
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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SEKİ NE 
(~f) 

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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SEK]NE 

lerine yerleştirdikleri Cahiliye taassubuna 
karşılık Allah'ın peygamber ve mürninte
rin kalplerine sekinesini indirerek onların 
takvaya yönelmelerini sağladığı ifade edil
miştir (ei-Feth 48/26). Bununla mürninte
rin kuwetlenip kalplerinde irade ve cesa
retin hasıl olması, müşriklerin ise korku 
ile güçsüzleşmesi kastedilmiştir (Muham
med b. Ahmed ei-Kurtubl, IV, 1 O 1; ayrıca 
bk. HAMİYET). Bazan da bu kavramla Re
sOl-i Ekrem'in Ebu Bekir ile birlikte kendi
sini öldürmek isteyen müşriklerden uzak
laşarak Mekke dışındaki bir mağaraya sı
ğınmasına (et-Tevbe 9/40), Mekke'ye gir
meleri engellenen Hz. Peygamber'le asha
bının Hudeybiye'de Kureyş'e karşı savaş
mamak üzere biat etmeleri ve barış ant
Iaşması yapmalarına, ayrıca Hayber'in mü
minler tarafından fethine (el-Fet h 48/18) 
atıf yapılmıştır. İlk örnekte seklnenin kime 
raci olduğu konusunda tefsirlerde farklı 
görüşler mevcuttur. Bir görüş, ResOl-i Ek
rem'in Allah'tan başkasından korkmaya
cağı ve Allah'ın kendisine daima yardımcı 
olduğunu bildiği, dolayısıyla sekinenin Hz. 
Peygamber'in yanından hiç eksik olmadığı 
gerçeğinden hareketle ayette geçen seki
nenin Ebu Bekir'in üzerine indiği ve bu 
şekilde onun kalbinin Resulullah'la ilgili 
korku ve üzüntüden huzur ve sükun bul
duğu yönündedir. Sekinenin Hz. Peygam
ber'in üzerine indiğini kabul edenlere gö
re ise bundan maksat, peşlerindeki müş
riklerin görmediği bir orduyla veya çeşitli 
hüccetler ve burhantarla ResOlullah'ın des
tektenerek sekinenin yenilenmesidir (Ma
türldl, VI, 364; Fahreddin er-Razi, XVI, 65-
66; Ebü'l-Fida İbn Keslr, ll, 373). 

İsrailoğulları ile bağlantılı kullanılan se
kine konusunda ise (el-Bakara 2/248) fark
lı açıklamatara yer verilmiştir. İlgili ayete 
göre Allah, peygamberi (Şim uel) aracılığı ile 
İsrailoğulları'na kendilerine kral seçtiği Ta
lut'un hükümranlığının delili olarak düş
manın eline geçen kutsal sandığın kendi
lerine geri geleceğini müjdelemiştir. Bu 
sandık bir rivayete göre Allah tarafından 
Hz. Adem'e indirilmiş, daha sonra Hz. Ya'
küb'a ve İsrailoğulları'na ulaşmıştır; diğer 
bir rivayete göre ise Hz. Musa ile yapılan 
ahidden itibaren İsrailoğulları'nın sahip ol
duğu bir sandıktır. İsrailoğulları savaşa gi
decekleri zaman din adamları bu sandığı 
önden taşır, kendileri de arkadan takip 
ederdi; sandık yanlarında olduğunda da
ima düşmaniarına galip gelirlerdi. Ancak 
Allah, emirlerine isyan edip peygamber
lerine karşı gelmeleri üzerine birçok defa 
sandığın düşmanın eline geçmesine izin 
vermiş, fakat her defasında tekrar İsrailo-
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ğulları'na döndürmüş, son defada ise san
dık bir daha geri döndürülmemiştir. Buna 
göre ayette İsrailoğulları'nın Amalika kav
mine yenitip sandığın Ca!Qt ile (Go!yat) 
adamları tarafından ele geçirilmesine atıf 
yapılmaktadır. Sandığı bir müddet yanla
rında tutan kavim başlarına çeşitli bela
ların gelmesi üzerine sandığın kendileri
ne uğursuzluk getirdiğini anlamış, onu iki 
öküzün sırtına yükleyip İsrailoğulları'na ge
ri göndermiştir. Bir görüşe göre bu, Ta
lut'un (Saul) kral seçilmesinden önce vu
ku bulmuş bir hadise olup sandığın geri 
dönmesi İsrailoğulları'nın, düşmanlarıyla 
savaşırken kendilerine önderlik yapması 
için peygamberlerinden bir kral isteyip da
ha sonra Talut'un hükümdarlığına muha
lefet etmeleri ve bu konuda delil isteme
leri üzerine Şimuel peygamberin beyanı
nın teyidi olmaktadır: "Allah sizin üzerini
ze onu seçti, ilirnde ve bedende ona üs
tünlük verdi. Allah mülkünü dilediğine ve
rir" (el-Bakara 2/247; krş. I. Samuel, 8-10; 
bk. Taberl, ll, 607-608; Muhammed b. Ah
med ei-Kurtubl, ll, 247). 

Ayette sandığın içinde olduğu belirtilen 
sekineye dair çeşitli rivayetler nakledilmiş
tir. Bunu manevi anlamıyla rabbin rahme
tl, İsrailoğulları için vakar, s ükünet ve gö
nül rahatlığı yahut Allah'ın Hz. Musa'ya, 
Harun'a ve sonra gelen peygamberlere in
dirdiği kitaplardan müjdeler şeklinde an
layanlar olduğu gibi insana benzer bir su
reti bulunan bir çeşit rüzgar, zebercet ve
ya yakuttan yapılmış, kedi başı gibi başı, 
iki kanadı, kuyruğu ve parıltılı gözleri olan 
ve ses çıkaran bir yaratık; Allah tarafın
dan gönderilmiş, İsrailoğulları'nın bir şey 
hakkında ihtilafa düşmesi halinde konu
şan ve onlara istedikleri bilgiyi veren bir 
ruh ya da cennetten gelen, içinde peygam
berlerin kalplerinin yıkandığı altından bir 
tas şeklinde açıklayanlar da olmuştur. Bu 
şekilde Allah, Talut'a ve ordusuna yardım 
etmiş ve onlardan düşman korkusunu gi
dermiştir (Taberl, ll, 612-613; Matürldl, ll, 
141-142; Fahreddin er-Razi, VI, 178; Mu
hammed b. Ahmed el-Kurtubl, ll, 249). 

Kurtubl, "Bir kişi Kehf suresini okuyor
du, yanında da iki uzun iple bağlı olan atı 
duruyordu. Bu sırada etrafını bir bulut 
kapladı ve bulut ona yaklaşmaya başladı. 
At bu durumdan ürktü. Sabah olunca o ki
şi Resulullah'a gidip olayı anlattı. Hz. Pey
gamber de, 'Bu sekine idi, Kur'an için in
mişti' dedi" şeklindeki hadisi (Buha.rt, ."Fe
za'ilü'l-Kuı"an", ll; Müslim, "Müsafirin", 
240) delil göstererek sekinenin bir ruh ol
duğu veya ruhu olan bir yaratığa işaret et
tiği görüşü üzerinde durmuştur. Kurtu-

bl'ye göre Allah, sandığı İsrailoğulları'nın 
kalplerinin Talut'un hükümdarlığı konu
sundaki ihtilaftan sükun bulması için bir 
vesile kılmıştır. Taberi'ye göre ise bu ko
nudaki görüşlerin en isabetlisi, sekine ile 
İsrailoğulları'nın bildikleri ve kendisini gö
rünce sükünete kavuştukları bir kısım ala
rnetterin kastedildiğidir; bu şeyin rüzgar, 
hayvan olması veya insan suretine sahip 
bulunması mümkün olup önemli olan or
taya çıktığında İsrailoğulları'na güven ver
mesi, onları mutmain kılmasıdır. Benzer 
şekilde Matürldl tarafından benimsenen 
görüş de sandığın bulunduğu yerde İs
railoğulları'nın güven duyup sükuna er
melerini sağlayan bir şeyin mevcut oldu
ğu bilgisi dışında sekinenin mahiyeti hu
susunda kesin bir bilginin olmadığı yönün
dedir. 

Sandığın içinde bulunduğu belirtilen ka
lıntılar hususunda da bunun Hz. Musa ve 
Harun'un asaları, elbiseleri veya çarıkları, 
Musa'ya verilen levhaların bir kısmı, çölde 
İsrailoğulları'na indirilen yiyecekten (men) 
bir parça, ilim ve Tevrat ya da Allah yolun
da cihad olduğu şeklinde farklı açıklama
lar yapılmıştır {Taberl, ll, 614-61 5; Fahred
din er-Razi, VI, 178). Taberi'nin görüşü, 
ayette adı geçen kalıntı ile zikredilenterin 
tamamının veya bir kısmının kastedilmiş 
olabileceği, bu konuda kesin bir bilgiye 
ulaşmanın mümkün olmadığı yönünde
dir. Elmaldı Muhammed Harndi ise, "Pey
gamberler ne bir altın ne bir gümüş mi
ras bırakmıştır; ancak ilim miras bırak
mıştır" hadisinden hareketle (Ebu DavGd, 
""İlim", 1, 3641; Tirmizi, ""ilim", 19) ayette 
geçen peygamberlerden kalma bakıyye
nin ilim ve din olduğunu, dolayısıyla san
dığın kendisinin muhtevasıyla birlikte bir 
sekine oluşturduğunu ileri sürmüştür (Hak 
Dini, II, 833) İlgili ayetlerdeki sekine kav
ramı muhteva açısından aynı hakikate işa
ret etmekle birlikte sufi müfessir Kuşeyrl, 
İsrailoğulları'na bahşedilen sekine ile Mu
hammed ümmetine bahşedilen seklne ara
sındaki farka ve ikincisinin lehine olan üs
tünlüğe dikkat çekmiştir. Buna göre İs
railoğulları'nın sekinesi düşmanla kendi 
aralarında el değiştirip duran bir sandığa 
konmuşken Muhammed ümmetininki as
la düşmanın ele geçiremeyeceği, hiçbir ya
ratılmışın otoritesinin işlemediği, sadece 
Cenab-ı Hakk'ın tasarrufu altında bulunan 
bir yere, yani kalplerine yerleştirilmiştir 
(Kuşeyrl, I, 192). 

Seklnenin İbranice'deki karşılığı şekina
dır ve bazı şarkiyatçılara göre sekinenin de 
aslını bu kelime oluşturmaktadır (Goldzi
her, XXVI !19831. s. 143). Tanrı'nın yeryü-



zündeki tezahürünü ya da mevcudiyetini 
ifade eden kelime "yerleşmek, oturmak" 
manasındaki "şkn" kökünden gelmektedir 
(Koehler- Baumgartner, IV, 1496). Fiil biçi
mi dışında Eski Ahid'de yer almayan şeki
na. Talmud ve Midraş literatüründe antro
pomorfik ifadelerin geçtiği Eski Ahid pa
sajlarına atıfla Tanrı kelimesi karşılığında 
kullanılmıştır. Bunların başında Tanrı'nın 

(bazan da isminin) toplanma çadırında, İs
railoğulları'nın arasında, Kudüs'te, mabed
de ve Sina'da oturduğunu ifade eden pa
sajlar gelmektedir (Çıkış, 25/8; Sayılar, 5/ 

3; Tesniye, 12/1 1; I. Kra llar. 6/13; İ şaya, 8/ 

18; Hezekiel , 43/7 , 9; Zekarya, 8/3) . Tal
mud'da Tanrı'nın yüzünü, şanını ve kut
sallığını belirtmek için şekina kelimesi kul
lanılmış. Eski Ahid'in Ararnice tercümeleri 
olan Targumlar'da ise bu kavramlar mem
ra (ke lime = logos) veya yekara (şan ) ile 
karşılanmıştır. Talmud, şekinanın tahtının 
göklerde olduğunu ifade etmekle birlikte 
yeryüzünün çeşitli bölgelerine (Aden Bah
çesi. Babil , Sodom, Mısır, Kızıldeniz, vb.) 
bazan bir bulut görünümünde indiğinden, 
Hz. Musa'nın müşahede ettiği yanan ça
lılıkta (Tesniye, 33/16; Exodus Rabbah , 2) 

ve İsrailoğulları'nın Mısır'dan çıkarken yan
larına aldıkları iki sandıktan birinde mev
cut olduğundan ve Nuh oğulları içinde sa
dece Sam'ın çadırları (Sam soyu) üzerinde 
tecelli ettiğinden bahsetmektedir (Sotah, 
13"; Yoma, ıo•, krş . Tekvln, 9/27). Özellikle 
Ken'an toprakları (Siyon) ve sadece İsrail 
kavmi, bilhassa kohenler şekinayı taşıya
bilecek kutsallıkta kabul edilmiş, mabedin 
şekina için yapıldığı ve şekinanın mabe
din en kutsal bölümünde bulunduğu be
lirtilmiştir (Shabbath. 22b) İsrail kavmi 
sürgünde iken onlarla birlikte sürgüne gi
den ve onlarla birlikte kurtuluşu bekleyen 
şekinanın ikinci mabedde mevcut olmadı
ğına ve dünyanın sonunda tekrar yeryü
züne ineceğine inanılmıştır. İnsanlara ışık 
ve ses biçiminde görünen şekinanın ka
natlarından da sıkça bahsedilmiş. bazan 
güvercin şeklinde (kutsal ruh) tasvir edil
miştir (Sotah. 9b; Shabbath, 31 •; krş . Mat
ta, 3/16; Luka, 2/9; Yuhanna. 1/32). Pey
gamberlerle konuştuğu belirtilen şekina
nın koruyucu özelliğine de atıf yapılmıştır 
(Shabbath, 12b) 

Gerek Targumlar'da gerekse Talmud'da 
genellikle Tanrı ile özdeş kullanıma sahip
ken Ortaçağ yahudi alimleri şekinayı Tan
rı 'dan ayrı ve müstakil bir varlık şeklinde 
algılamışlardır. Bu yahudi alimleri, sonsuz 
ve ihata edilemeyen aşkın Tanrı kavramı ile 
yaratma ve vahiyde bulunma sıfatiarını uz
laştırmak için logos kavramına benzer şe-

ki lde Tanrı ile dünya arasında aracı olarak 
yaratıldığını düşündükleri Tanrı'nın nur bi
çimindeki şamndan bahsetmişlerdir. Şekina 

diye isimlendirilen ve aynı zamanda kutsal 
ruhla özdeş kabul edilen bu nur yaratılmış
ların ilki olmakta, vahiy ve peygamberler
le konuşma bu nur aracılığı ile gerçekleş
mektedir. Tanrı'nın Hz. Musa ve İsrailoğul
ları tarafından görüldüğünü ifade eden 
Eski Ahid pasajlarında da söz konusu şey 
Tanrı ' nın nuru yani şekinadır. Bu nuru 
Tanrı 'nın müstakil bir şekilde tezahür eden 
özü şeklinde tasvir edenler de olmuştur. 

Yahudi mistik geleneğinde ilahlığın dişi un
suru ve yarı bağımsız bir varlık olarak algı
lanan şekina yaratılıştaki aşamaların (se
firot) sonuncusu. yani madde alemine en 
yakın sefira ve insan ruhunun kaynağı ola
rak görülmüştür. 

Kur'an'da işaret edildiği üzere İsrailo
ğulları'nın sahip olduğu sandık ve sekine 
bağlantısı açısından önemli bir husus da 
Eski Ahid 'de bahsi geçen kutsal sandık 
ya da ahid sandığıdır. Allah'ın emriyle Hz. 
Musa tarafından yaptınldığı ve içine on 
emrin yazılı olduğu iki taş levhanın ko
nulduğu belirtilen bu sandık, İsrailoğulla
rı tarafından Tanrı'nın mevcudiyetinin ve 
yardımının görünür işareti kabul edilmiş 
ve toplanma çadırının en kutsal bölümün
de muhafaza edilmiştir (Çıkış, 26/3 1-34; 

Tevrat nüshası. içinde menden bir parça 
bulunan kap ve Harun'un asasının sand ı 

ğ ın yan ına konmasıyla ilgili olarak bk. Tes
niye, 31/24-26; Çıkış, 16/32-34; Sayılar, 17/ 

ı O) İsrailoğulları'nın Sina'dan Ken'an top
raklarına yolculukları sırasında kahenierin 
taşıdığı sandığın kendilerini mucizevi bi
çimde her türlü tehlikeden koruduğu nak
ledilmiştir (Yeşu, 3/ 14-17) . Savaşta kavme 
eşlik eden, sandığa görevli din adamları 
dışında kimsenin dokunmasına ya da yak
laşmasına izin verilmemiştir (Hakimler. 
20/27; 1. Samuel, 6/1 9). Gerek Tevrat'ta ge
rekse Rabbant kaynaklarda sandığın için
de Tanrı'nın şanının ve yüce isminin bulun
duğu belirtilmiştir (Ç ı kı ş, 40/34-35 ; Num
bers Rabbah. 4/20) . İslam kaynaklarında 
yer alan. Şimuel peygamber zamanında 
sandığın Filistller'in eline geçmesi hadise
si de Eski Ahid'deki bilgilere dayanmakta
dır (I. Samuel , 4-6). Süleyman Mabedi'nin 
inşasından sonra kohenler tarafından ma
bedin en kutsal bölümüne yerleştirilen (I. 
Kra llar, 811- 11 ) ve bu esnada Tanrı'nın şa
nının mabedi kapladığı belirtilen sandık
tan Mezmurlar'da da (78/61) "Tanrı'nın 

gücü ve şam" diye bahsedilmiştir. Babil 
sürgününden (m .ö. 586) sonra akıbeti bi
linmeyen sandıkla ilgili olarak Peygamber 

SEKTNE 

Yeremya. gelecekte İsrailoğulları'n ın ta
mamen doğru yola döneceği ve artık san
dığın yardımına ihtiyaç duymayacakları ke
hanetinde bulunmuştur (Yeremya, 3/ 1 6; 
krş. Hezekiel. 10118-19) . Hıristiyan inancın

da gerek kutsal sandık gerekse şekina Tsa 
Mesih'le özdeşleştirilmiştir (Yuhanna, 1/14, 

ayrıca bk. AHİD SANDIGI). 
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Iii SALİME LEYLA GüRKAN 

o TASAVVUF. Tasawuf literatüründe 
"manevi feyzin gelişi esnasında kalbin ya
şadığı tatmin hali ve gönül huzuru" anla
mında geçen sekine kelimesi namazla il
gili bir hadiste (Buhari, "Cum<a", 18) "sü
kunet ve vakar" manasında kullanılırken 
bir başkasında (Müsned, I, 106) özellikle 
mutasavvıfların yorumlarına zemin hazır

layacak tarzda yer almaktadır. Slıfiler ta
rafından genellikle marifet ve ilham bağ

lamında yorumlanan sekine kavramını ilk 
dönemde geniş biçimde ele alanların ba
şında Hakim et-Tirmizi gelir. Ona göre 
vahyin gelişi esnasında Cebrail'in rolü ne 
ise ilhamda da sekinenin rolü odur. Pey
gamberler vahye rüya ve ilhamla hazırlan
dıklarından sekine bir bakıma nübüwetin 
mukaddimesi durumundadır. Sekine hem 
geliş aşamasında ilhama eşlik etmekte 
hem de gelen ilham ı kalpte karşılama va
zifesi görmektedir. Gelen bilgiden dolayı 
kalpte oluşabilecek şüphe ve tereddüdü 
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