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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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SÜMAME b. EŞRES 
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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-



88, I 27, I 33- I 34, I 71-1 72). Arap dili alimi 
ve müfessir Yahya b. Ziyad el-Ferra'nın Ha
life Me'mun'Ia tanışmasını sağlayan Süma
me'nin Ferra hakkındaki sözleri, her ikisi
nin çeşitli ilimiere vukufunu ve şahsiyetle
rini belirtınesi bakımından önemlidir (DİA, 
XII, 407) 

Mu'tezile'nin Sümamiyye kolunun ku
rucusu olan Sümame b. Eşres'in kaleme 
aldığı eserler günümüze ulaşmadığı için 
görüşleri daha çok Sünni kaynaklarından 
tesbit edilebilmektedir. Ona göre mütevel
lid fiilierin (yumruk vurulunca camın kırıl
ması gibi vasıtalı fiiller) faili yoktur; bu tür 
fiilieri bir faile nisbet etmek ölüye nisbet 
etmek gibidir. Söz konusu fiiller Allah'a da 
izafe edilemez, çünkü Allah bu durumda 
kötü fiilierin faili olur. İnsana ait fiil irade
den ibaret olup diğerleri mütevellid duru
mundadır. İlahi gerçeğe ulaşamayan kim
seler, aynı durumda bulunan Ehl-i kitap, 
dinen mükellef sayılmayan şuursuz canlı
lar ve mü minierin çocukları ahirette top
rak olacaktır. Çünkü bunların ne sorum
lulukları ne de iman ve arnelleri vardır. İs
titaat, fiili meydana getirecek organların 
sağlıklı olması demek olup insanda fiilden 
önce mevcuttur. Alem Allah'ın tabiatı ica
bı bir fiilidir. Bu görüş filozofların "Icab bi'z
zat" düşüncesinin aynı olup alemin kadim 
olmasını gerektirir. Sümame hüsün ve ku
buh meselesinde Mu'tezile'nin görüşlerini 
benimsemiştir (Abdülkahir el-Bağdad!, s. 
157-160; isferay!n!, s. 79-81; Nesefl, ı. 80, 
229, 261; ll, 543 , 681; Şehristanl, I, 70-71) 
Ancak onun bu düşünceleri ve diğer gö
rüşlerinin, Bağdat'ta bir Mu'tezill kelam
cısı iken ilhadı yüzünden bu mezhepten 
dışlanan ve Rafiiller'e katılan İbnü'r-Ra
vendl tarafından nakledildiği düşünülmek
tedir. Bu sebeple Hayyat, Sümame'ye at
fedilen görüşlerin ona ait olmadığı kana
atini taşımaktadır ( el-İntişar, s. 86-88, I 27, 
133-134, 171-172; krş. İlhan, sy 5 119891. 
s. 53-56) Nübüwetin kanıtlanması konu
sunda diğerlerinden daha önemli sayılan 
akli mucizenin ilk defa Sümame b. Eşres, 
öğrencisi Cahiz ve Ali b. Rabben et-Taberi 
tarafından kullanıldığı bilinmektedir (DİA, 
xxxııı, 284). Sümame b. Eşres'in kaynak
larda adı geçen eserleri şunlardır : Kita
bü'l-ljücce, el-ijuşuş ve'l-'um um ti'l
va'id, Kitabü'l-Ma'ô.rit, Kitab 'ald ce
mi'i men ]fale bi'l-maJJ.lU)f, Kitdbü'r
Red 'ale'l-Müşebbihe, Kitabü'l-MaJJ.
lU)f 'ale'l-Mücbire, Kitabü Na'imi eh
li'l-cenne, Kitabü's-Sünen (İbnü'n-Ne
d!m, s. 208; Mv.A(J, IV, 844) 
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SÜMAME b. üsAL 
( Jlil 0-1 :tol.W ) 

Ebu Ümame Sümame b. Üsal 
b. en-Nu'man ei-Hanefl 

(ö . 12/633) 

Sahabi. 
_j 

Yername'deki Beni Hanife kabilesinin iki 
emlrinden biri olup Hacr (Riyad) şehrinde 
yaşıyordu. Diğer emir Hevze el-Hanefi ise 
Hıdrime'de oturuyordu. Hz. Peygamber, 
bu iki emlre 7. yılın Muharreminde (Ma
yıs 628) Sellt b. Amr'ı göndererek kendi
lerini İslamiyet'e davet etti. Hevze, Resul-i 
Ekrem'in vefatından sonra nübüwet ve ik
tidarın kendisine geçmesi şartıyla bu da
veti kabul edeceğini bildirdi ve teklifi red
dedildi. Düşmanca bir tavır içinde bulun
duğu anlaşılan Sümame'nin ne cevap ver
diği bilinmemekteyse de kabilesinin Mek
ke'ye yaptığı ticari seyahatler veya hac zi
yaretleri vesilesiyle ResCılullah'Ia görüşmüş 

olabileceği belirtilmektedir. Sümame, um
re için Yername'den Mekke'ye giderken 
Necid civarında muhtemelen Muhammed 
b. Mesleme kumandasında Kurata Seriy
yesi'ne çıkan askeri birlik tarafından yaka
lanarak Hz. Peygamber'in huzuruna geti
rildi. Hz. Peygamber onu üç gün süreyle 
mescidin direklerinden birine bağlatarak 
hapsetti ve kendisine iyi davranılmasını 
emretti. Evinden ona yiyecekler gönder
di ve üç gün boyunca onu İslamiyet'e da
vet etti. Fakat Sümame buna yanaşmadı 
ve serbest bırakıldığı takdirde istenen fid-

SÜMAME b. ÜSAL 

yeyi vereceğini söyledi. üç gün sonra fid
yesiz salıverilince gördüğü iyi muamele
den dolayı mescidin yakınındaki bir suda 
yıkanarak müslüman oldu ve ResCılullah'a 
biat etti; eskiden kendisine çok düşman 
olduğunu, fakat o andan itibaren onu çok 
sevdiğini söyledi. Daha sonra umre yap
mak için izin istedi, ResOl-i Ekrem'den is
lamı usule göre umre yapmayı öğrendi ve 
Mekke'ye telbiye getirerek giren ilk müs
lüman oldu. Onun bu davranışına öfkele
nen bazı Kureyşliler kendisini öldürmek is
tedilerse de diğerleri, ticari münasebet
leri için Kureyş'in Yername'ye ihtiyacı bu
lunduğunu belirterek onun serbest bıra
kllmasını sağladı. Sümame ise, "Ben din
Ierin en hayırlısına , Muhammed'in dinine 
uydum. Bundan sonra o izin verinceye ka
dar size Yername'den bir erzak tanesi bi
le gelmeyecek" diyerek Kureyşliler'i tehdit 
etti ve memleketine döndü (Buhar!, "Ci

had", 70; Müslim, "Cihil.d", 59) . Sümame, 
Mekke'ye hububat ve yiyecek sevkine en
gel olunca Mekkeliler. Hz. Peygamber'e 
mektup yazarak Mekke'de açlık ve sefa
Ietin hüküm sürdüğünü, Sümame'yi bun
dan vazgeçirmesini istediler. ResCıl-i Ek
rem de Sümame'ye haber gönderip Mek
ke'ye erzak ve diğer ihtiyaçların sevkini ye
niden başlattı. 

Hacr valiliğine tayin edilen Sümame, 
Hevze el- Hanefı'nin ölümünden sonra (8/ 

629-30) Yername hakimi oldu. Müseylime
tülkezzab nübüwette Hz. Muhammed ile 
ortak olduğunu. İslam peygamberinin de 
bunu kabul ettiğini ilan edince Sümame 
onun bu iddiasını , ayrıca Hacr'i işgal etti
ğini , kendisinin yanındaki müslümanlarla 
orayı terkettiğini Hz. Peygamber'e bildir
di. Hz. Peygamber, Furat b. Hayyan'ı Mü
seylime'nin üzerine gönderdikten bir sü
re sonra vefat etti. Müseylime müslüman
lara karşı baskıyı arttınnca Sümame bu 
defa durumu Hz. Ebu Bekir'e haber verdi 
ve halifeden yardım gelinceye kadar kabi
lesindeki müslümanlarla ve Beni Ternlm'in 
yardımlarıyla Müseylime'ye karşı koydu. 
Hz. Ebu Bekir'in İkrime b. Ebu Cehil ve Şü
rahbll b. Hasene kum1,9dasında Yername'
ye gönderdiği iki ordu, Sümame'nin acele 
edilmemesi yönündeki uyarılarını dikkate 
almayınca başarı sağlayamadı. O günlerde 
peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan Secah 
tek peygamberin kendisi olduğunu söyle
yerek Müseylime'nin üzerine yürüyünce 
Sümame'nin Hacr'e hakim olacağından 
korkan Müseylime, Secah ile anlaştı. Sü
mame, Halid b. Velid'in Yername'ye doğ
ru yola çıktığını duyduğunda Beni Hanife 
mensuplarını toplayarak bir konuşma yap-
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