
SEKBAN 

Mustafa Paşa tarafından Nizam-ı Cedld 
ordusunun yerine teşkil edilen yeni ordu
nun adı da Sekban-ı Cedld idi (bk. SEK
sAN-ı CEDID). Özellikle yaz mevsiminde 
ürünlerin korunması amacıyla taşrada ku
rulan ve görevleri bir nevi koruculuk olan 
ücretli askerlere ·~kır sekbanı" denirdi. Muh
temelen "segban':dan gelme "seymen" adı 
altında Anadolu'nun çeşitli yerlerinde başı 
bozuk asker veya çiftlik korucusu olan kır 
sekbanlarının ayanların maiyetinde istih
dam edildiği bilinmektedir. 
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SEKBAN-ı CEDID 
(oı.ı~..:.ı~) 

IL Mahmud dönemi başlarında 
kurulan düzenli ordu. 

Kabakçı İsyanı sırasında saltanatma son 
verilen lll. Selim'i tekrar tahta çıkarmak 
üzere İstanbul'a gelen ve ll. Mahmud ta
rafından sadrazamlığa getirilen Alemdar 
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Mustafa Paşa tarafından 1808'de teşkil 
edilmiştir. Kaldırılan Nizam-ı Cedld ordusu
nun yerine kurulan bu talimli ordu Seg
ban 1 Sekban-ı Cedld, CiMdiye Segban As
keri, Ecnad-ı Müretlebe-i Sekban, Talim
li Seymen, Talimli Sekban gibi adlarla anı

· lır. 

Eğitilmiş disiplinli bir ordunun kurulma
sının gerekliliği, Kağıthane'de Sened-i İt
tifak sebebiyle yapılan toplantıda Sadra
zam Alemdar Mustafa Paşa'nın açış konuş

masında dile getirilmişti (Saint-Denys, ll , 
201-202; Zinkeisen, VII, 568-569) . Yeniçe
rilerin tepkisini çekmernek için, adı öteden 
beri bilinen ve Yeniçeri Ocağı'nın önemli 
birimlerinden olan sekban bölüklerinden 
oluşturulan ordunun eğitimeisi olarak ba
şına eski Nizam-ı Cedld subaylarından as
len Prusyalı bir mühtedi olan Süleyman 
Ağa getirildi (Saint-Denys, II, 230). Üskü
dar Selimiye Kışiası'ndaki askerlere Arna
vut Mustafa Ağa, Levent Çiftliği Kışlası ' n

dakilere Arnavut Bekir Ağa, Ocak ağalığı 
unvanıyla "reis-i asker" tayin edildi (Şanl
zade, I. 77) Kurulan ordunun riyaseti, Ni
zam-ı Cedld ordusunun ünlü kumandanla
rından olup Selimiye Kışiası civarında otur
ması istenen Kadı Abdurrahman Paşa'ya 
verildi. Kaptanıderya Ramiz Abdullah Pa
şa da donanma için sekban kaydı yapa
caktı (Cevdet , ıx, 8) . Ayrıca Nizam-ı Cedld 
binbaşı ve bölükbaşılarından istifade edi
lecekti. Yaşanan tecrübelerden hareket
le. daha saltanatının başında talimli asker 
oluşturulması gibi tehlikeli bir işe girişil
mesini tedirginlikle karşıladığı anlaşılan ll. 
Mahmud, bu gelişme karşısında tepki gös
terdiyse de Alemdar Mustafa Paşa'nın pi
yade ve süvari kapıkulu ocak zabitlerinden 
mühürlü senetler aldığını belirtınesi üze
rine razı olmak zorunda kaldı (Uzunçarşı
lı , Meşhur Rumeli Ayanlarından, s. 145) . 

1808 Kasımında yeni ordunun yüzbaşı, sağ 

ve sol kol ağaları ile binbaşıları tayin edil
di. Aslında Nizam-ı Cedld askerinin ihyası 
veya devamı niteliğindeki (Yay la İmamı Ri
salesi, sy. 3 [ 1973[, s. 252) bu ordunun ilk 
erieri Rumeli'den İstanbul'a gelen ayan
ların maiyetinde bulunan kır sekbanları ol
du. İstanbul ahalisinden katılımlar bu gi
bi deneyierin sonunun kötü bitmesinden 
ötürü başlangıçta ağır gitti. Balkanlar'ın 
sert tabiatlı gençleri de disiplin içine gir
meyi göze alamadıklarından buna pek il
tifat etmedi. İlk günlerdeki başvuru azlı
ğı karşısında hıristiyan ahaliden de asker 
kaydına izin verildiğine dair kaynaklarda 
yer alan bilgilerin (Saint-Denys, II, 207; 

Zinkeisen. VII. 570) doğruluğu şüphelidir. 

Kısa zaman içinde 4000 kişilik bir mevcu-

da erişiimiş olması asker kaydında bir zor
lukla karşiiaşılmadığını göstermektedir (Şa
n!zade, 1, 98; Cevdet, IX, 18) . Kadı Abdur
rahman Paşa da Tüfekçi olarak adlandırı
lan, yanında çok sayıda eski Nizam- ı Cedid 
askeriyle gelmişti. 

Yeni orduya tahsis edilen Levent ve üs
küdar'daki kışialar elden geçirildikten son
ra sekbanlar buralarda eğitilmeye başlan
dı (3 Ekim I808) . Beyaz. kırmızı ve yeşil 
renklerde üniformaları içinde üç bölük ha
linde düzenlenen (Schlechta-Wssehrd, s. 
I 90) sekbanların kıyafetleri aynı biçimde 
aba. dizlik, tozluk, şalvar ve mintandan 
oluşuyordu. Başlarına Nizam-ı Cedid erle
rinin baratasından farklı şekilde "şubara" 
denilen dilimli bir serpuş giyecekler ve bu
nun üzerine İslami işaret olarak ahaliyi tat
min etmek üzere şal saracaklardı. Asker
ler Avrupa! tarzda tüfekli eğitim görecek
tL Yeni asker alınması için imparatorluğun 
her tarafına emirler gönderiterek asker is
tendi ve gelenlerle kışialar dalmaya başladı 
(Şanlzade , ı. 90). Kurulurken nihai mev
cudunun 100 bölük ve üç tümen halinde 
160.000. bir başka rivayete göre 200.000 
kişiden oluşmasının düşünüldüğü ileri sü
rülmektedir. Yeni ordunun işlerinin görül
mesi ve ulemanın desteğinin sağlanması 
için Umur-ı Cihadiyye Nezareti adıyla bir 
teşkilat kuruldu ve başına Alemdar Mus
tafa Paşa'nın Rusçuk yaranından Behiç 
Efendi getirildi (14 Ekim 1808). Yeniçeri
lerio tepkisini çekmernek için Sekban-ı Ce
did bölükleri geleneksel kapıkulu ocakla
rının sekizincisi olarak kabul edildi. Bun
lara tuğ, sancak ve davul verilip mevcut
lardan ayrı ve müstakil bir ocak olduğu 
vurgulandı. Sekbanlara daha yüksek maaş 
bağlanması yeniçeriterin bile yeni ocağa 
rağbetlerini arttırdı; bu arada pek çok gö
nüllü sekbanlığa talip oldu. Sekban-ı Ce
dld'in Üsküdar Kışiası'nda yapılan tuğ , alem 
ve sancak teslimi yeniçeri ileri gelenlerinin 
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de katılımıyla gösterişli bir törenle gerçek
leşti (a.g.e. , ı. 98) 

Kamuoyu dikkate alınarak yeni teşkila
tın masrafları için başka vergiler ihdasın
dan kaçınıldı ve haksız ellerde biriken esa
melerden bu amaçla istifade edilmesi yö
nüne gidildi. Bu gibilerin ellerindeki maaş 
cüzdaniarına önce tamamen el konulma
sı ve karşı koyanların idam edilmesi dü
şünüldüyse de ll. Mahmud'un müdahale
siyle bunların kırk gün içinde yarı değeriy
le teslim edilmeleri gerektiği ilan edildi 
(Cevdet. IX, 9) Esame alım satımından 
çıkarı olan ocak eskileri , rica! ve halktan 
bazı kesimler bu uygulamadan memnun 
kalmadılarsa da Alemdar'dan çekinmele
rinden ötürü buna karşı çıkamadılar. öte 
yandan Sekban-ı Cedld erlerine tanınan 
imkanlar yanında sadrazarnın yeni ordu
ya teveccühü ve devletin asker olarak sa
dece sekbanları. topçuları ve kalyoncuları 
tanıması yeniçerilerin öfke ve kıskançlık
larını çekiyordu. istanbul kahvehanelerin
de dedikodular hızla yayılıyordu. Bu ara
da Sekban askerlerinin sayısı artıyor. ay
rıca Anadolu'da başta Cebbarzade Süley
man Bey olmak üzere diğer bazı ayanlar 
tarafından asker yazımı yapılıyordu. Kendi 
siyasi hesabı içinde başta ll. Mahmud ol
mak üzere gidişatın önceki gibi bir yeni
çeri isyanıyla sona erebileceğinden kaygı
lananlar yeni oluşuma karşı mesafeli dav
ranıyordu . Asker olarak kalmak isteyenle
rin yeni kurulan Sekban-ı Cedld Ocağı'nda 
askerlik öğrenmeleri mecburiyeti nihayet 
bardağı taşıran son damla oldu. Alem
dar'ın ısiahat girişimlerinden rahatsızlık 

duyanların da sürdürdüğü çalışmalar so
nucu yeni orduya karşı çıkan yeniçeriler 
ayaklandı ve harekete geçerek Babtali'yi 
bastı (16 Kasım I808) Dağınık ve kuman
da birliği içinde olmayan sekbanlar bu bas
kın esnasında sadrazama yardımda bulu
namadılar. Ancak Kabakçı isyanı'nda oldu
ğu gibi bu defa gelişmelere seyirci kalma
dılar ve çarpışmalara iştirak ettiler. Top
hane ve Galata'yı elde tutarak Tersane ve 
donanma ile irtibat halinde oldular. Üskü
dar'a ve saraya asker sevkettiler (Krauter, 
s. 29) Ardından Topkapı Sarayı birinci av
lusu içinde ve dışında. Ayasofya, Sultanah
met. Beyazıt ve Süleymaniye semtlerin
de Sekban-ı Cedld askerleriyle yeniçeriler 
arasında kanlı sokak çatışmaları meyda
na geldi. Süleyman Ağa kumandasındaki 
Sekbanlar gemilerden atılan topların atışı 
altında kalan Ağa Kapısı'na kadar ilerledi
ler. Toplam sayıları 4000 kadar olan sek
ban askerleri yeni ve talimleri yetersiz ol-

masına rağmen direndiler. Alemdar Mus
tafa Paşa'dan sonra Süleyman Ağa'nın da 
burada isabet alarak ölmesi başsız kalma
larına yol açtı (a.g.e., s. 30) . Gemilerden 
ateş edilmesi sebebiyle infıale kapılan hal
kın da iştirakiyle sayıları 1 5-16.000 olan 
yeniçeriler karşısında başarılı olamadılar 
(Zinkeisen , VII , 571 ). Bununla birlikte çar
pışmalarda cesurca saldırıları ile yeniçeri
lerin gözünü korkutınayı başardılar. Çar
pışmalar sırasında Levent ve Üsküdar kış
laları yakıldı. Selimiye civarındaki matbaa 
başta olmak üzere Nizam-ı Cedld uygula
malarına katkısı bulunan her şey tahrip 
edildi. Kadı Abdurrahman Paşa'nın kona
ğı dahil olmak üzere diğer kumandan ev
leri ve iş yerleri, atölyeler yıkıldı. sekbanla
rın ağaları öldürüldü (Cevdet. IX. 31 vd ı 

Sahipsiz kalan Sekban-ı CedJd askerlerin
den sağ kalanlar istanbul dışına kaçıp da
ğıldı (Ca bl ömer Efendi . 1, 309-3 ı ı ı Üç ay 
kadar süren Sekban-ı Ced1d denemesinin. 
Haziran 1826'da son darbeyi vurmak üze
re gerekli bütün önlemleri alan ve Eşkin
ci Ocağı'nı kurarakyeniçerileri son bir de
fa ayaklanma tuzağına düşürüp ortadan 
kaldırmayı hedefleyen ll. Mahmud için iyi 
bir örnek teşkil etmiş olduğuna şüphe yok
tur. 
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Allah ' ın müminlere bahşettiği 
sükunet ve güven anlamında 

Kur 'an terimi. 
_j 

Sözlükte "sakin olmak, durmak; susmak" 
manasındaki sükun kökünden türeyen se
klne "ağırbaşlılık, vakar, rahmet. güven, 
kişiyi teskin eden şey" demektir (Lisanü'l
'Arab, "skn" md ı. Ragıb ei-İsfahan'i keli
meye "müminin kalbini teskin eden ve ona 
güven veren melek. şehvete meyletmek
ten alıkoyan akıL korkunun yok olması du
rumu" anlamlarını vermiştir. Seklne Kur
'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber'e, mümin
lere ve İsrailoğulları'na atıfta altı ayette 
geçmektedir. Bunların beşinde Allah'ın Re
sUl-i Ekrem ile müminlerin üzerine ya da 
kalplerine huzur indirdiği ve onları -melek
lerden oluşan- ordularla ve zaferle destek
lediği belirtilmekte (et-Tevbe 9126. 40: ei
Feth 48/4, I 8. 26 ı. birinde ise i srailoğulla
rı'na ait sandığın içinde kendileri için rab
lerinden bir seklnenin. ayrıca Musa ve Ha
rün hanedanlarından bir kalıntının bulun
duğuna işaret edilmektedir (e i-Bakara 2/ 
248) Seklne hadislerde yine Hz. Peygam
ber ve müminlerle bağlantılı olarak yer 
almaktadır (Bu har!, "Cum<a" , 18, "Cihad", 
34: Müslim , "Zikir", 39, "Cihad", 125 ; EbO 
DavOd, "Cihad", I 9) 

Tefsirlerde yer alan yorumlarda keli
menin "teskin etme ve güven oluşturma" 

manasma vurgu yapılmış: kalbe inen sü
kunet, gönül rahatlığı, güven duygusu. 
sabır, vakar. müminlerin sükGn bulmala
rını ve iman etmelerini sağlamak ya da 
imanlarını arttırmak için Allah'tan gelen 
yardım ve rahmet biçiminde açıklanmış
tır. Bilhassa müminlerle bağlantılı ayetler 
söz konusu olduğunda (et-Tevbe 9/26: el
Feth 48/4) şiddetli üzüntü ve korkudan 
sonra melekler vasıtasıyla veya başka yol
larla kalplerin sükCın ve itminan bulması 
(Matürldl, VI, 323) , din konusunda sebat 
ve hidayete sevkeden baslret (Taber'i , XIII , 
88) , Rabbin hükmü karşısında kalbin it
minana ulaşması , beşeri faaliyetin bütü
nüyle silinmesi, gaybdan hasıl olan şeyle
re itiraz etmeden gönlün rıza göstermesi 
(Kuşeyrl , Il , ı 9) tarzında izahlar yapılmış
tır. Tasawuf geleneğinde kelimeye yay
gın anlamının dışında "ilham. marifet, ya
kin, nur" manaları atfedilmiştir (Çift. XV/2 
[20061, S. 201-205 ). 

Ayetlerde Allah'ın mürninler üzerine se
klnesini indirmesi bazan genel bağlamda 
kullanılmış (et-Tevbe 9/26 ). inkarcıların kalp-
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