u görülür. F›kra sonlar›nda bol- fiilinden türemiﬂ bolsa ve bolmas yüklemleri vard›r. F›kra sonlar›ndaki bu yüklemler seciyi oluﬂturacak ﬂartlar› hâiz de¤illerdir.
kuﬂ
balas›
kus›nç›g
it
balas›
oxﬂanç›g
(Kuﬂ yavrusu kusunç ve i¤rençtir, köpek yavrusu görünüﬂte ele al›p oynayacak kadar güzeldir. Büyüdükten sonra iﬂ tersine döner) sav›, üçer kelimelik iki f›kradan oluﬂmuﬂtur. F›kralar›n
ilk kelimeleri birer hayvan ismidir: kuﬂ ve it. ‹kinci kelimer bunlar›n yavrular›n› niteler durumda olup, her iki f›krada da ayn›d›r. F›kralar›n son kelimeleri kus›nç›g ve oxﬂanç›g kelimeleri ayn› eki alm›ﬂt›r. Ekin yaratt›¤› ahenk vard›r, ancak kelime köklerinde uyum yoktur.
kedhüklig
ölimes
küfeçlig
kürimes
(Kepene¤i olan ›slanmaz, gemli (at) haﬂar›lanmaz) sav›, ikiﬂer kelimelik iki f›kradan oluﬂmuﬂtur. Simetrik kelimeler ayn› ekleri alm›ﬂlard›r. Birinci ve ikinci f›kran›n ilk kelimeleri ayn›
harfle baﬂlamakta, her iki kelime beﬂ harften oluﬂmuﬂ ve –lig ekini alm›ﬂt›r. F›kralar›n ikinci
ve son kelimeleri ise kelime köklerinde –i harfinin benzerli¤ine sahip olup, olumsuz geniﬂ zaman ekini alarak eklerle de ses uyumunu pekiﬂtirmiﬂtir.Kelime kökündeki –i sesi seci oluﬂturmuﬂtur.
king
ton
opramas
kengelig
bilig
artamas
(Geniﬂ elbise y›pranmaz, dayan›kl› iﬂ bozuk olmaz) sav› üçer kelimelik iki f›kradan oluﬂmuﬂtur. F›kralar›n ilk kelimeleri k sesi ile baﬂlar ve k,n,g sesleri benzerlik gösterir. ‹kinci kelimeler yal›n halde kullan›lm›ﬂ, elbise ile iﬂ k›yaslanm›ﬂt›r. F›kralar›n son kelimeleri geniﬂ zaman›n olumsuz çekim ekini alm›ﬂt›r. Opra- ve arta- fiillerinde benzer ses olan –a seciyi sa¤lam›ﬂt›r.
kal›ng
berse
k›z
al›r
kerek
bolsa
k›z
al›r
(Çeyiz veren k›z al›r, gerekli olan bahal› al›r) sav› dörder kelimelik iki f›kradan oluﬂmuﬂtur. F›kralar›n son iki kelimesi ortak olup, di¤er iki kelimede de (k-k; b-b/s-s) ses benzerlikleri
görülmektedir. Her f›kran›n ikinci kelimeleri ﬂart cümleci¤idir. F›kralar›n son iki kelimesi ortak oldu¤u için var olan ses uyumu ﬂiirdeki redif gibi düﬂünülüp, ber- ve bol- fiil kökleri seci aç›s›ndan incelendi¤inde fiil köklerinde herhangi bir ses benzerli¤i görülmez. Ancak l ve r’nin ak›c› sesler olmalar› ve teﬂekkül noktalar› aç›s›ndan ön damak konsonantlar› olmas› sebebiyle dolay›s›yla yak›n sesler olarak kabul edilebilir.
neçe
munduz
erse
éﬂ
edhgü
neçe
egri
erse
yol
edhgü
(Ne kadar ahmak olsa arkadaﬂ iyidir, ne kadar e¤ri olsa yol iyidir) sav›nda, iyi anlam›ndaki edhgü kelimesi her iki f›kran›n sonunda yal›n halde kullan›lm›ﬂt›r. F›kralar›n her ikisi de
neçe soru s›fat›yla baﬂlamaktad›r. Her iki yap›da üçüncü kelimeler cevherî fiilin ﬂart eki alm›ﬂ
halidir. Tam bir simetri görülen yap›da munduz-e¤ri, éﬂ ve yol kelimeleri birbirine paralel olup,
simetrik kelimeler yak›n anlaml›d›r. E¤rilik ve ahmakl›k olumsuz ifade eden kelimelerdir. Éﬂ
ve yol kelimelerinin birlikte kullan›lmas› buraya özgü bir durum de¤ildir. Arkadaﬂ yerine kullan›lan yoldaﬂ kelimesi, éﬂ ve yol kelimelerinin yak›n anlaml› kelimeler oldu¤unu destekler mahiyettedir. Savda paralel yap›n›n yaratt›¤› bir ahenk vard›r. ﬁiirdeki redif karﬂ›l›¤› düﬂünülebilecek edhgü, m›sra baﬂ› aliterasyonunu ça¤r›ﬂt›ran neçe s›fat›, birbirine paralel ﬂart cümlecikhttp://www.millifolklor.com
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leri sav› ﬂekil ve anlam yönünden destekler. Ancak savlarda inceledi¤imiz konu seci oldu¤u için,
bu sava seci aç›s›ndan bakt›¤›m›zda, klâsik tasnifteki üç seci çeﬂidinden herhangi birine uymad›¤› görülmektedir.
Sanatl› bir mensur metnin yap›s›ndaki ses ve söz elemanlar›n›n tümü incelenip çözümlenmeye çal›ﬂ›ld›ktan sonra ifade etti¤i ﬂey anlaﬂ›labilir. Seci, bu yap›y› oluﬂturan elemanlardan
sadece biridir. Secinin yan› s›ra aliterasyon, karﬂ›laﬂt›rma, eﬂ ve z›t anlaml› kelimeler vb. inﬂa
elemanlar›n›n ortaya konulmas› o metnin yap›sal örgüsünü daha aç›k ﬂekilde ortaya koyacakt›r. Bu noktadan hareketle Seci aç›s›ndan inceledi¤imiz savlardaki inﬂa elemanlar›n› tespit etmeye çal›ﬂt›k.
‹nﬂa Elemanlar›2
Aliterasyon:
kuﬂ-kanat
bilig- bolsa
arpas›z- at
arkas›z-alp
kurm›ﬂ-kiriﬂ
köz-körse

ewek-ewge
tütüﬂmeginçe-tüzülmes
sabanda-sand›r›
k›lnu-k›z›l
yaranu-yaﬂ›l
adh›g-ança

kuruk-kaﬂuk
kuz-kar
y›gaç- yawuz
erkeç-et
eçkü-et
ersek-erge

Homograflar (Benzer Yaz›l›ﬂl› Kelimeler)

Yak›n Homograflar

Kelimelerin Menﬂe’î (‹ﬂtikâk)
At-atat

Ersek-erge

Ewek-ewge

Sessel Birli¤in Serbestli¤i
o¤lak-o¤lan
arpas›z-arkas›z

anutsa-unutsa
sakak-sakal

kuruk-kurug
yatmas-katmas

izlik-içlik

er-at
tay-at
o¤ul-ata

awç›-adh›g
erkeç-eçkü
iﬂ-sart (iﬂ-tüccar)

Tün-taﬁ

Tef-yol (hile-yol)

Anlamca Birbiriyle ilgili Kelimeler
alp-beg
kulak-köz
alp-çerig
kuﬂ-sagz›gan

y›gaç-azgan
budun-Barsgan
k›z-k›srak

Z›t Anlaml› Kelimeler
Aç-tok

‹ç-taﬂ (d›ﬂ)

Karﬂ›laﬂt›rma
Hayvanlarla Karﬂ›laﬂt›rma:
o¤lak- o¤lan
tay-o¤ul
erkeç-eçkü
k›z-k›srak

alp-›klaç (yörük at)
kiﬂi-y›lk›
al›mç›-arslan
berimçi-s›çgan

kuﬂ-er
at-kanat
koy-kuz (koyun-kuzey)
kuﬂ-y›gaç

kün-beg

ot-yigit (ateﬂ-yi¤it)

Nesnelerle Karﬂ›laﬂt›rma:
izlik-içlik (çar›k-keçe)
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Kavramlarla Karﬂ›laﬂt›rma:
Yek-yeg

Körklüg-y›gaç

Kiﬂilerle Yap›lan Karﬂ›laﬂt›rma:
alp-bilge

alp-beg

aç-tok

ula(rehber)-bilge

Vezin
Mensur bir metinde vezin, ritmik bir ö¤e olarak de¤erlendirilebilir; cümlenin bölümlenmesi ile oluﬂur ve bölümlenen parçalar aras›nda vezin vard›r. Bölümlenme için cümle ya da cümleciklerin birbirine paralel yap›lar› bir ölçü olarak ele al›nabilir. Savlar› incelerken sadece simetrik olmas›n› ölçü ald›¤›m›z 52 örnekte, f›kralar›ndaki hece say›s›,
3/7 –1; 4/3 –1; 4/4 –2; 4/5 –2; 5/5 –5; 5/8 –1; 6/6 –6; 6/7 –2; 6/8 –1; 7/7 –14; 7/8 –2; 7/9 –2;
8/7 –1; 8/8 –5; 8/9 –1; 9/7 –1; 9/9 –3; 10/9 –1; 17/16 1 sav tespit edilmiﬂtir. Görüldü¤ü gibi, 7+7
hece ölçüsünü and›ran f›kralara sahip savlar örnek olarak inceledi¤imiz savlar›n %27 sini oluﬂturmaktad›r. Bunun ard›ndan simetrik yap›l› savlar içinde en çok karﬂ›laﬂt›¤›m›z 6+6 heceli
savlard›r. ‹nceledi¤imiz örnekler içinde oran› %11.5’tir.
‹nceledi¤imiz savlardan;
F›kralar›
2+2 kelimeden oluﬂan 9; 3+3 kelimeden oluﬂan 22; 4+4 kelimeden oluﬂan 15; 3+4 kelimeden oluﬂan 1; 7+7 kelimeden oluﬂan 1; 2+3 kelimeden oluﬂan 2; 3+2 kelimeden oluﬂan 1; 5+5 kelimeden oluﬂan 1 sav tespit edilmiﬂtir. F›kralar› üçer kelimeden oluﬂan savlar %42 ile ilk s›ray› al›rken, f›kralar› dörder kelimeden oluﬂan savlar %28’lik bir dilimi kapsamaktad›r. F›kralar› ikiﬂer kelimeden oluﬂan savlar ise %17.2’lik bir orana denk gelmektedir. F›kradaki kelime say›s›n›n da¤›l›m› bu üç grupta yo¤unlaﬂmakta, di¤er f›kralar kelime say›lar› aç›s›ndan karakteristik özellik gösterecek nitelikte görünmemektedir.
Birbirine paralel iki f›kradan oluﬂan 52 sav›n 25 tanesi Klâsik anlamda secinin ﬂartlar›n›
taﬂ›maktad›r. Söz konusu 25 sav›n 19 tanesi Sekkâkî ve Taftazânî gibi âlimlerin yapt›¤› klâsik
Arap belâgat› tasnifine göre, mütevazi seci, 6 tanesi de Ekfem’in mefruk seci olarak tan›mlad›¤› seci kategorisindedir.
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NOTLAR
1
Hz. Peygamber ve onun ashab›ndan baz›lar›n›n, seciye karﬂ› söyledikleri sözlerle ilgili nakledilen rivayetler aﬂa¤›dad›r:
Hz. Muhammed’in kendisine “ Era’eyte men lâ yeﬂrebe velâ’kel velâ sâhe festehâlle eleyse mislü zâlike
batalun” ﬂeklinde secili bir üslûpla soru yönelten birisine“ Esec’an kesec’al kuhhân” yani “Kâhinlerin secisi
gibi seci mi yap›yorsun?” dedi¤i rivayet edilir.
‹bni Abbas da dualarda seciden sak›nmak gerekti¤ini, buna gerekçe olarak da peygamberin de o ﬂekilde davrand›¤›n› söyler.
Muaviye, kâtibine; “Le huve ehvenu ‘aleyye min zerre ev kelbun min kilâbi’l-harre” ﬂeklinde baﬂlayan
bir mektup yazd›r›r. Daha sonra “ min-kilâbi’l-harre” k›sm›n› sildirerek sadece “min-kilâb” k›sm›n› b›rak›r.
Muaviye böylece, “zerre ve harre” kelimeleri aras›ndaki seciyi bozmuﬂ olur.(Ebu Hilal Askerî: Kitabu’s-s›nâ’ateyn’den aktaran, Sebk ﬁinasi C2, s.240)
2
Burada, Andreas Tietze’nin “Gelibolulu Âlî’nin Nesir Üslubu” adl› çal›ﬂmas›nda uygulad›¤› yöntem
kullan›lm›ﬂt›r.
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