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Cismin mekandaki durağan hali
veya hareketsizliği anlamında
felsefe ve ketarn terimi.

_j

Sözlükte "durmak, hareket etmemek,
sükün kelimesi felsefede "hareket etme özelliği bulunan nesnenin hareket etmemesi" şeklin
de tanımlanmıştır (İbn Sina, en-Necat, s.
ı 52). Diğer bir ifadeyle sükün bir nesnenin iki zaman arasında nicelik, nitelik, mekan ve konumunun değişmemesi durumudur (Abdülemlr el-A'sem, s. 255). Sükünun "cisimde hareket ve değişimin olmaması" şeklinde tarif edilmesi hareket ve
sükQnun karşıt terimler olduğunu göstermektedir. Buna göre hareket bir eylemi
ve bir oluşu belirtirken sükün bundan yoksun olmayı ifade eder, yani birincisi aktif,
ikincisi pasif kabul edilmektedir. Sükün ile
hareket kavramları arasındaki karşıtlık harekette n sonra sükün hali gerçekleştiği
takdirde düşünülebilir; eğer sükQndan sonra 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 derecesinde tam karşıtlık sayılmaz (DügaymCihaml, s. 1440). Meşşalfelsefede hareket ve sükün zamanı ölçen ve belirleyen
kavramlar olarak kabul edilir; zamanın varlığı bu iki kavramın varlığıyla anlaşılır. Ancak bir eylem ve bir değişim sürecinin belirlenmesinde süküna nisbetle hareket aktif ve dikkat çekici olduğundan zamanın
ölçümünde daha uygun bir araç durumundadır. Bu sebeple hareket birinci derecede, sükQn ise ikinci derecede bir ölçü aracı ve bir belirleyici sayılmaktadır.
değişmemek" anlamındaki

Sükün ve hareket kelamın temel meseleleri arasında yer almamakla birlikte alternatif bir tabiat felsefesi geliştirme düşüncesiyle 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 kavram sayılan oluşla (kevn) özdeş sayan keJamcılar, oluşu "cevherin işgal ettiği mekanda bulunması" şeklinde tanımlar. İki
kavramdan hareketi "bir yerdeki nesnenin bir başka yerde bulunması ", sükünu
ise "bir nesnenin iki ayrı zamanda aynı yer-

de bulunması" diye tarif etmişlerdir (Semlh Dügaym , Mevsu'atü muştala/:ıfiti 'l
imam Fal]ridd!n er-Razı, s. 373). Bu durumda sükünun harekete önceliği vurgulanmış olmaktadır. Ancak oluş ve yaratı
lış hadisesinde önceliğin süküna mı yoksa harekete mi ait olduğu hususu tartış
ma konusu edilmişse de bunun üzerinde
fazla durutmamıştır (bk. HAREKET). Konuyla ilgili diğer bir husus, kelamcılar filozofların, "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 konusu değildir (a.g.e., s. 374).
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Sözlükte "dinmek, durmak; kımıldama
mak; ruhi rahatlık, huzur, sakinlik" gibi
anlamlara gelen sükün Arap gramerinde
ve tecvid ilminde bir harfin harekesizlik halini ifade eder; sükQn halindeki harfe sakin 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 müdgam" olarak iki kısımda incelemiştir (enNeşr,

1, 314).

Tecvid ilminde sakinle ilgili bazı esaslar şöyle belirlenmiştir: 1. a) Vakıf halinde iki veya üç sakin yanyana bulunabilir:
"~~- y-ıı,- ~~"gibi. Birbirine vaslediJecek iki kelimeden birincisinin sonu ile diğerinin okunan ilk harfi sakin ise birinci kelimenin sonundaki sakin harfe kesre konur:
",.Wl~- l,ıü;f ~1". Ancak on kıraat imamından 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-

SÜKÜT
den önce hemze-i vasl ile başlayan kelimelerde hemze-i vaslı ıskat edip önceki sakin
kelimenin sonunu zamme ile okumuşlar
dır: ",.ı:>1 .;.ı1 - ~1 ~ - ıS-*"'1...1A!~"· " .;rı"

kelimesi fetha ile (.dı1 .).o) , cem' "mlm"leri ( u~ 1 ~) ve kendinden önceki
harf fethalı olan cem ' "vav"ları zam me ile
(~1 1~ Y~). mütekellim zamiri olan
"ya"lar fetha ile (.;.ı-!~1 ı.S~t.:<: 4) harekelenir. Harf-i medler ise kendilerinden sonraki sakin harfe vasledildiklerinde okunmaz:
.. ö~11~ 1- ....s,.-...1 ..s~1- 1~.W1 I.Mı,S". b)
Vakıf ve vasıl halinde sabit olan sükuna sükun-i lazım, aslında bulunmadığı halde vakıf sebebiyle ortaya çıkan sükuna sükun-i
arız denir. Her iki sükun çeşidi med sebeplerindendir. Lazım sükün, cezm veya şedde
ile gösterilir. Bir kelimede harf-i medden
sonra sükun-i lazım bulunursa medd-i lazım gerçekleşir ve dört elif miktarı uzatı
larak okunur: "u~T- ~~ 1". Med harfinden
sonra arız sükun bulunursa medd-i arız
olur ve tül, tavassut, kasr vecihlerinden biriyle okunabilir( ~- .;.ı.!.JJ 1 ('3-/.- .:r-oJW1).
Asıl harekesi kesre ve zamme olan arız
sükunlarda revm ve işmam vecihleri de
caizdir. Harf-i linden sonra sükun gelince
medd-i lin meydana gelir. Sükun-i arız
da ((',_iY~ - ~1~ - _r-W 1~) kelime medd-i
arızdaki vecihlerden. sükün-i lazımda ise
(J....c ~ - ~'de ayn lafızları ) tul ve tavassut vecihlerinden biriyle okunabilir (bk.
MED) . c) Yan yana gelen mütemasil, mütecanis ve mütekarib harflerden birincisi
sakin . ikincisi harekeli olursa birinci harf
ikinciye idgam edilerekokunur: 1,_ı>~ .>.S".
.. .:;...}+---..:;..) Jf', .. ~lo+- ~..w:Lo" , " 1,_ı> ..i.S+--Ebu Amr b. Ala sakin "ra"yı harekeli "lam"a
da idgam eder:~ r."'1,"', "ı;kıs +---1,;,lfol.9".
.. ~)~1~+---~)

2. a) Sakin "nun"dan sonra on beş ihfa
harfinden biri bulunursa nun ihfa ile, altı
izhar harfinden biri gelirse izhar ile. •· .;,,_Lo)1."
lafzındaki harflerden biri geldiğinde idgam
ile, "'":-'" harfi geldi ğinde iklab ile okunur
(bk İDGAM ; İHFA, İKlAB; iZHAR). b) Sakin "mlm"den sonra harekeli "(' .. gelirse
sakin mlm idgam yapılarak, .. y .. harfi gelirse ihfa ile, bu iki harften başkası gelirse
izhar ile okunur. c) "~ .,_J:ı§" lafzındaki
harfler kelimenin ortasında veya sonunda sakin olarak bulunursa kalkale yapılır.
d) "J1" takısındaki sakin "lam"dan sonra
kamer! harflerden biri ( ~ ._p.~ ~~i)
bulunursa sakin lam izhar edilerek .;rı;,...i1),
(_,....;j1 - şemsi harflerden biri bulunursa
bu harfe idgam edilerek okunur: '-!}il1".
"...,.....ıı1 - e) Sakin "ra" dan önce fetha veya
zamme varsa -bazı istisnalarla- ra kalın

(

~-""'Y-- fi*--OJ). kesre varsa ince (r."' 1~ )
okunur. f) Bazı kıraatlerde "ı.Jııı - J! - ,:,1- ...s"
kelimeleriyle te'nis "ta"sı kendilerinden sonra gelen bazı harfiere idgam edilerek okunabilmektedir: ~..ir". "y_;.k +--- y;s ı.Jııı".
+--- ~,:,1~"· "~+---C!:""" .>.S", .. ~~J.S" +--- ~,.,s
"~ +--- ~.)!" , "~1~

3. a) Verş, Sus! ve Ebu Ca'fer'e göre sakin hemze -bazı istisnalarla- bir önceki harfın harekesine uygun med harfine ibdal edilir: "0-"3-/. +--- .;rı~". ".,r-> +--- ~ ", ".rı4 +--- .rı~".
b) Verş sakin harften sonra gelen hemzenin harekesini bu sakin harfe nakleder:
" ..;.Yf-' 1.;rı +--- ..;.Yf-' 1.;rı" . " .;rı !.Mı +--- .;rıT.;rı". c)
Hamza b. Hablb -bazı istisnalarla- hemzeden önce gelen sakin harf üzerinde sekte
yapar. d) Kalun. İbn Keslr ve Ebu Ca'fer.
cem' zamirierinin "mlm"lerine zamme verip uzatan vav takdir ederek (sıla ile) okurlar:"~ +--- ~ ... " # +--- rıJ'". e) EbuAmrb.
Ala, Hallad b. Halid ve Kisa!, sakin ta ile harekeli fa yan yana gelince "ba"yı "fa"ya idgam ederler: " -.!.1:.1~1; ~~.;rı~ ,...;,_.s~ ~i"
gibi. Ayrıca Kisa! bunun zıddı durumda
olan sakin "fa "yı "bfı"ya idgam etmiştir:
"~~ .. gibi. f) Hamza b. Hablb, Kisa!,
Ruveys ve Halef b. Hişam kendisinden sonra harekeli dal gelen sakin "sfıd"ları işmam
ile okurlar: " ..;.~.ol ·.:.ı~~". g) Verş, sakin
durumdaki "'-"' - .ı." ve ".l::>" harflerinden
sonra gelen fethalı " lam"ları tağllz ile (kalın) okur: "u~·~ .~i" gibi.
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Sözlükte süküt "susmak, konuşmamak"
gelir. Aynı kökten türeyen fiiller
hareketli varlıkların sükun bulmasını; öfke, rüzgar, yağmur gibi kelimelere yüklem
yapıldığında bunların dinmesi, durgunlaş
ması veya kesilmesini belirtmek için kulanlamına

ibadetleri ve hukuki münasebetleri ilgilendiren yönleriyle fıkı hta geniş biçimde ele alınan sükut terimine ahlak ve tasawuf eserlerinde de rastlanır. Mesela insanın ağzından çıkan her sözün kayıt altı
na alındığını bildiren ayetle (Kaf 50/ 18) kişinin diline ve üreme organına sahip olmasının önemini vurgulayan hadis yanın
da (Buhar1', "Ril5al5" , 23), "Kim Allah'a ve
ahiret gününe inanıyorsa ya hayırlı SÖZ söylesin ya da sussun" (Buhar!, "Ril5al5", 23);
"Susan kişi kurtuluşa erer" (Tirmizi, "~ya
rnet", 50) mealindeki hadislerden hareketle faydasız söz söylemektense susmanın
daha faziletli olduğuna , buna karşılık haksızlık karşısında sessiz kalmayıp konuşma
nın görev sayıldığı durumlar bulunduğu
na dikkat çekilmiştir (bk. EMİR bi'I-MA'RÜF
NEHİY ani' I-MÜNKER).
Fıkıh

Cevherl, eş-Şı/:ıflf:ı ( n şr. Ahmed AbdülgafO r Attar). Beyrut 1399/1979, V, 2136; Ragıb ei-İsfaha
nl. el-Müfredat, "skn" md.; Lisanü'l-'Arab, "skn"
md. ; Tehanevl. Keşşaf, 1, 700-702; Tacü'l-'arüs,
"skn" md.; Kamus Tercümesi, IV, 651 ; Dan). etTeysfr(n ş r. O. Pretzl), İstanbul1930, s. 34-45, 6369; Fırüzabadl, Beşa'iru ı;e vi 't-temyfz [nşr. M. Ali
en-Neccar). Beyrut, ts. (Mektebetü 'l-ilmiyye). lll,
237-242; İbnü'I-Cezerl, en-Neşr, 1, 222-224, 278304,3 14-320, 390-395, 408-424; ll, 19-29, 111115, 120-123; Süyütl, el-itk:an, Beyrut 1973, 1,
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ve'n-naf:ıvi'l-'Arabf, Kahire 1408/1987, s. 122159, 318-416; Abdülfettah Paluvl, Zübdetü'l-'irfan, İsta nbul , ts. [Hilal Yayınları) , s. 8-11,20-21,
27-28.
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!anılır. Fıkıh terimi olarak sükut irade bildiren veya iradeye delalet eden bir söz, işa
ret ya da fiilin eşlik etmediği susma halini
ifade eder (çağdaş eserlerdeki tanım önerileri ve tartışmaları için bk. Kahtan, s. 4555). Aynı anlamda olmak üzere fıkıh eserlerinde samt ve sumat kelimeleri de kullanılır. Bir ayette öfke kelimesine yüklem
yapılarak "sekete" fiili (el-A'raf 7/ !54), diğer bir ayette "samitQn" (susanlar) kelimesi (el-A'raf 7/193) geçer. Hadislerde ise
her ikisiyle de aynı kökten türeyen kelimeler yaygın şekilde yer almaktadır.

usulünde sükuta anlam yüklenen
mükellefin bir şeyden
yararlanıp yararlanmaması veya bir işi yapıp yapmaması hususunda özel delil bulunmaması (şariin s usması ) meselesi gelir.
Usulcülerin bu durumda asli hükmün ne
olduğuna dair görüşlerini dinin gelmesinden önceki ve sonraki dönem açısından
ayrı ayrı ele almak gerekir (bk MUBAH) .
ibadetler alanında sükQt kavramı, özellikle imarnın kıraati sırasında cemaatin sessiz kalmasının ve hutbe okunurken susup
imamı dinlemenin hükümleri açıklanırken
ele alınır. öte yandan Cahiliye döneminde
görülen, itikaf gibi bazı ibadetlerle birlikte veya ibadetlerden bağımsız olarak gün
boyu susma uygulamasını Hz. Peygamber
menetmiş (E bO DavOd , "Veşaya", 6; Azlmabadl, vııı , 76) ve susma şeklinde oruç
tutmayı da yasaklamıştır (EbQ Nuaym, s.
ı 92). Fakihlerin bir kısmı Mecüsller'e benzeme görünümü taşıdığı için bu davranışı
mekruh , bir kısmı haram diye nitelemiş
tir. Aynı şekilde susarak hac yapmak Hz.
Ebu Bekir tarafından helal olmayan Cahiliye işlerinden sayılmıştır (Buhar1', "Mena15ıbü'l-enşar", 26) .
konuların başında
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