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Cismin mekandaki durağan hali 
veya hareketsizliği anlamında 

felsefe ve ketarn terimi. _j 

Sözlükte "durmak, hareket etmemek, 
değişmemek" anlamındaki sükün kelime
si felsefede "hareket etme özelliği bulu
nan nesnenin hareket etmemesi" şeklin
de tanımlanmıştır (İbn Sina, en-Necat, s. 
ı 52). Diğer bir ifadeyle sükün bir nesne
nin iki zaman arasında nicelik, nitelik, me
kan ve konumunun değişmemesi duru
mudur (Abdülemlr el-A'sem, s. 255). Sü
künun "cisimde hareket ve değişimin ol
maması" şeklinde tarif edilmesi hareket ve 
sükQnun karşıt terimler olduğunu göster
mektedir. Buna göre hareket bir eylemi 
ve bir oluşu belirtirken sükün bundan yok
sun olmayı ifade eder, yani birincisi aktif, 
ikincisi pasif kabul edilmektedir. Sükün ile 
hareket kavramları arasındaki karşıtlık ha
rekette n sonra sükün hali gerçekleştiği 
takdirde düşünülebilir; eğer sükQndan son
ra hareket gerçekleşmişse burada karşıt
lıktan söz edilemez. Çünkü bir mekandan 
hareket, o mekanda bulunma halinin bitip 
başka bir mekanda meydana gelmesidir. 
Filozof İbn Bacce'ye göre sükün ile sükün 
haline yönelik hareket arasındaki karşıtlık 
zıt hareketler arasındaki karşıtlık derece
sinde tam karşıtlık sayılmaz (Dügaym
Cihaml, s. 1440). Meşşalfelsefede hare
ket ve sükün zamanı ölçen ve belirleyen 
kavramlar olarak kabul edilir; zamanın var
lığı bu iki kavramın varlığıyla anlaşılır. An
cak bir eylem ve bir değişim sürecinin be
lirlenmesinde süküna nisbetle hareket ak
tif ve dikkat çekici olduğundan zamanın 
ölçümünde daha uygun bir araç durumun
dadır. Bu sebeple hareket birinci derece
de, sükQn ise ikinci derecede bir ölçü ara
cı ve bir belirleyici sayılmaktadır. 

Sükün ve hareket kelamın temel mese
leleri arasında yer almamakla birlikte al
ternatif bir tabiat felsefesi geliştirme dü
şüncesiyle kelam alimleri bu iki kavramı 
birçok açıdan irdelemişlerdir. Onlara göre 
cismin sükün, hareket, toplanma (içtima) 
ve ayrılma (iftirak) olmak üzere dört hali 
vardır. Sükün terimini daha genel bir kav
ram sayılan oluşla (kevn) özdeş sayan ke
Jamcılar, oluşu "cevherin işgal ettiği me
kanda bulunması" şeklinde tanımlar. İki 
kavramdan hareketi "bir yerdeki nesne
nin bir başka yerde bulunması", sükünu 
ise "bir nesnenin iki ayrı zamanda aynı yer-

de bulunması" diye tarif etmişlerdir (Se
mlh Dügaym, Mevsu'atü muştala/:ıfiti 'l

imam Fal]ridd!n er-Razı, s. 373). Bu du
rumda sükünun harekete önceliği vurgu
lanmış olmaktadır. Ancak oluş ve yaratı
lış hadisesinde önceliğin süküna mı yok
sa harekete mi ait olduğu hususu tartış
ma konusu edilmişse de bunun üzerinde 
fazla durutmamıştır (bk. HAREKET). Ko
nuyla ilgili diğer bir husus, kelamcılar filo
zofların, "SükQn hareketin olmayışıdır" şek
lindeki tanımlarına karşı çıkarak sükünu 
olumsuzlukla nitelemenin yanlış olduğunu 
ileri sürmeleridir. Onlara göre mahiyetçe 
bu iki kavram eşit düzeydedir; çünkü ikisi 
de bir nesnenin oluş ve konumunu ifade 
etmektedir; ancak hareketi öneeleyen bir 
oluş gerekli iken sükün için bu söz konu
su değildir (a.g.e., s. 374). 
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L Arap dilinde ve tecvidde bir terim. _j 

Sözlükte "dinmek, durmak; kımıldama
mak; ruhi rahatlık, huzur, sakinlik" gibi 
anlamlara gelen sükün Arap gramerinde 
ve tecvid ilminde bir harfin harekesizlik ha
lini ifade eder; sükQn halindeki harfe sa
kin denir. Sakin harfin üzerine okumada 
kolaylık sağlamak için cezm denilen küçük 
yuvarlak bir işaret ( • ) konur. İbnü'J-Cezerl 
sakini "lazım" ve "arız" şeklinde ikiye ayır
mış, bunları da "müdgam" ve "gayr-i müd
gam" olarak iki kısımda incelemiştir (en

Neşr, 1, 314). 

Tecvid ilminde sakinle ilgili bazı esas
lar şöyle belirlenmiştir: 1. a) Vakıf halin
de iki veya üç sakin yanyana bulunabilir: 
"~~- y-ıı,- ~~"gibi. Birbirine vasledi
Jecek iki kelimeden birincisinin sonu ile di
ğerinin okunan ilk harfi sakin ise birinci ke
limenin sonundaki sakin harfe kesre konur: 
",.Wl~- l,ıü;f ~1". Ancak on kıraat ima
mından Nafı' b. Abdurrahman, Ebü Ma'bed 
İbn Keslr, İbn Amir, Ali b. Hamza el-Kisa!, 
Ebu Ca'fer el-Karl ve Halef b. Hişam sakin-


