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bu yolda tek başına yürümesi yolda kal
masına, yolu şaşırmasına veya yolda aya
ğı kayıp ümitsizliğe düşmesine sebep ola
bilir. Salikin sülQk sürecinde uyması gere
ken birtakım kurallar vardır. Bunlara sülQk 
adabı, tarikat adab ve erkanı denir. Adab 
ve erkan gözetmeyen salik sülQkünden 
olumlu bir sonuç alamaz ve kemale ere
mez. Salike yolda rehber olması için tasav
vufi kaideler içeren adabü's-sü!Qk, ada
bü'l-müridin ve atvar-ı seb'a türünden ri
saleler kaleme alınmıştır. 

SülQk ehlinin tutmuş olduğu yola özel 
anlamda "meslek" denir. Tasavvufta Hakk'a 
giden yolların , mesleklerin gökteki yıldız
lardan daha çok, mahlQkatın nefesleri ka
dar olduğu kabul edilir. Bu sebeple mes
lekler birbirinden farklı olabilir. Bu fark 
sülQk ehlinin bilgi, amel, azim, mizaç, ta
biat, meşrep , deneyim ve yeteneklerinin 
farklılığından kaynaklanır. Ebü'n-Necib es
Sühreverdl mesleklerin farklı, maksadın 
ise bir olduğunu , sülQk ehlinin hal ve ma
kamlarına göre amaçların da farklılaşabi
leceğini belirtir. Salikierin meslekleri iba
det ve taate, riyazet ve perhizkarlığa, hal
vet ve inzivaya, seyahat ve sefere, hizme
te, mücahede ve çileye, melamete, teva
zua, öğrenme ve sohbette bulunmaya ağır

lık ve öncelik verecek şekilde türlü türlü 
olabilir (Adabü 'l·mürldln, s. 24) . Meslek
lerin farklılığı sülQk ehline kolaylık sağla
makta, amaçlarına ulaşmalarına yardım 
etmektedir. Salikler hangi mesleği benim
serse benimsesin dinin emirlerine uydu
ğu , kötülüklerden kaçındığı sürece hak 
dairesindedir ve doğru yoldadır (ZerrOk, 
S. 34) 

SQfiler sülQk ile cezbe, salik ile meczup 
arasındaki ilişki 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 da
ha kendine gelerneyen velidir. Kendinden 
geçmiş bir halde bulunduğundan , kesret 
aleminin, şeriatın ve tarikatın faydalarını 
bilmediğinden başkasını irşad etmeye yet
kili değildir. Sırf salik sülOkünü tamamladı
ğı halde ilahi bir cezbeye ve inayete maz
har olmamış kimsedir. Rabbani vuslattan 
perdeli olduğu için mürşidlik yapamaz. 
Meczup olan salik önce riyazet ve hizmet
le tarikata süiQk eden, sülCıkü esnasında 
ilahi bir cezbe ve muhabbete nail olup vah
det zevki meşrebine galip gelen saliktir; 
ancak temkin mertebesine eremediğin

den yine mürşid olamaz. Salik olan mec
zup ise mürşidlik vasfına gerçek manada 
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hak kazanandır. Çünkü sülOkten önce cez
beye tutulmuş, Hakk'ın tecellisiyle fani ol
duktan 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 mertetesi
ni kazanmıştır (Tehanev!, 1, 37, 758; Şe

habeddin es-Sühreverdl, s. 83-90 ; Abdur
rahman- ı Cami, s. 5 - ı2) . 

1'asavvuf literatüründe sülQk terimi seyr, 
sefer, m i'rac, isra kelimeleriyle yakın an
lamda kullanılır. 1'asawuf yolunu tutmak, 
yolda ilerlemek, yolun sonuna varmak ve 
ardından yolun başına geri dönmek şek
lindekavis çizen sülQkün Allah'a (seyr ila'l
lah), Allah için (seyr li 'llah), Allah üzere (seyr 
ala'llah), Allah ile birlikte (seyr maa'llah), Al
lah'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!Q
kün başı , ortası ve sonu gibi sözler seyr 
ila'llah ile ilgilidir (Tehanevl, 1, 758). 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 de
nir. SQfilerin Hakk'a doğru yaptıkları ma
nevi sülQk metinlerde ruhi mi'rac şeklin

de tasvir edilmiştir. İbnü'l-Farız "Nazmü's
sülQk" adlı kasidesinde, İbnü 'I-Arabi el
Fütıll,ıfıtü'l-Mekkiyye ve el-İsra ile'l
ma]fami'l-esra isimli eserlerinde süiQkü 
bu şekilde algılamıştır. Sultanların , vezir
lerin, ulemanın, zenginlerin, eşrafın , çift
çi ve köylülerin, tüccarın, sanat erbabının 
yaşama biçimleri, bunları düzenleyen ku
rallar, gelenek ve görenekler, töreler sü
IQk terimi ile ifade edilir. Necmeddin-i Da
ye, Mirşadü'l-'ibfıd adlı eserinde (s. 409-

484) bu meslek sınıflarının sülQkü hakkın
da bilgi verir. Fazlullah b. RQzbihan el-Hun
ci'nin SülCıkü'l-mülO.k adlı eserinin konu
su da (nşr. MuhammedAli Muvahhid, Tah
ran ı 362 h ş. 1 ı 983) hükümdarların siya
set ve idare tarzıdır. 
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Aklam-ı sittenin 
ana üslfiplarından biri. 

_j 

Sözlükte "üçte bir " anlamına gelen sü
lüs, hat sanatında genellikle ağzı 3 mm. 
genişliğindeki kamış kalemle yazılan çok 
işlenmiş en eski yazı çeşididir. KOfi gibi sü
lüs yazı da İslam yazılarının kaynağı (üm
mü'l-hat) olarak kabul edilmiş, hat öğreni
mine sülüs yazı ile başlamak gelenek ha
lini almıştır. "Kalem-i sülüs" diye de adlan
dırılan sülüsün, tomar kaleminin üçte biri 
kalınlığında veya sülüs harflerinin üçte iki 
kısmında düzlük, üçte bir kısmında yuvar
laklık olması sebebiyle bu adı aldığı ileri 
sürülür. Başlangıçta yazıların, yazıldıkları 

kağıt boyutlarına , kalem ağzı enine göre 
isimlendirilmiş olması birinci görüşü kuv
vetlendirmektedir. Emevi halifelerinin mek
tup ve emirlerine tahsis edilen tomarın ka
lem ağzı genişliği 24 beygir kılı , yaklaşık 

1 S mm. olarak belirlendiğine göre toma
ra nisbetle sülüsün kalem ağzı üçte bir 
yani sekiz kıl , yaklaşık S milimetredir (Kal
kaşendl, III , 58). Sülüs yazının ilkortaya çık
tığında üçte birinin yuvarlak, üçte iki par
çasının düz olması sülüs adını almasında 
etkili olduğu düşüncesi de akla uygun gel
mektedir. Fakat sanat yazısı olarak bü
yük gelişme gösteren sülüs yazısının za
man içinde noktası dışında düz çizgileri 

Sami Efendi'nin celf sülüs levhas ı (Süleyman Berk arşivinden) 



VahdetT Efendi'nin sülüs levhası (İÜ Ktp. , İbnülemin, nr. 151) 

kalmamış. harfleri oluşturan çizgiler yu
varlaklaşmıştır. Harflerin akış ve eğimin

de üçte bir ve üçte iki oranı korunmuş, bu 
sebeple sülüs harfleri üç hareket ve üçte 
bir meyil kuralı ile şekillenmiştir (Yazır, Es

ki Yazı ları Okuma Anahtarı, s. 50, 51). 

Emevller'in son, Abbasller'in ilk devir
lerinde genişleyen ve gelişen idari teşkila
tın ihtiyaçlarına bağlı olarak günlük işler

de, resmi dairelerde, Kur'an ve kitap ya
zımında kullanılan, biri yuvarlak (müdewer). 
diğeri yaygın (mebsOt. yabis) olmak üzere 
iki üslOba dayanan yazıların yirmi dördü
nün isimlerini ve birbirleriyle olan yakınlık
larını, oranlarını İbnü'n-Nedlm kaydetmiş
tir. Kaynakların verdiği bilgiye göre "el
hattü'l-mevzOn" diye de bilinen bu yazı
ların birbirinden türediği ve ilk şeklinin kO
fi veya müdewer yazı olduğu ileri sürül
müştür (İA, 1, 498; Çetin, s. 20) KOfinin ka
lemle yazılan şekli üç asır Kur'an kitabe
tine ayrılmış, bu süre içinde ilk düzenli ve 
geometrik şeklini korumakla beraber fark
lı bölge ve kültür çevrelerinde yeni biçim
ler kazanmış, zamanla müdewer yazının 
etkisiyle harfleri yuvarlaklaşmıştır. XIX ve 
XX. yüzyıllarda Sina ve Suriye'de arkeola
jik kazılar sonunda ortaya çıkarılan eski 
Arap kitabel~ri üzerinde yapılan araştırma
lar İslam'dan önce geometrikyazıdan baş
ka yine aynı kökten çıkan, daha çok gün
lük işlerde ve mektuplarda görülen harf
leri yuvarlak bir yazı formunun da varlığı
nı göstermiştir. Bilim adamları bu belge
lere dayanarak İslam'ın doğuşu ile büyük 
önem kazanan bu yazının kOfinin kullanım 
sahası dışında, özellikle resmi kurumlarda 
ve kitap yazımında süratle yayılma. bir 

sanat yazısı olarak gelişme zemini buldu
ğu ve mevzun hatların kaynağı olduğu fik
rini daha çok benimsemişlerdir. Emevl ve 
Abbasller devrinde hat sanatındaki bu ge
lişmeleri temsil eden sanatkarlar arasın

da öne çıkan İbrahim es-Siczl (eş-ŞecerT). 
tomar kalemine nisbetle sülüs ve sülüseyn 
adını verdiği iki kalem belirleyerek asli ve 
mevzun hatların ana üslOplarından birini 
ortaya koymuştur. Talebesi Ahvel el-Mu
harrir celll kalemine nisbetle sülüs yazının 
incesini (haflfü's-sülüs) çıkarmıştır. Daha 
sonra adı sıkça duyulan Zakif de (Ahmed 
b. Muhammed) sülüs yazının gelişmesin
de önemli rol oynayan hattatlar arasında 
yer almıştır. 

Hattatların üç asırlık sanat, zevk ve tec
rübeleri sonucu yazı sanatında İbn Muk
le diye tanınan EbO Ali Muhammed b. Ali 
(ö. 328/940) ve kardeşi EbO Abdullah Ha
san ile yeni bir dönem başlamış, mevzun 
hatlar arasında karakteri birbirine yakın 
olan yazı lardan asıl olanları seçilerek sı
nıflandırılmış, harf bünyeleri belli nisbet 
ve kurallara bağlanmış. aklam-ı sittenin 
oluşumuna zemin hazırlanmıştır. Ana üs
lOpların biçimlenmesi sırasında sülüs ya
zının da geometrik esasları belirlenmiş

tir. İbn Mukle kardeşlerden bir asır sonra 
yetişen İbnü'l-Bewab, İbn Mukle'nin tes
bit ettiği yazı üslOpları üzerinde bir ayık

lama daha gerçekleştirerek yazıları seki
ze indirmiş ve geometrik esaslara bağla

mıştır. İki buçuk asır süren bu üslObun ar
dından gelen Yakut el-Müsta'sıml altı çe
şit yazının (tevki' , rikii.', muhakkak, reyha
nl, sülüs, nesih) klasik usul ve kaideleri
ni, oranlarını ortaya koyarak hat tarihinin 
en köklü ıslahatını yapmıştır. Sulüs ve di
ğer tarzların Yakut ekolünde ulaştığı bu 
estetik değerler Osmanlı ekolünde en par
lak dönemine girmiştir. Şeyh Hamdullah, 
ll. Bayezid'in himayesi altında özellikle su
lüs ve nesih yazıların harf biçim, oran ve 
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artistik duruşlarında, satır ve sayfa düze
ninde yenilikler yaparak Osmanlı hat eko
lünün kuruluşunda öncülük etmiştir. Sü
lüs ve nesih Büyük Derviş Ali, Suyolcuza
de Mustafa, Hi'ıfız Osman, Yedikuleli Sey
yid Abdullah. Eğrikapılı Mehmed Rasim. 
Kazasker Mustafa İzzet, Abdullah Zühdü 
Efendi, Kayışzade Hi'ıfız Osman, Hasan Rı
za, Mehmed Şevki Efendi gibi birçok hat
tat elinde beş asır işlenerek en olgun dö
nemine ulaşmış, en güzel örneklerini ver
miş. böylece tarihi gelişimini tamamlamış
tır. 

Sulüs yazının tarihi gelişimi , harf, he
ce, kelime ve cümlelerin yazılışında uyula
cak usul, oran ve kuralları meşk, murak
ka' ve hat risalelerinde örnekleriyle açık

lanmıştır (bk MEŞK). Mesela sülüs elifi gü
zel bir örneği yazıldıktan sonra şöyle ta
nımlanır: Elif servi gibi doğru, dik, pürüz
süz, boyu kaleminin nokta ölçüsüyle yedi 
noktadır. Başından asılmış bir yılanın yu
karıdan aşağı süzülerek inişi gibidir. Elif 
harfinin yazımına başlangıç olarak konan 
bir noktadan çekilerek elif çıkarılır. Zülfe
si, sonra iki noktalık sadr ve yine iki nok
talık gövde, sonra iki noktalık kuyruk kıs
mı ile elif biçimlenir. Sadrında öne, göv
desinde sola bakan belli belirsiz bir kam
burluk göze çarpar. Elif diğer harflerin de 
aslıdır. Sülüs yazıda elif, fa, kef, lam gibi 
harfler zülfelidir. Ayın, fa. kaf, mlm, he, 
vav gibi harflerin gözleri açıktır. Sülüs hat
tının yazım kurallarına ölçü olan noktası 
paralelkenar dikdörtgenimsidir. Harekeli 
veya harekesiz yazılan sülüs ve eelisinin 
harekesi yazıldığı kalem ağzı genişliğinin 
üçte biri kadardır. Sülüs ve eelisinde okut
ma işaretlerinden başka kompozisyonda 
birliği sağlamak için tirfil, tırnak gibi süs; 
mlm, sin, he, ha gibi mühmel işaretleri 
kullanılmıştır. 

Sülüs yazının kalem ağzı genişliği 2,5-4 
milimetredir. Bu ölçü üç katına çıktığında 
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Hafız Osman'ın sülüs-nesih kıtası (İÜ Ktp. , AY, nr. 6469) 

yazı irileşir ve "celi sülüs" adını alır. Tabii 
ölçüsü ile eelisi arasında kalan şekline "tok
ça sülüs", 3-4 milimetreden daha küçük 
kalemle yazıldığında "hafi sülüs" diye isim
lendirilmiştir. Celi sülüs Türk ve iranlı hat
tatlar elinde daha yavaş bir gelişme gös
termiştir. İran'da Yaküt el-Müsta'sımi'nin 
sülüs kaideleri eeliye uygulanmış, fakat 
dikkate değer bir ilerleme sağlanamamış
tır. Özellikle Timurlular zamanında Gıya
seddin Baysungur, Ali Rıza-yi Abbasi gibi 
hattatlar vasıtasıyla celi sülüste önemli ge
lişme kaydedilmiştir. Celi Büyük Selçuklu 
ve Anadolu Selçukluları zamanında Sel
çuklu celi sülüsü adıyla yeni bir karakter 
kazanmış , Osmanlı celi ekolüne zemin ha
zırlamıştır. Osmanlı celi sülüs ekolünün 
Fatih Sultan Mehmed zamanında Yahya
yı Rumi ve Ali b. Yahya Sufi ile temeli atıl
mış, Ahmed Şemseddin Karahisari ve ta
lebesi Hasan Çelebi ile gelişerek Mustafa 
Rakım'la celi yazı en güzel nisbet ve ahen
ge ulaşmıştır (bk: CEU). Celi veya sülüs 
harflerinin birbirine bağlanarakyazılan şek
line "müselsel", karşılıklı yazılan biçimine 
"müsenna" veya "aynalı yazJ." denilmiş, özel
likle Osmanlı ekolünde bu alanda yüksek 
sanat değeri taşıyan çok başarılı eserler ve
rilmiştir. 

İslam yazılarının kaynağı kabul edilen 
sülüsten tevki' ve nesih yazı. tevki'den de 
rika' yazının ortaya çıkarılmış olduğu ileri 
sürülmüştür (Müstakimzade, s. 612). Hat 
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risalelerinde, "Nesih sülüse tabidir. Kalem 
ağzı genişliği sülüsün üçte biri kadardır. 
Sülüsün üçte ikisini neshetmiş, üçte biriy
le sülüse uymuştur" şeklinde bilgiler yer 
almaktadır. Aklam-ı sitte içinde temel özel
likleri sebebiyle sülüs ve nesih bir grup 
oluşturmuş, genellikle sanat değeri yük
sek kıta, murakka', levha ve mushaf yazJ.
mında beraber kullanılmıştır. Gerek sülüs 
gerekse eelisi emek ve pek çok tasarımla 
yazıldığı için günlük hayatta, resmi işler
de kullanılmamış, genellikle önemi vurgu
lanmak istenen sözlerin yazımında, beyit 
ve kitap başlıklarında, güzel yazı albümle
rinde, Kur'an kitabetinde, sülüs eelisi lev
halarda, Selçuklular ve Osmanlılar döne
minde XVIII. yüzyıla kadar her türlü kıta
belerde çok yaygın biçimde kullanılmış, 
daha sonra yerini celi ta'lik yazıya bırak
mıştır. 
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Ebu Ma'n Sümame b. Eşres 
en-Nümeyr1 el-Basri el-Bağdad1 

(ö. 213/828) 

Bağdat Mu'tezilesi'nin 
önemli şahsiyetlerinden biri. 

_j 

Büyük ihtimalle Basra'da doğdu. Birçok 
kaynakta onun Basralı olduğuna ve Beni 
Nümeyr kabilesine mensup bulunduğuna 
işaret edilmekte, Abdülkahir el-Bağdadi 
ise adı geçen kabilenin köleleri arasında 
yer aldığım belirtmektedir (el-Fark beyne'l
fırak, s. 157) . Sümame'nin Harı1nürreşid ve 
Me'mı1n dönemlerine yetiştiği, Bağdat'ta 
yaşadığı, Bişr b. Mu'temir ve Ebü'l-Hüzeyl 
el-Allaf'ın talebesi olduğu kaydedilmekte
dir (ibnü'n-Ned!m, s. 208; ibnü'l-Murtaza, 

s. 62, 64). En başarılı öğrencilerinden sa
yılan Cahiz'den başka kendisinden kimle
rin faydalandığı bilinmemektedir. Muhte
melen Sermekiler'le olan ilişkisi yüzünden 
186 (802) yılında Harunürreşid tarafından 
hapsedilen Sümame daha sonra halife
nin meclislerine devam etti, Me'mun'un 
hacası ve danışmanı konumuna yükseldi. 
Halife onu vezirlik rütbesiyle taltif etmek 
istediyse de yazdığı bir mektupla bu gö
revi kabul edemeyeceğini bildirdi ve Ah
tned b. Ebu Halid ile Yahya b. Eksem gibi 
kişileri tavsiye etti (İbnü'n-Ned!m, s. 207-
208) Sümame'nin, Halife ıvıe'mun döne
minde halku'l-Kur'an konusunda sorguya 
çekilen alimlerden muhaddis ·Ahmed b. 
Nasr el-Huzai'nin öldürülmesi hususunda 
Me'mun'u tahrik ettiği, bu sebeple Vasil5-
Billah döneminde (842-847) Saffı ile Mer
ve arasında Ahmed b. Nasr'ın kabilesine 
mensup kişiler tarafından öldürüldüğü ve 
cesedinin Kabe'nin dışında bırakılarakyır
tıcı kuşlara yem olduğu şeklinde bir riva
yet mevcutsa da (Abdülkahir el-Bağdadl, 
s. ı 59- ı 60) bu rivayet muteber sayılma
mıştır. Sümame çoğunluğun kabulüne gö
re 213 (828) yılında vefat etti. Bu tarih
ten sonra kaynaklarda onunla ilgili bir olay 
zikred.ilmemekte ve özellikle Mu'tasım-Bil

lah ve Vasil5-Billah devirlerindeki olaylarda 
ismi geçmemektedir (İlhan, sy. 5 [ı 989], s. 
49-50). 

Me'mun'un 218 (833) yılında çıkardığı 
bir emirnameyle herkesi Mu'tezile'nin te
mel görüşlerinden olan Kur'an'ın mahluk 
olduğu düşüncesini benimsemeye zor
lamasında, ayrıca hutbelerde Muaviye'ye 
lanet okunınası şeklindeki düşüncesinde 
Sümame'nin etkili olduğu kabul edilir (ib
nü'l-Murtaza, s. 64-65). Yaşadığı dönemde 
kelam ve fıkhın yanı sıra diğer İslami ilim
lerde de zengin birikime sahip bulundu
ğu kaydedilen Sümame hfıfızası, zekası ve 
Arapça'yı güzel kullanması gibi özellikle
riyle devrinin seçkin kişileri tarafından tak
dirle karşılanmıştır. Zehebi'nin onu Mu'te
zile'nin ileri gelenlerinden ve dalalete çağ
rıda bulunanların öncülerinden diye nite
lendirmesi (Mfzanü'l-i'tidal, II, 94), Şehris
tani'nin dine karşı alaycı, ayrıca zayıf ka
rakterli olduğu şeklindeki ifadesi ( el-Milel, 
I, 70-7 ı), Bağdadi'nin, görüşlerini anlat
tıktan sonra tarihçilerin ahlak dışı garip 
düşüncelerden bahsettiğini söylemesi (el
Fark beyne'l-fırak, s. ı 57-159) muhalifle
rinin onun hakkında gerçekçi davranma
dığı izlenimini uyandırmakta, kendisine at
fedilen bazı aşağılayıcı düşüncelerin ger
çekle bağdaşmadığı anlaşılmaktadır. Onun 
sadık bir Mu'tezili olduğu Hayyat tarafın
dan ortaya konulmuştur ( el-İntişar, s. 86-


