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Yemen'de hüküm süren 
bir Şii hanedam 
(1047-1138). 
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Kurucusu Ebü'l-Hasan Ali b. Muham
med es-Suleyhl, Himyeri asıllı olup Hem
dan kabilesine mensuptur. Hanedan adını 
muhtemelen kabile reisierinden Suleyh'e 
(İbn Hallikan. lll, 415) veya Haraz'a bağlı 
Aslüh'a (Kadi Hüseyin b. Ahmed el-Arşi, 
s. 24) nisbetle almıştır. Şafii fakihi ve ka
dısı olan babası Muhammed b. Ali es-Su
leyh'i, San'a'nın güneybatısındaki Haraz böl
gesinde yaşayan çok etkili bir kişi idi. Ha
raz'da Şafii mezhebine göre yetiştirilen Ali 
gençlik yıllarında, babasının nüfuzundan 
yararlanmak maksadıyla sık sık kendileri
ni ziyarete gelen ismam da'isi Amir b. Ab
dullah ez-Zevah'i ile tanıştı. Zeki bir çocuk 
olan Ali 'ye İsmaill öğretisini benimseten 
Zevah'i talebesinin yeterli düzeye geldiği
ni görünce kendisini halifeliğine tayin et
ti; ölmeden önce kitaplarını ve mirasını Fa
tım! Halifesi Müstansır-Billah'ın onayıyla 
ona bıraktı. 

Daha önceki Şii dallerinden farklı bir yol 
izleyen Suleyh'i on beş yıl boyunca Yemen
Mekke hac yolunda rehberlik yaptı ve bu 
sırada imamiyye mezhebince davette bu
lundu; bu politikasında başarı kazanınca 
Yemen'in pek çok bölgesinden çeşitli grup
ları çevresine topladı. Ancak güçlendiği ve 
isyan edeceği haberinin yayılması üzerine 
Lihab hakimi İbn Cevher bölgesinde bulu
nan onun yandaşlarına saldırarak çoğunu 
esir aldı. Bu durum karşısında Suleyh'i is
yan etti ve Cebelimesar'ı ele geçirerek is
mail'i davetini yaymak için oraya yerleşti 
(439/1047 veya 429/1038). Bu arada Tiha
me hakimi Necah'tan çekindiği için asıl 
maksadını gizleyip onunla iyi ilişkiler kur
maya özen gösterdi. Suleyh'i'nin bu başa
rısı çevredeki hükümdarların tepkisini çek
ti ve önce Sa'de hakimi Ca'fer b . Kasım b. 
Ali el-ian!, ardından Yemen'in batısında hü
küm süren Ca'fer b. Abbas eş-Şaver'i saldı
rıya geçti. Fakat Ali ikisini de yendi ve özel
likle Ca'fer b. Abbas'tan büyük miktarda 
ganimetle Haraz bölgesinin tamamını al
dı; daha sonra Ebu Haşid el-Haşid'i'yi ye
nilgiye uğratarak San'a'yı ele geçirip mer
kez edindi (440/1048) . Onun Yemen'in baş
şehri San'a'ya hakim olup kendine merkez 
yapması bu defa Sa'de hakimi Zeyd! İmam 
Ebü'l-Feth ed-Deylem'i'nin saldırısına yol 
açtı; ancak imam 444'te (1052) Necdül-
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cah'ta yapılan savaşta yeniidi ve maktul 
düştü. 44S'te (ı 05 3-54) Se na da Suleyh'i
ler'in eline geçti. 448 (1056) yılında böl
gede hüküm süren Selame b. Dahhak el
Haşid'i, Ali b. Za'fan el-Haşid'i ve Abdullah 
b. Ca'fer b. Kasım el-ian! ittifak kurup güç
lerini Haz'da bir araya getirdilerse de Su
leyh'i atik davranarak onları yendi ve Hira
be'yi zaptetti. O sırada Necah ile ilişkileri 
bozulan Suleyh'i, Zeraib'de yapılan savaş
ta onu ve müttefiklerini mağlQp etti (450/ 

1058) . Ardından kendisi için tehdit gördü
ğü Necah'ı dostluk kurup hediye ettiği bir 
cariye vasıtasıyla zehirleterek Zeb'id'i ele 
geçirdi (452/ 1060). Bu başarılarından son
ra Fatımi Halifesi Müstansır-Billah'tan Ye
men'de açıktan davette bulunmak için izin 
aldı ve yönetimini ona onaylattı. Ardından 
Hadramut, Güney Yemen ve Aden bölge
lerindeki küçük emirlikleri kendine bağla

yan Suleyhl, Abbas! halifesine tabi Mekke 
şerifi Ebu Abdullah Şükr b. Ebü'l-FütOh el
Hüseyn'i'ye karşı Müstansır-Billah'ın da is
teğiyle bir sefer düzenlemek için harekete 
geçti. Zilhicce 454 (Aralık 1 062) hac mev
siminde büyük bir kuwetle Mekke'ye gel
diğinde Şerif Şükr b. Ebü'l-Fütüh'un öldü
ğünü ve yerine Muhammed b. Ca'fer b. 
Ebu Haşim el-Hüseyn'i'nin geçmiş olduğu

nu gördü. Mekke'de işleri düzene koyan ve 
hutbeyi tekrar Fatımi halifesi adına oku
tan Suleyh'i halka çok iyi davrandı ve ida
reyi yine Muhammed b. Ca'fer'e bırakarak 
ertesi yıl Yemen'e döndü ve ülkenin tama
mına hakim oldu. 

Necah'ın Ali es-Suleyh'i tarafından öldü
rülmesinin ardından iki oğlu Kızıldeniz'de
ki Dehlek adasına kaçtı ve Suleyh'i'ye karşı 
mücadelelerini oradan sürdürmeye baş
ladı. 4S9 (1 067) yılında yerine oğlu el-Me
likü'l-Mükerrem Ahmed'i vekil bırakarak 
hanedan mensuplarını ve bölgenin eski 
hakimlerini yanına alıp hacca giden Su
leyh'i, Mehcem şehri yakınlarında Necdül
cah Necah'ın büyük oğlu Said el-Ahvel'in 
saldırısına uğradı, kardeşi ve hanedanın 
diğer mensuplarıyla birlikte öldürüldü, ha
nımı da esir alındı (tarih konusundaki tar
tışmalar için bk. Umare el-Yemen!, s. 55). 

Ebü'l-Hasan Ali b. Muhammed es-Suley
h'i döneminde Yemen'in birliği sağlanmış. 

Fatım'iler'e sembolik bir itaat göstermenin 
ve hediye göndermenin dışında bağımsız 
hareket edilmiştir. Suleyh'i, Yemen'de hal
kın çoğunluğunu teşkil eden Sünn'iler'e 
karşı çok müsamahalı bir politika izlemiş 
ve Şii olmayanlara mezheplerini istedikle
ri gibi yaşama hakkı vermiştir. Hac yolla
rını ıslah ederek güvenlik altına almış, ül-

kede istikrarın sağlanması sebebiyle ikti
sadi hayat ve ticaret canlanarak fiyatlar 
ucuzlamıştır. 

Ali es-Suleyh'i'nin ölümünün ardından ye
rine oğlu el-Melikü'l-Mükerrem Ahmed es
Suleyh'i geçti. Fakat hakim olduğu hemen 
her yerde isyanlar çıktı ; kendisi de San'a'
da muhasara edildi. Öncelikle Yemen'de 
çıkan isyanları bastıran Mükerrem anne
sini ellerinde esir tutan Necah'iler üzerine 
yöneldi ve 460 (1068) yılında Zeb'id yakı
nında yapılan savaşı kazanarak şehre gir
di ve annesini kurtardı. Ardından bu mü
cadelesi sırasında tekrar isyan eden kabi
leleri itaat altına aldı. Ancak San'a'ya dön
düğünde Necah'ın oğlu Said el-Ahvel'in Ze
b'id'i yeniden ele geçirdiğini öğrendi ve onu 
mevzilendiği Cebelüşşair'de yenerek öldürt
tü. Bir müddet sonra felç geçiren el-Meli
kü'l-Mükerrem Ahmed devlet işlerini çok 
zeki bir kadın olan karısı Seyyide Hürre Er
va bint Ahmed'e bıraktı. Seyyide Hürre 
devlet merkezini San'a'dan ZOcible'ye ta
şıttı. el-Melikü'l-Mükerrem 477 (1084) yı

lında ölmeden önce yerine önemli devlet 
adamlarından Ebu Himyer Sebe b. Ahmed 
b. Muzaffer es-Suleyh'i'nin geçmesini vasi
yet etti. Ancak Seyyide Hürre, Fatımi hali
fesinin de onayını alarak çocuk yaştaki oğ
lu Ali'yi tahta çıkardı ve yönetimi daha et
kin biçimde eline aldı. Bu dönemde Ze
b'id, Necah'iler tarafından ele geçirildi ( 482/ 

1089). 

Seyyide Hürre devleti danışmanları ve 
valileri vasıtasıyla yönetiyor, bunların ba
şında da Sebe b. Ahmed es-Suleyh'i geli
yordu. Ancak genç hükümdarıo ölümünün 
ardından Sebe b. Ahmed tekrar tahtta hak 
iddia etti ve durumunu güçlendirmek için 
yaptığı evleome teklifini reddeden Erva'ya 
karşı düşmanca bir tutum takındı. Bunun 
üzerine halifenin emriyle taraflar -kağıt 
üzerinde kalan- bir evlilik akdi imzaladılar. 
Sebe 491 (1098) yılında öldü ve San'a da 
Suleyh'iler'in elinden çıktı. Erva, Sebe'nin 
ölümünden sonra devletin en güçlü kişisi 
haline gelen Ta'ker Valisi Mufaddal b. Ebü'l
Berekat'la istişareye başladı ; devletin hazi
nesini de ona emanet etti. Necah'iler'e kar
şı başarılı mücadele veren Mufaddal S04'
te ( 111 O) öldü. Erva önceleri devlet işlerin
de Mufaddal'ın amcasının oğlu Taiz Valisi 
Es'ad b. Ebü'l-Fütüh el-Himyer'i'yi danış

man seçtiyse de bir müddet sonra Kahi
re'ye mektup yazarak devlet işlerinde da
nışacağı birini istedi. Fatımi Veziri Efdal b. 
Bedr el-Cemal! S13 (1119) yılında İbn Ne
c'ibüddevle'yi gönderdi. Merkez olarak Ce
ned'e yerleşen İbn Nec'ibüddevle, Güney 
Yemen'de sükOneti sağladı. S19'da (1125) 



Erva'nın yaşlandığını ve artık devleti yö
netmeye ehil olmadığını ileri sürdü. Erva'
nın taraftarları onu Cened'de kuşattılar. 
Yakalanan İbn Nedbüddevle, Erva tarafın
dan Mısır'a gönderildiği sırada yolda öldü 
(529/ 1135) Küçük Belkıs lakabıyla da ta
nınan ve vasiyeti İsmam akldesiyle ilgili çok 
önemli bir tarihi belge niteliği taşıyan Sey
yide Hürre Erva 532 (1138) yılında doksan 
yaşlarında öldüğünde Suleyhller'e ait şe
hir ve kalelerin birçoğu Zürey'ller'in eline 
geçmişti. Ancak Suleyhller'e mensup bazı 
emirler VI. (XII.) yüzyıl sonlarına kadar ba
zı kaleleri ellerinde tutmaya devam etti
ler. Çeşitli imar faaliyetlerinde bulunan Su
leyhiler, Yemen'in tarihinde önemli rol oy
nayan hanedanlardan biridir. Suleyhller dö
neminde yaşayan İbn Malik el-Hammad! 
Keştü esrari'l-Batıniyye adıyla bir eser 
yazmıştır. 
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SULH 
( ~f ) 

Karşılıklı rıza ile 
çekişmeyi ortadan kaldıran akid 
veya görülmekte olan davanın 
anlaşmayla sona erdirilmesi 

anlamında fıkıh terimi. 
_j 

Sözlükte "barışma, barış, uzlaşma, an
laşma; barıştırma" gibi anlamlara gelen 
sulh kelimesi, fıkıh terimi olarak bireyler 
veya toplumlar arasındaki çekişmelerin an
laşmayla sona erdirilmesini veya bu nite
likteki anlaşmayı ifade eder. Bu terim, fı
kıh literatüründe daha çok "fertler arasın
da mevcut bir anlaşmazlığın karşılıklı rıza 
ile ortadan kaldırılmasını konu alan akid" 
veya görülmekte olan bir davanın anlaş
mayla sona erdirilmesi anlamında kulla
nılır ("toplumlar arası çekişmeye son veren 
anlaşma" manasındaki kullanımı için bk. 
SULH) 

Kur'an- ı Kerim'de sulh ve ıslah kelime
leri yanında aynı kökten türeyen fiiller kul
lanılarak yeminin insanların arasını bulma
ya engel kılınmaması istenmiş (ei-Bakara 
2/224); vasiyetle ilgili ihtilaf (el-Bakara 2/ 

ı 82), karı-koca arasında geçimsizlik ( ei-Ba
kara 21228; en-Nisa 4/35, 128), iki müslü
man topluluğun çatışma içine girmesi (el
H ucurat 49/9) durumlarında barışma. ba
rıştırma ve sulh olma teşvik edilmiş , ge
nel olarak müslümanların arasını bulma
nın bir görev olduğu belirtilmiş (ei-Enfal 
8/1; el-Hucurat 49/1 O) ve sulh un mutlak 
manada iyi bir çözüm yolu sayıldığına dik
kat çekilmiştir (en-N isa 4/128). Hadislerde 
de aynı kelimeler sıkça geçmekte (Wen
sinck, el-Mu'cem, " şlJ::ı" md ), özellikle Al
lah'ın haram kıldıklarını helal ve helal kıl
dıklarını haram duruma getirmedikçe müs
lümanlar arasında yapılacak her türlü sul
hun caiz olduğu belirtilmekte (Ebu Davud, 
"~ıye" , ı 2; Tirmizi, "AJ::ıkam", ı 7) ve Hz. 
Peygamber'in Mekkeli müşriklerle yaptığı 
Hudeybiye Antiaşması ile kişiler arasında
ki uyuşmazlıkları sona erdirmek üzere ger
çekleştirdiği barış uygulamaları hakkında 

bilgi verilmektedir (Buh3rl, "Şu!J::ı", ı 3; Ne
sal, "Veşaya", 4; Ebu Davud, "~ıye" , I 2; 

Beyhaki, VI, 63) 

Meşruiyeti Kur'an ve Sünnet'in yanı sı
r a icma ile de desteklenen sulhtan fıkıh 
eserlerinin muamelatla ilgili hemen bü
t ün bölümlerinde söz edilmekle birlikte 
"hüdne" (muhadene). "musa.Jaha. muahede" 
gibi terimlerle adlandırılan ve İslam devle
tinin isyankarlarla yahut savaş halinde ol-

SULH 

duğu devletlerle yaptığı anlaşmayı ifade 
eden sulh siyer bölümünde; eşler arasın
da meydana gelen anlaşmazlıkların gide
rilmesini sağlayacak sulh nikah bölümün
de; görülmekte olan bir davayı tarafların 
karşılıklı rıza ile sona erdirmek için yaptık
ları sulh edebü'l-kadl/ kaza, cinayet ve kı
sas bölümlerinde; mirasçıların tereke ile 
ilgili gerçekleştirdikleri sulh feraiz bölü
münün "teharüc" alt başlığında; bireyle
rin özellikle mali konularda meydana ge
len ihtilafların ortadan kaldırılması ama
cına yönelik olarak yaptıkları sulh ise sulh 
bölümünde genişçe incelenmiştir. Sulh 
Mecelle'de ibra ile birlikte müstakil bir 
müessese olarak düzenlenmiş . ayrıca baş

ka bazı bölümlerinde de sulhtan bahsedil
miştir. 

Fertlerin haklarına sahip çıkma çabaları 
hukukun güçlenmesi açısından önemli gö
rülmekle birlikte her vesileyle mahkeme
ye gitmenin hem bireye pahalıya mal ola
cağına hem de toplumu yoracağına ve esa
sen sulh yapan kimsenin hakkını kullan
mış olduğuna dikkat çekilerek birçok hu
kuk düşünürü tarafından sulh teşvik edil
miş, davanın bir ameliyat olmasına karşı

lık sulh un bir hıfzıssıhha tedbiri niteliğin
de olduğu belirtilmiş (An say, s. ı 56), hat
ta hukuki ihtilafların yargı yerine sulh yo
luyla hallinin daha iyi olduğunu belirten şu 
ifade Almanya'da atasözü haline gelmiş
tir: "Cılız bir sulh semiz bir davadan daha 
iyidir" (Önen, s. ı ı) . PozitifTürk hukukun
da sulh, borçlar hukuku hükümleri bakı
mından kendine özgü yapısı olan sözleş
meler ve medeni yargılama hukuku hü
kümleri bakımından davayı sonuçlandıran 
taraf muameleleri arasında incelenir. Al
man, İtalyan ve Fransız Medeni kanunla
rındakinin aksine Türk Borçlar Kanunu'n
da bu sözleşmeye ilişkin özel bir düzenle
me bulunmamakta, ancak tam iki tarafa 
borç yükleyen bir akid olduğu için Borç
lar Kanunu'nun 81-82. 106 vd. ile 117/1 1. 
maddelerinin sulh sözleşmesine de uygu
lanacağı kabul edilmektedir. Sulhun adi 
sulh ve mahkeme önünde sulh (kazal. ad
ll) olmak üzere iki çeşidi vardır. Adi sulh 
şekle tabi değildir. Tarafların serbestçe ta
sarruf imkanına sahip olmadıkları konu
larda sulh sözleşmesi yapmaları geçerli 
kabul edilmez (diğer bazı hükümlerle bir
likte bk. Yavuz, 1, 4 , 19-21). Kazalsulhun 
hukuki niteliği geniş tartışmalara konu ol
muştur (bu tür sulhun tarihçesi, varlık se
bepleri , mahiyeti ve hükümleri hakkında 
b k. Önen, s. 7-42 ; Ulusan , V/7 [I 97 I], s. 
ı 67, 203) 
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