SÜLÜK
farklı başlıklar taşıyan bazı

tarihler de literatürde Süleymanname diye nitelendirilmiştir. Tamamıyla Kanuni devrine ayrılmış
olan Kemalpaşazade' nin Tevfırih -i Al-i
Osman, X. Defter'i ve Celalzade Mustafa
Çelebi'nin Tabaki'itü'l-memfılik'i buna örnek gösterilebilir.
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Talibin
bir mürşidin gözetiminde yaptığı
manevi yolculuk anlamında
tasavvuf terimi.
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Sözlükte "yola girmek, yolda yürümek;
(bir şey) başka bir şeyin içine nüfuz etmek, katılmak, intikal etmek" anlamları
na gelen süiQk kelimesi tasawufta "insanı Hakk'a ulaştıran tavır, amel, ibadet, fiil,
hareket ve davranış tarzl arı" manasında
kuıı::mılmıştır. SülQk, "yol" anlamına gelen
ve terminolojide benzer çağrışımlara sahip olah tarik ve tarikat kavramlarından
daha kapsamlıdır. Tarikat, belli bir şeyh
etrafında toplanmış mürid ve muhiblerden oluşan tasawufi bir cemaati ifade -ettiği halde sülOkte böyle kururnuri varlı -

ğı şart değildir. SülOk kelimesi, ilk dönem
tasawuf klasiklerinde dini hayatla ilgili bütün fiilieri kapsayan geniş bir kullanıma
sahipken XII. yüzyılda tarikatların ortaya
çıkmasından sonra daha çok "Hakk'a ulaş
ma yolunda belli tasawufi adab ve erkanın uygulanması" anlamını kazanmıştır.

SülOke bir tasawuf terimi olarak ilk defa
Abdülkerlm el-Kuşeyrl'nin Tertibü 's-süW.k adlı eserinde rastlanmaktadı r. Sü!Ok,
tarikatlar sonrası dönemde genellikle aynı anlama gelen seyr kelimesiyle birlikte
(seyrü sülük) kullanılmıştır.
Tasawuf "sülük ilmi" şeklinde tarif edilir. Bu ilmin konusu, talibin Hakk'a erme
yeteneğini kazanmak için nefsini dünya
kirlerinden arındırması, ahlakını düzeltmesi ve güzelleştirmesi, amacı da nefsini ve
rabbini bilmesidir. Tasawuf yoluna girmek
yani sülOk yapmak isteyene "tali b", yolun
başlangıcında olana "mübtedl", bu yolda
mesafe katedene "salik" (ehl-i sü!Qk), yolun sonuna ulaşana "müntehl" denir. Salik
mübtedl ile müntehi arasındaki mertebededir. SülOkün nefisteki başlangıcı tövbenin ardından kalbin uyanıklık (yakaza)
halinde olması, sonu ise Hakk'a vuslatın
(fena fillah) ardından Hak ile baki olmaktır (beka billah). SOfilere göre sülOkün birtakım aşamaları vardır. Bunlara makame,
menzil, medrece, akabe gibi isimler verilir. Bu aşamalar üçe, ona, yüze ve bin bire kadar varan gruplar halinde tasnif edilmiş. bu konuda kitaplar yazılmıştır. Hace
Abdullah-ı Herevi'nin Menfızilü's-sfı 'irin' i
bunların en meşhurudur. Seyrü sülOk sı
rasında bir makama tam olarak gerçekleştirilmeden bir sonraki makam geçilemez. Aksi takdirde bu makamdaki eksiklik daha sonraki makamlarda devam eder
ve nihayete ulaşana kadar sülQkü olumsuz
yönde etkiler.
Muhyiddin İbnü'l-Arabl kelimenin sözlükteki "katılmak, intikal etmek" anlamın
dan hareketle sülOkü "mana, silret ve bilgide bir yerden başka bir yere intikal etme, makamlar üzerinde yürüme" şeklin
de tanımlamıştır. Ona göre manada süIQk bir ibadet menzilinden başka bir ibadet menziline, surette sülOk Allah'a yaklaşmak için farz kılınan bir arnelden emir
ve nehiy şeklinde Allah'a yakıniaşmayı sağ 
layan başka bir amele, bilgide sülCık bir
makamdan başka bir makama, esrna-i
ilahiyyede bir isimden başka bir isme, bir
tecelliden başka bir tecelliye, bir nefisten
başka bir nefse intikaldir (FütüJ:ıat, ll, 380381 J İ bnü'I-Arabi sülük ve saliki salikin
amacına ve Allah'ı bilmedeki mertebesine

göre farklı türlere ayırır: Nefsiyle sülQk
eden, rabbiyle sülük eden, hem nefsiyle
hem rabbiyle sülQk eden ve salik olmayan
salik. Nefsiyle sülOk eden salik, "Kulum ben
onu sevineeye kadar bana nafile ibadetlerle yaklaşır" kutsi hadisinde belirtildiği üzere Allah'ın sevgisine ulaştıran nafile ibadetlerle kendi başına Hakk'a yaklaşmaya
çalışır. Bunları hakkıyla yerine getirip hadisin ikinci kısmındaki, "Onu sevdiğimde
gören gözü, işiten kulağı olurum" manası
uyarınca Hak ile gören ve Hak ile işiten salike rabbiyle sülük eden salik denir. Böylece o kurb-i nevafil mertebesine. makam-ı
cem'e ulaşmış olur. Hem nefsiyle hem rabbiyle sülQk eden ise kurb-i nevMil mertebesine vardığında Hakk'ın işitme ve görme gücü olduğunu zevk bakımından idrak
eder. Salik olmayan salik, "Attığında sen
atmadın, lakin Allah attı " ayetinin (el-Enfal8/l7) mazharıdır. O, nefsinin kendi kendine sülQk edemeyeceğini görüp hem nefsi hem de rabbiyle birlikte sülOk ettiğini
anlar (a.g.e., II, 381-382). İbnü'l-Arabi'ye
göre salik, makam ve menziller arasında
sadece bilgi veya tasawurla değil amel ve
hal ile yürüyen kimsedir. ilmi ayn haline
getirir, bildiğini gözle görür. Bu sebeple
bilgisinde şüphe söz konusu değildir. SüIQk sadece nazari-kitabi bilgi ve tasawurla
olmaz. Salikin kazandığı bilgiye göre yaşa 
ması, ilme'l-yakin mertebesinden ayne'lyakin ve hakka'I-yakin mertebesine ulaş
ması şarttır. Mesela bir talibin rıza makamı hakkında bilgi sahibi olması yetmez,
rıza halini tecrübe etmesi bir zorunluluktur; aksi takdirde rızanın hakikati idrak
edilemez.
Abdurrahman- ı Cami salikieri Hakk'a ermek isteyenler ve cennete girmek isteyenler şeklinde iki kısma ayırır. SCıfiler ve melametiler birinci; zahidler, abidler, fakirler
ve hadimler ikinci gruba dahildir. Cami,
salik olmadıkları halde samimi bir şekilde
onları örnek almaya gayret edenler bulunduğu gibi salik gibi görünüp aslında riyakar ve menfaat endişesi taşıyan zümrelerinde mevcudiyetine dikkat çeker (NefeJ:ıatü'l-üns, s. 4- ı 2) Talibin yetenekli, hevesli, samimi, azimli ve dürüst olması süIOkün ilk şartlarındandır. Bu niteliklere sahip olan kimse belli bir deneme ve hazır
lık döneminden sonra şeyh ya da şeyhin
tayin ettiği halife tarafından sülüke tabi
tutulur. SüiOkün bilgili, tecrübeli, ihlaslı ,
yetenekli, salih ve takva sahibi, sülCıkünü
tamamlamış bir mürşidin gözetiminde gerçekleştirilmesi gerekir. Zira sülOk süreci
zorluklarla ve tehlikelerle doludur. Talibin
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bu yolda tek başına yürümesi yolda kalmasına, yolu şaşırmasına veya yolda ayağı kayıp ümitsizliğe düşmesine sebep olabilir. Salikin sülQk sürecinde uyması gereken birtakım kurallar vardır. Bunlara sülQk
adabı, tarikat adab ve erkanı denir. Adab
ve erkan gözetmeyen salik sülQkünden
olumlu bir sonuç alamaz ve kemale eremez. Salike yolda rehber olması için tasavvufi kaideler içeren adabü's-sü!Qk, adabü'l-müridin ve atvar-ı seb'a türünden risaleler kaleme alınmıştır.
SülQk ehlinin tutmuş olduğu yola özel
anlamda "meslek" denir. Tasavvufta Hakk'a
giden yolların , mesleklerin gökteki yıldız
lardan daha çok, mahlQkatın nefesleri kadar olduğu kabul edilir. Bu sebeple meslekler birbirinden farklı olabilir. Bu fark
sülQk ehlinin bilgi, amel, azim, mizaç, tabiat, meşrep , deneyim ve yeteneklerinin
farklılığından kaynaklanır. Ebü'n-Necib esSühreverdl mesleklerin farklı, maksadın
ise bir olduğunu , sülQk ehlinin hal ve makamlarına göre amaçların da farklılaşabi
leceğini belirtir. Salikierin meslekleri ibadet ve taate, riyazet ve perhizkarlığa, halvet ve inzivaya, seyahat ve sefere, hizmete, mücahede ve çileye, melamete, tevazua, öğrenme ve sohbette bulunmaya ağır
lık ve öncelik verecek şekilde türlü türlü
olabilir (Adabü 'l·mürldln, s. 24) . Mesleklerin farklılığı sülQk ehline kolaylık sağla
makta, amaçlarına ulaşmalarına yardım
etmektedir. Salikler hangi mesleği benimserse benimsesin dinin emirlerine uyduğu , kötülüklerden kaçındığı sür ece hak
dairesindedir ve doğru yo ldadır (ZerrOk,
S. 34)

SQfiler sülQk ile cezbe, salik ile meczup
üzerinde durmuşlardır.
Cezbe ve süiQk itibariyle dört türlü salik
vardır : Sırf meczup, sırf salik, meczup olan
salik, salik olan meczup. Sırf meczup ilahi
bir cezbeyle kendinden geçen ve bir daha kendine gelerneyen velidir. Kendinden
geçm iş bir halde bulunduğundan , kesret
aleminin , şeriatın ve tarikatın faydalarını
bilmediğinden başkasını irşad etmeye yetkili değildir. Sırf salik sülOkünü tamamladı
ğı halde ilahi bir cezbeye ve inayete mazhar olmamış kimsedir. Rabbani vuslattan
perdeli olduğu için mürşidlik yapamaz.
Meczup olan salik önce riyazet ve hizmetle tarikata süiQk eden, sülCıkü esnasında
ilahi bir cezbe ve muhabbete nail olup vahdet zevki meşrebi ne galip gelen saliktir;
ancak temkin mertebesine eremediğin 
den yine mürşid olamaz. Salik olan meczup ise mürş idlik vasfına gerçek manada
arasındaki ilişki
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hak kazanandır. Çünkü sülOkten önce cezbeye tutulmuş, Hakk'ın tecellisiyle fani olduktan sonra Hak ile baki olmuş, mahv ve
fena halinden sonra seyrü sülOk ile sahv
ve beka haline erişmiş, kesrette vahdeti
müşahede etmiş , mahbQbiyet makamı
na ulaşmış ve Hakk'ın hilafeti mertetesini kazanmıştır (Tehanev!, 1, 37, 75 8; Şe 
habeddin es-Sühreverdl, s. 83 -90 ; Abdurrah m a n - ı Cami, s. 5 - ı2) .
1'asavvuf literatüründe sülQk terimi seyr,
sefer, m i'rac, isra kelimeleriyle yakın anlamda kullanılır. 1'asawuf yolunu tutmak,
yolda ilerlemek, yolun sonuna varmak ve
ardından yolun başına geri dönmek şek
lindekavis çizen sülQkün Allah'a (seyr ila'llah), Allah için (seyr li'llah), Allah üzere (seyr
ala'llah), Allah ile birlikte (seyr maa'llah), Allah'ta (seyr fi 'llah), Allah'la (seyr bi'llah) ve
Allah'tan (seyr ani'llah) olmak üzere çeşitli
seyirler i vardır. Allah 'a doğru seyrin sonu
varsa da Allah'ta seyrin sonu yoktur. Sü!Qkün başı , ortası ve sonu gibi sözler seyr
ila'llah ile ilgilidir (Tehanevl, 1, 75 8). Hakk'a
doğru yapılan seyrü sefer, urQc-suQd, Hak'tan yapılanı nüzCıl rücu terimleriyle ifade
edilir. Hakk'a sefer halinde olup henüz seyr
fı'llaha ulaşmamış salikiere ehl-i cenaib denir. SQfilerin Hakk'a doğru yaptıkları manevi sülQk metinlerde ruhi mi'rac şeklin 
de tasvir edilmiştir. İbnü'l-Farız "Nazmü'ssülQk" adlı kasidesinde, İbnü 'I-Arabi elFütıll,ıfıtü'l-Mekkiyye ve el-İsra ile'lma]fami'l-esr a isimli eserlerinde süiQkü
bu şekilde algılamıştır. Sultanların , vezirlerin, ulemanın, zenginlerin, eşrafın , çiftçi ve köylülerin, tüccarın, sanat erbabının
yaşama biçimleri, bunları düzenleyen kurallar, gelenek ve görenekler, töreler süIQk terimi ile ifade edilir. Necmeddin-i Daye, Mirşadü'l- 'ibfıd adlı eserinde (s. 409484) bu meslek sınıflarının sülQkü hakkın
da bilgi verir. Fazlullah b. RQzbihan el-Hunci'nin SülCıkü'l-mülO.k adlı eserinin konusu da (n ş r. MuhammedAli Muvahhid, Tahran ı 36 2 h ş. 1 ı 983) hükümdarların siyaset ve idare tarzıdır.
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Sözlükte "üçte bir " anlamına gelen sülüs, hat sanatında genellikle ağzı 3 mm.
genişliğindeki kamış kalemle yazılan çok
işlenmiş en eski yazı çeşididi r. KOfi gibi sülüs yazı da İslam yazılarının kaynağı (ümmü'l-hat) olarak kabul edilmiş , hat öğreni
mine sülüs yazı ile başlamak gelenek halini almıştır. "Kalem-i sülüs" diye de adlandırılan sülüsün, tomar kaleminin üçte biri
kalınlığında veya sülüs harflerinin üçte iki
kısmında düzlük, üçte bir kısmında yuvarlaklık olması sebebiyle bu adı aldığı ileri
sürülür. Başlangıçta yazıların, yazıldıkları
kağıt boyutlarına , kalem ağzı enine göre
isimlendirilmiş olması birinci görüşü kuvvetlendirmektedir. Emevi halifelerinin mektup ve emirlerine tahsis edilen tomarın kalem ağzı genişliği 24 beygir kılı , yaklaşık
1S mm. olarak belirlendiğine göre tomara nisbetle sülüsün kalem ağzı üçte bir
yani sekiz kıl , yaklaşık S milimetredir (Kalka ş endl, III, 58). Sülüs yazının ilkortaya çık
tığında üçte birinin yuvarlak, üçte iki parçasının düz olması sülüs adını almasında
etkili olduğu düşüncesi de akla uygun gelmektedir. Fakat sanat yazısı olarak büyük gelişme gösteren sülüs yazısının zaman içinde noktası dışında düz çizgileri
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