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
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"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,
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27-28.
ı:;t;;l
J.!lllill ABDURRAHMAN ÇETİN

r

!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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Hukuki işlemlerin temel unsurunu teş
kil eden irade beyanının normal yolu sözlü açıklama olmakla birlikte başka yollarla da irade beyanında bulunulabilir. Yorum
konusunu ele alırken bu hususa dikkat
çeken ibn Kayyim ei-Cevziyye, bizatihi sözlerin amaç olmayıp sözün sahibinin maksadını anlamaya yarayan deliller olduğu
nu, dolayısıyla işaret. yazı, ima, akli delalet, karlne, yerleşik teamül vb. yollarla
maksat açığa çıktığında ona uyulması gerektiğini belirtir (İ'lamü 'l-muuakkı'in, 1.
218) . Bu yaklaşım, duruma göre sükfıtun
da olumlu veya olumsuz biçimde maksada delalet eden bir vasıta sayılabileceğini
göstermektedir. Ancak dalgınlık, dikkatsizlik, hayret, öfke, alaya alma, yok sayma, ciddiye almama, ret. inkar, kabul. ikrar, rıza gösterme veya nezaket gibi çok
farklı tavırların göstergesi olabilecek sükfıtta baskın karakter ret ve inkar olduğundan kişinin susması ilke düzeyinde değil sadece belirli hallerde irade açıklama
sı diye kabul edilmiştir. Bu konudaki ilke
Mecelle' de, "Silkite bir söz isnat olunmaz"
şeklinde ifade edildikten sonra, "Lakin ma'rız-ı hacette sükfıt beyandır" (md. 67) denilerek beyanda bulunmanın gerekli görüldüğü veya beklendiği durumlarda sükfıtun beyan yerine geçeceği belirtilmiştir
(anılan ilkenin imam Şafii tarafından sükCıtl icmaın reddi bağlamında formüle edildiği kabul edilir, bk. el-Üm, 1, 15 2; SüyCıtl,
s. 266). Hemen bütün fakihler belli durumlarda sükfıtun rıza göster gesi sayıldığın ı
kabul etmiş. bu konuda en olumsuz yaklaşıma sahip bulunan Zahiriler bu tür delaleti, Hz. Peygamber'in görevinin tabii sonucu olarak sükütunun cevazı göstermesi ve hakkında hadis bulunduğu için bakire kızın susmasının evliliği kabul anlamına
gelmesi durumlarıyla sınırlandırmıştır.
Bu ilke gereği bazı hallerde sükütun rı
zaya delalet etmeyeceği kabul edilmiştir.
Mesela bir kimsenin başkasının malını itlaf ederken mal sahibinin sessiz kalması
nın rıza anlamına gelmeyeceği hususunda ittifak vardır. Yetkisi olmayan kişinin
(fuzCıll) başkasının malını üçüncü şahsa
satarken malikin sükfıt etmesi de fakihlerin çoğunluğuna göre rıza sayılmaz. Zira
mal sahibinin uğrayacağı zarar müşteri
nin akdin iptalinden doğacak zararına göre daha önceliklidir; kesin şekilde sabit olan
mülkiyetin malikin sükütu gibi ihtimalli
bir yolla başkasına intikali kabul edilemez
(Serahsl. XXX. 140) Şafii, Hanbeli ve Zahirller böyle bir akdi batı! sayarken Hanefiler mevkuf diye nitelemiş, yani malikin
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sonradan

vereceği

onayla (icazet) geçerli
imkan sağlamıştır. Buna karşılık ibn Ebu Leyla ve Malikller müşterinin
uğrayacağı zarara öncelik vererek bu akdin sahih olduğuna hükmetmiştir. öte yandan belirtilen durumlarda hadisenin özelliğine göre istihsan yoluyla bazı istisnalar
yapılmıştır. Mesela Hanefi mezhebine göre, bir malı üçüncü şahsa satan kişi mal
sahibinin yakınlarından biri veya eşi ise
malikin ses çıkarmaması -akrabanın yetkilendirilmiş olacağı karinesine dayanılarak
istihsanen ikrar kabul edilir ve açacağı dava dinlenmez.
kılınınasma

Sükfıtun beyan yerine geçeceği ve Mecelle'de "ma'rız-ı hacet" şeklinde ifade edilen durumları belirlemek amacıyla fıkıh kitaplarındaki örnek hükümler incelendiğin
de (mesela bk. ibnü'I-Hümam, lll , 165) sükütun rıza olarak yorumlanmasında özellikle şu etkenierin dikkate alındığı görülür:
Sükfıtun rızaya delalet edeceğine dair açık
bir hükmün veya bu hususta taraflar arasında özel bir uygulamanın bulunması, sükfıt edenin psikolojik yapısı, işin mahiyeti, işlemin sükfıt edene hak sağlaması fakat borç yüklememesi, yani icap sahibinin tek taraflı fedakarlığına dayanması ,
örf, masiahat ilkesi.
Fıkıh eserlerinde bu bağlamda evlilik
için görüşü sorulan kızın susması meselesi üzerinde özellikle durulmuştur. Zira
bir hadiste bu durumda kızın sükfıtunun
rıza olarak kabul edileceği, dul kadının ise
açık irade beyanı bulunmadan evlendirilemeyeceği belirtilmiştir (Buhar'!, "NikaJ:ı ",
41; Müslim, "NikaJ:ı", 66). Bu hadisi ve dayandığı düşünceyi, yani evlilik teklifi almış
kızın psikolojik durumunu ve konuya iliş
kin teamülü dikkate alan fakihler, babası
tarafından evliliğe razı olup olmadığı sorulan kızın -baskı altında olmaksızın- susmasının kabul, yine babası tarafından evlendirildiği haber verildiğinde sükfıt etmesinin onay sayılacağı hususunda ittifak etmiş, ancak bazı alimler susmasının evliljğe izin anlamına geleceğini kızın bilmesi

gerektiğini belirtmişlerdir (İbnü ' l-Münzir,
ı . 24). Günümüzde şartların değiştiğine
dikkat çeken bazı yazarlar, evlilik akdinin
meydana gelebilmesi için artık kızların da
iradelerini açıkça beyan etmesinin gerekli
olduğunu söylemektedir (Vahldüddin Sevvar, S. 267).
Sükfıtun rızaya

dela!et olarak yorumlandurumlar arasında şu örnekler de zikredilebilir: 1. Kanuni temsilcisinin, mümeyyiz küçüğün -satım sözleşmesi gibimal varlığında hem artış hem eksilme
dığı

meydana getiren hukuki işlemlerini görhalde susması bu konudaki örf gereği onay verme anlamında kabul edilir. 2.
Şüfa hakkı sahibinin bu hakka konu olan
gayri menkulün satıldığ ını öğrendiği halde susması başkasına zarar vermeme ilkesi uyarınca hakkını kullanmayacağı yönünde bir beyan sayılır. 3. Kira süresinin
daimasına rağmen kiracının kiraladığı yeri işgale devam etmesi karşısında mal sahibinin sükfıt etmesi akdin önceki şartlar
la yenilenmesine onay vermesi şeklinde
yorumlanır. 4. irade açıklamasında bulunanın tek taraflı fedakarlığına dayanan
(diğer tarafa hak sağlayan. fakat borç yüklemeyen) işlemlerde muhatabın sessiz kalması rızaya delalet eder. Mesela vakıfta Iehtar tayin edilen, lehine ikrarda bulunulan
veya vasiyet yapılan, kendisine hibede bulunulan veya kefil olunan yahut borcu ibra edilen kişinin sükfıtu böyledir. s. Bir sonucu kabullenmeyeceğine veya engelleyeceğine yemin eden kişinin o durumu gördüğü halde sükfıt etmesi rızaya karine sayılır. Mesela bir adamı evine sokmayacağına yemin eden kişi onun evine girdiğini
görüp de sessiz kalırsa yeminini bozmuş
olur. 6. Evli olduğu kadının dünyaya getirdiği çocuğun kendisinden olmadığını belirli süre içinde ileri sürmeyen veya bu süre içinde tebrikleri kabul eden erkeğin sükfıtu kabul 1 ikrar anlamına gelir ve artık
onun nesebini reddedemez (sükCıtun sulh
konusundaki etkisi için bk. İKRAR; SULH).
Sükfıtun rızaya delalet ettiği hallerde iradeyi sakatiayan hile, ikrah, yalan, korku vb.
dış etkenierin bulunmaması, sükfıt edenin sükfıt ettiği konu hakkında tam anlamıyla bilgi sahibi olması ve tasarruf ehliyetini haiz o lm ası gerekir. Sükütun irade
açıklaması hükmünde sayıldığı, ancak inkar ve red anlamına yorumlandığı durumlar da vardır. Mesela hakim davacının iddialarına cevap vermesini istemesine rağ
men ısrarla süküt eden davaimm bu tavrı, gecikme neticesinde davacının zarara
uğramasını önleme amacıyla inkar olarak
kabul edilir (Mecelle, md. 1822; başka bir
örnek için bk. Mecelle, md. 1659; Ali Haydar, IV, 328) .
düğü

Sonuç olarak sükütun hukuken irade
hüküm ifade ettiği durumlar üç noktada toplanabilir. 1. Süküta kanun tarafından hukuki sonuç bağlanan
durumlar. 2. Yalnız bir tarafı bağlayıp diğer tarafa sadece menfaat sağlayan akidler. 3. iyi niyet gereği cevap verme mecburiyeti bulunan haller. Birinci ve ikinci şık
taki durumların anlaşılması nisbeten kobeyanı sayılıp

SÜLEMI, Muhammed b. Hüseyin
katılan

laysa da objektif iyi niyet gereği sükutun
irade beyanı niteliğinde sayılacağı halleri
takdir etmek kolay değildir. Bunun için örf
ve adeti göz önünde bulundurarak her
olay üzerinde ayrıca durmak ve halin icaplarına göre hüküm vermek gerekir (Belbez, 1/2 [ 19441. s. 230-231 ).
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Bir hadisi kitabına alan müelliften
Hz. Peygamber'e
varıncaya kadar senedinde
üç ravi bulunan
hadisler için kullanılan terim
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SÜLEMI, Ebu Abdurrahman
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SÜLEMI, Muhammed b. Hüseyin
( ~ 1 ~ , ~~ )

Ebü Abdirrahmim Muhammed
b. el-Hüseyn b. Muhammed es-Sülemi
(ö.

L

412/1021)

Horasanlı sufi,
müfessir ve muhaddis.
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325 (937) yılında Nlşabur'da doğdu. BaEzd, annesi tarafından Süleyrn kabilesine mensuptur. Alışılmışın dı
şında annesinin mensup olduğu kabilenin
nisbesiyle (Süleml) tanınır. Nefis mücahedesine önem veren bir zahid olan babası
Hüseyin, Ebu Bekir eş-Şibll ile görüşmüş ,
İbn Münazil ve Ebu Ali es-Sekafı gibi surı
lerin sohbetinde bulunmuştur. Nlşabur'un
alim ve sufılerinden Ebu Amr İbn Nüceyd'in
kızı olan annesi de zühd ve takva sahibi
bir hanımdı. Yetişme çağında babasını kaybeden Sülem'i'yi dedesi İbn Nüceyd himayesine aldı. İbn Nüceyd, ilk tasawufı eserlerden el-Lüma'ın müellifi Ebu Nasr esSerrac gibi sufılerden faydalanmış . İbra
him b. Muhammed en-Nasrabadl'den hır
ka giymiştir. Onun Ebu Sehl es-Su'luki'den
de hırka giydiği rivayet edilir. Servet sahibi olan İbn Nüceyd vefat ettiğinde servetinin önemli bir kısmı Süleml'ye kaldı . Süleml bu sayede geçim sıkıntısı çekmediği
gibi o dönemde benzeri az görülen zengin
bir kütüphane kurdu. Başta dedesi olmak
üzere dönemin tanınmış alimlerinden
ders alan Süleml Irak, Rey, Hemedan,
Merv ve Hicaz'a giderek buradaki alimlerle görüştü . Darekutnl, Hakim en-Nisaburl ve Muhammed b. Ali el-Kaffal gibi
alimlerden hadis ve fıkıh okudu . Geniş bilgiye sahip olan, tasawufun yanı sıra zahiri ilimleri de iyi bilen Süleml, bir yandan
sufıler ve tasawuf hakkında eserler yazarken öte yandan Nlşabur'daki zaviyesinde irşad faaliyetini sürdürdü. Sohbetine
bası tarafından

ve ondan hırka giyenler arasında
Ebu Sald-i Ebü'l-Hayr. Abdülkerlm el-Kuşeyrl, Ebu Nuayrn el-İsfahanl, Ebu Abdurrahman el-Cüveynl. hadis alimi Ahmed b .
Hüseyin ei-Beyhaki gibi ünlü mutasawıf
ve alimler vardır. Süleml 3 Şaban 412'de
(ı 2 Kasım ı 021) Nlşabur'da vefat etti. Müridlerinden Ebu Said Muhammed b. Ali elHaşşab onun hakkında bir menakıbname
kaleme almış. Zehebl bu eserin bir özetini A 'lô.mü'n-nübelfı'da vermiştir (XVII.
247-250)
Süleml yaşadığ ı dönemde ilim ve devlet adamları tarafından takdir edilmiş, eserlerine değer verilmiş bir sufıdir. Bununla
birlikte sonraki dönemlerde tasawuf konusunda hadis uydurmak ve IjaJia'ilw'ttetsir adlı eserinde Batıni- Karmatl tarzın
da te'viller yapmakla suçlanmıştır. Onun
eserlerinde bazı zayıf veya mevzu hadisler bulunmakla beraber bunlar hadis alimleri ve sufıler arasında bilinen ve nakledilen hadislerdir, Süleml de bu hadisleri onlara dayanarak eserlerine almıştır. IjaJia'i~u't-tefsir'de kendi yorum larından ziyade
daha önceki sufılerle çağdaşı sufilerin yorumlarına yer vermiş. Batıni-Karmatl tarzı te'viller yapmam ıştır. Bu konuda onu itham edenler, kendine özgü yorumlarından
dolayı değil sufılerin yorumlarını naklettiğinden dolayı itharn etmiştir.
Eserleri. Kaynaklarda Süleml'ye 1OO'ü
eser nisbet edilir. Ancak bunların çoğu günümüze ulaşmamıştır. Süleml'nin
eser leri çeşitli ilimierin ve özellikle tasavvufun en güvenilir kaynaklarından sayıldı
ğı için son zamanlarda büyük önem kazanmış ve çeşitli baskıları yapılmıştır. Onun
eserlerinin bir kısmı zahid ve sufılerin hayatına, bir kısmı da sohbet, melamet, fütüwet gibi tasawufı konulara ve zümrelere dairdir. 1. Taba~atü 'ş-şılfiyye. Süleml sahabe, tabiln, tebeu't-tabiln ve erken
dönem abid ve zahidleriyle ilk sufılere dair
Kitabü'z-Zühd, Tô.rit,u'ş-şufiyye, Taritu ehli'ş-Şutfe ve Taba~atü'ş-şufiyye
gibi eserler yazmış. bunlardan Tô.rit,u'ş
şufiyye'nin küçük bir bölümüyle sonuncu eser zamanımıza kadar gelmiştir. Süleml bu eserinde, Şazan er-Razi diye bilinen Ebu Bekir Muhammed b. Abdullah elBecefi'nin günümüze ulaşmayan Tô.ril;]u'ş
şufiyye'sinden istifade etmiş olmalıdır.
Ebü'l-Abbas en-Nesevl'nin Tô.rit,u 'ş-şufiy
ye'siyle Ebu Bekir en-Nisaburl'nin At,bô.rü'ş-şutiyye ve'z-zühhô.d'ı ayrıca Said
el-Arabl'nin eserleri Süleml'nin kaynakları
arasındadır. Taba~atü'ş-şufiyye, Hace Abaşkın
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