
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 icap
larına göre hüküm vermek gerekir (Bel
bez, 1/2 [ 19441. s. 230-231 ). 
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SÜLEMI, Muhammed b. Hüseyin 
( ~1~, ~~ ) 

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

(ö. 412/1021) 

Horasanlı sufi, 
müfessir ve muhaddis. 

_j 

325 (937) yılında Nlşabur'da doğdu. Ba
bası tarafından Ezd, annesi tarafından Sü
leyrn kabilesine mensuptur. Alışılmışın dı
şında annesinin mensup olduğu kabilenin 
nisbesiyle (Süleml) tanınır. Nefis mücahe
desine 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 kay
beden Sülem'i'yi dedesi İbn Nüceyd hima
yesine aldı. İbn Nüceyd, ilk tasawufı eser
lerden el-Lüma'ın müellifi Ebu Nasr es
Serrac 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 sahi
bi olan İbn Nüceyd vefat ettiğinde serve
tinin önemli bir kısmı Süleml'ye kaldı . Sü
leml 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 alim
lerle görüştü . Darekutnl, Hakim en-Nisa
burl ve Muhammed b. Ali el-Kaffal gibi 
alimlerden hadis ve fıkıh okudu. Geniş bil
giye sahip olan, tasawufun yanı sıra zahi
ri ilimleri de iyi bilen Süleml, bir yandan 
sufıler ve tasawuf hakkında eserler ya
zarken öte yandan Nlşabur'daki zaviyesin
de irşad faaliyetini sürdürdü. Sohbetine 
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katılan ve ondan hırka giyenler arasında 
Ebu Sald-i Ebü'l-Hayr. Abdülkerlm el-Ku
şeyrl, Ebu Nuayrn el-İsfahanl, Ebu Abdur
rahman 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. Mü
ridlerinden Ebu Said Muhammed b. Ali el
Haşşab onun hakkında bir menakıbname 
kaleme almış. Zehebl bu eserin bir özeti
ni A 'lô.mü'n-nübelfı'da vermiştir (XVII. 

247-250) 

Süleml yaşadığı dönemde ilim ve dev
let adamları tarafından takdir edilmiş, eser
lerine değer verilmiş bir sufıdir. Bununla 
birlikte sonraki dönemlerde tasawuf ko
nusunda hadis uydurmak ve IjaJia'ilw't
tetsir adlı eserinde Batıni-Karmatl tarzın
da te'viller yapmakla suçlanmıştır. Onun 
eserlerinde bazı zayıf veya mevzu hadis
ler bulunmakla beraber bunlar hadis alim
leri ve sufıler arasında bilinen ve nakledi
len hadislerdir, Süleml de bu hadisleri on
lara dayanarak eserlerine almıştır. IjaJia'i
~u't-tefsir'de kendi yorumlarından ziyade 
daha önceki sufılerle çağdaşı sufilerin yo
rumlarına yer vermiş. Batıni-Karmatl tar
zı te'viller yapmamıştır. Bu konuda onu it
ham edenler, kendine özgü yorumlarından 
dolayı değil sufılerin yorumlarını nakletti
ğinden dolayı itharn etmiştir. 

Eserleri. Kaynaklarda Süleml'ye 1 OO'ü 
aşkın eser nisbet edilir. Ancak bunların ço
ğu günümüze ulaşmamıştır. Süleml'nin 
eser leri çeşitli ilimierin ve özellikle tasav
vufun en güvenilir kaynaklarından sayıldı
ğı için son zamanlarda büyük önem ka
zanmış ve çeşitli baskıları yapılmıştır. Onun 
eserlerinin bir kısmı zahid ve sufılerin ha
yatına, bir kısmı da sohbet, melamet, fü
tüwet gibi tasawufı konulara ve zümre
lere dairdir. 1. Taba~atü 'ş-şılfiyye. Süle
ml sahabe, tabiln, tebeu't-tabiln ve erken 
dönem abid ve zahidleriyle ilk sufılere dair 
Kitabü'z-Zühd, Tô.rit,u'ş-şufiyye, Tari
tu ehli'ş-Şutfe ve Taba~atü'ş-şufiyye 
gibi eserler yazmış. bunlardan Tô.rit,u'ş
şufiyye'nin küçük bir bölümüyle sonun
cu eser zamanımıza kadar gelmiştir. Sü
leml bu eserinde, Şazan er-Razi diye bili
nen Ebu Bekir Muhammed b. Abdullah el
Becefi'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 Ab-
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dullah-ı Herevi tarafından bazı değişiklik 
ve ilavelerle Farsça'ya tercüme edilmiş, bu 
tercüme Abdurrahman-ı Cami'nin Nefe
J:ıatü '1-üns'ünün temelini oluşturmuştur. 

Ebu Nuaym el-İsfahanl f:lilyetü'l-evliya'
da Süleml'nin eserinden geniş ölçüde fay
dalanmıştır. Süleml, eserin mukaddime
sinde 100 sufinin hayatını beş tabakaya 
ayırarak anlatacağını söylerse de üç yer
de tek başlık altında birden fazla sCıfiye 
yer verdiğinden sayı 1 OS'e çıkmıştır. Ta
ba~atü'ş-şufiyye üzerine ilkçalışmayıya

pan J. Pedersen kırk sayfalık bir özetini 
(Parisı938), daha sonra Fransızca bir gi
rişle birlikte tamamını (Leiden ı 960) ya
yımlamıştır. Eserin tenkitli neşri NCıreddin 
Şüreybe (Kahire ı 953, ı 969) ve Mustafa 
Abdülkadir Ata ('fikrü'n-nisveti'l-müte'ab
bidati'ş-şO.fi.yyat ile birlikte, Beyrut 2003) 
tarafından yapılmıştır. z. f:lalp'fi]Ju 't-tef
sir''- Mutasawıfların Kur'an ayetlerine da
ir yorumlarını içeren ilk kapsamlı eserdir. 
Süleml ayetlerle ilgili şahsi yorumlarından 
ziyade sCıfilerin yorumlarını aktardığından 
eser bir tür derleme niteliğinde olup Kur
'an'ın bütün ayetlerinin tefsirini ihtiva et

mez. f:la~a'i~u 't-tefsir, AbdülkerYın el
Kuşeyrl'nin Leta'itü '1-işarat, RCızbiMn-ı 

Sakli'nin 'Ara'isü'l-beyan adlı tefsirleri 
üzerinde etkili olmuştur. Eserin tenkitli 
neşri Seyyid İmran tarafından yapılmıştır 
(l-11, Beyrut 200ı). 3. Risaletü'l-Meldme
tiyye. Doğup büyüdüğü Horasan bölge
sinde ortaya çıkan Melametllik konusun
da eser yazan ilk müellif olan Süleml'nin 
bu risalesi önce Richard Hartınann tara
fından bir makaleyle tanıtılmıştır ("As-Su

laml's Risalat al-Malamatıa", Isl., vııı 1 ı 9 ı 7-
I9ı8], s. ı57-203, tre. KöprülüzadeAhmed 
Cemal, DİFM, VI 11 340/1924], s. 277-322) . 
Risaletü'l-Meldmetiyye'yi Ebü'l-Ala el
Afifi el-Meldmetiyye ve'ş-şıltiyye ve 
ehlü'l-fütüvve adlı eseri içinde yayımla

mış (Kahire ı364/ı945, s. 86-ı20), Ömer 
Rıza Doğru! bunu Türkçe'ye çevirip kendi 
telifi gibi neşretmiştir (İslam Tarihinde İlk 
Melamet, İstanbul ı 950) Abdülfettah Ah
med el-Favl, Risaletü'l-Melametiyye'yi 
müellifin Risale ii galatati'ş-şutiyye'siy
ıe birlikte Uşulü'l-Melametiyye ve Ga
latatü'ş-şufiyye adıyla yayımiarnıştır (Ka
hire ı 985) Serrac'ın el-Lüma'ında sCıfile

rin eleştirildiği son bölümle büyük benzer
lik gösteren bu risalenin Sütemi'nin mü
ridlerinden biri tarafından yazılıp ona nis
bet edildiği ileri sürülmektedir. 4. Kita
bü'l-Fütüvve. Bu konuda yazılmış en es
ki kaynak olma niteliğini taşıyan eser Sü
leyman Ateş tarafından Türkçe tercüme-
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siyle birlikte neşredilmiştir (Ankara ı 977). 
Eser İngilizce'ye (tre. Tosun Bayrak, The 

Book of Sufi. Chivalry, London ı 983) ve 
Almanca'ya da (tre. Franz Langmayr, Der 
Sufi. Wegzur Vollkommenheit, Breisgau 
ı 985) çevrilmiştir. 5. Z,ikrü'n-nisveti'l
müte'abbidati'ş-şufiyydt. Kadın sCıfiler 

hakkında yazılan ilk eserlerden biri olan 

kitabın tenkitli neşri Mahmud Muham
med et-Tanahi (Kahire ı 993) ve Mustafa 
Abdülkadir Ata (Beyrut 2003) tarafından 
gerçekleştirilmiş, eser ayrıca Sütemi ve ka

dın sCıfılere dair bir inceleme, Arapça me
tin ve İngilizce tercümesiyle birlikte yayım
lanmıştır (tre. E. Cornell Rkia , Early Sufi. 
Women, Louisville ı 999). Meryem Hüsey

nl eseri Farsça'ya çevirmiştir (Nuhustin 
Zenan-i Şa{evf, Tahran ı 385 hş.). İbnü'l
Cevzl, Şıfatü 'ş-Şafve'nin kadınlarla ilgili 
bölümünü, Abdurrahman-ı Cami Nefe
J:ıatü'l-üns'ün son bölümünü bu eserden 
faydalanarak yazmıştır. 6. el-Mu~addime 

fi't-taşavvuf (nşr. Hüseyin Emin, Bağdat 

ı 984; nşr. Yusuf Zeydan, Kahire ı 987). 7. 
Adabü'ş-şoJ:ıbe ve J:ıüsnü'l-'uşre (nşr. 
Mecdl Fethi, Tanta ı 990; nşr. M. J. Kister, 
Jerusalem ı 954; nşr. Yusuf Ali Bedevl, Bey
rut ı 990). 8. Menahicü'l-'arifin (nşr. E. 
Kohlberg, Jerusalem Studies in Arabic and 
Islam, ı 1 ı 979], s. ı 9-38) 9. Su' ala tü Ebi 
'AbdirraJ:ıman es-Sülemi li'd-Dare~ut
ni fi'l-cerJ:ı ve't-ta'dil (nşr. Süleyman 
Ateş, Riyad ı408; nşr. Ebu Meryem Mecdl 

Fethi, Tanta ı 992; nşr. Muhammed b. Ali 
el-Ezherl, Kahire 2006; nşr. Sa'd b. Abdul
lah el-Humeyyid v.dğr., Riyad ı427). 10. 

Cevami'u adabi'ş-şufiyye (nşr. E. Kohl
berg, jerusalem ı976). 11. 'Uyubü'n-nefs 
ve müdavatüM (nşr. E. Kohlberg, leru
salem ı 976; önceki eser! e birlikte, tre. Sü
leyman Ateş, AÜ ilahiyat Fakültesi İslam 
ilimleri Enstitüsü Dergisi, lll [Ankara ı 977], 
s. 2 I 3-264; tre. Mehmet Ali Kara, Ne{sin 
Ayıpları, İstanbul 2000). 1Z. Kitabü'l-Er
ba'in fi't-taşavvuf (nşr. Hasan Abdülha

mld, Haydarabad ı4oıı. 

Süleyman Ateş, Süleml'nin on risalesi
ni (Menahicü'l-'ari{in, Derecatü 'l-mu'ame
lat, Cevami'u adabi'ş-şO.flyye, el-Muf5:ad
dime fi.'t-taşavvuf, Beyanü al:ıvali"ş-şüfly
ye, Derecatü'ş-şadı/5:in, SülO.kü 'l-'ari{in, Ne
sfmü'l-erva/:ı, Beyanü zeleli'l-fuf5:ara', Ada
bü'l-faf5:r ve şera'ituh) Türkçe tercümele

riyle birlikte neşretmiş (Tasavvufun Ana 
İlkeleri Sülemf'nin Risaleleri, Ankara ı 98 ı), 

ardından son risale hariç diğer risaleleri 
Tis'atü kütüb fi uşuli't-taşavvuf ve'z
zühd li-Ebi 'AbdirraJ:ıman es-Sülemi 

adıyla yayımiarnıştır (Beyrut ı 993). Nas
rullah Pürcevadl'nin Mecmu'a-i Aşar-ı 
Ebu 'AbdirraJ:ıman Sülemi adlı derle
rnesi (I-II , Tahran ı369-ı372 hş.), f:la~a'i
~u't-tefsir'in bazı bölümlerinin yanı sıra 
Tari]Ju'ş-şiliiyye, Cevami'u adabi'ş-şu
fiyye, 'Uyubü'n-nefs ve müdavatüha, 
Derecatü'l-mu'ameldt, Adabü's-sema', 
Adabü'ş-şuJ:ıbe ve J:ıüsnü'l-'uşre, Me
nahicü'l-'arifin, Nesimü'l-ervaJ:ı, Kela
mü'ş-Şafi'i fi't-taşavvut, Kitabü'l-Fü
tüvve, Risaletü'l-Melametiyye, Mes'e
letü şıfati'~-~akirin ve '1-mütefekkirin, 
Kitabü'l-Erba'in fi't-taşavvuf adlı risa
leleri içermektedir. 

Sütemi üzerine Süleyman Ateş (bk bibl.), 
Lutz Berger ( Geschieden von allem au/3er 
Gott. Sufi.k und Welt bei Abü 'Abd ar-Ra/:ı
man as-Sulami [936-1021], Hildesheim 
ı 998) ve Jean-Jacques Thibon (L'oeuvre 
d'Abü 'Abd al-Ra/:ıman al-Sulami [325/ 
937-412/1021] et la formatian du soufi.s
me, Damaj: )FPO 2008) doktora tezi, Ni
yazi Seki (ı 990, es-Sülemi ve Ki tab u '1-Er
bafn li's-Su{iyye İsimli Hadis Kitabı, MÜ 
Sosyal Bilimler Enstitüsü) ve Nazife Vii
dan Güloğlu (2007, Tasavvu{ta Kadın ve 
EbO. Abdurrahman Sülemf'nin Zikru'n-nis
veti'l-müteabbidati's-sO.fi.yyat Adlı Eseri, SÜ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü) yüksek lisans 
tezi hazırlamış. Jawid A. Mojaddedi Taba
~dtü'ş-şufiyye'nin literatürdeki yeriyle il
gili bir inceleme yapmıştır (The Biographi
cal Tradition in Sufi.sm. The tabaqat genre 
form al-Sulami to Jami, Richmond 200 I). 
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SÜLEYM (Beni Süleym) 
(~~) 

Kays Aylan'a mensup 
bir Arap kabilesi. 

_j 

Kabilenin atası Süleym'in soyu Mansur 
b. İkrime b. Hasefe (Ka'b) b. Kays b. Aylan 
b. Mudar b. Nizar b. Mead vasıtasıyla Ad
nan'a ulaşır. Beclle, Ri'l, Zekvan, Usayye, 
Bühse, Kunfüz, Semmal, Matrüd, Zübab, 
Cürre, Şerld, Sa'lebe ve Zafer, Beni Sü
leym'in meşhur kolları arasında sayılabilir: 
Başta Mekke ile Medine arası olmak üze
re Hicaz'ın önemli bir kısmıyla Necid'in yu
karı taraflarındaki V adilkura ve Teyma', 
Beni Süleym'in en yoğun olarak bulundu
ğu yerlerdi. Kendilerine nisbet edilen har
relerde otururlardı. Kabilenin buralarda ya
şayan Gataffın. Hevazin ve Hilal kabilele
riyle yakın ilişkileri vardı. Geniş bir bölgeye 
ve Basra körfezi yoluna hakim oldukların
dan ticaretle meşgul olan Mekkeliler ve Me
dine yahudileriyle de iyi ilişkiler içindeydi
ler. Ukaz panayırma devamlı şekilde katı
Ian Beni Süleym ile Hevazinliler, İslam ön
cesinde kabileler arasında çıkan savaşlar
da önemli rol oynamışlardı. Beni Süleym 
bu dönemde Yevmü'I-Cürüf denilen savaş
ta H üzey!' e mensup Beni Muaviye'ye bas
kında bulunmuştu. Beni Süleym ile Beni 
K.ilab arasındaki savaşlarda Beni K.ilab ka
bilesine mensup Zatülhimme'nin yaptık
Iarını anlatan Siretü'l-Emire Zdti'l-him
me ilk dönem Arap edebiyatında destan 
sayılabilecek örneklerden biridir. 

Uzza putuna tapan ve bunun yer aldı
ğı mabedin hizmetini üstlenen kabileler
den olan Beni Süleym ayrıca Zamar adlı 
bir puta tapardı. Hlre'de oturan Beni Sü
leymliler hıristiyan olmuşlardı (Cevad Ali, 
N, 227). Beni Süleym, İslamiyet'ten sonra 
Kureyş müşriklerinin yanında yer aldı. Hic
retin ardından Medine'yi doğudan tehdit 
eden Beni Süleym'in müslümanlara karşı 
düşmanca tavırları zaman zaman çatışma
lara sebep oluyordu. Aralarında, sayıları çok 
az olsa da Safvan b. Muattal gibi erken dö
nemde müslüman olanlar da vardı . 

Hz. Peygamber, Bedir Gazvesi'nden dön
dükten yaklaşık bir hafta sonra Beni Sü-

leym ve Bem aataffın'ın Karkara mevkiin
deki Küdr suyunun başında toplanmak
ta oldukları haberini alınca 200 kişilik bir 
kuwetle harekete geçti. Müslüman birli
ği Küdr suyunun başına geldiğinde kim
seyi bulamadı. Üç gece beklendikten son
ra Beni Süleym ile Beni Gatafan'a ait SOO 
deve ganimet olarak alınıp Medine'ye doğ
ru hareket edildi (Vakıdl, ı. 186; İbn Sa'd, II, 
31) Ardından Resul-i Ekrem, Galib b. Ab
dullah ei-Leysl kumandasında bölgeye ye
ni bir birlik gönderdi. Üç şehid veren bir
lik çok sayıda hayvanı ganimet alarak geri 
döndü. Ertesi yıl Süleymoğulları' nın Me
dine'ye 200 kilometre mesafedeki Bah
ran'da müslümanlara karşı asker topladık
larının haber alınması üzerine 300 kişilik 
bir kuwetle yola çıkan Hz. Peygamber (Ce
maziyelewel 31 Kasım 624) Bahran'da bir 
süre kaldı. Herhangi bir kuwet ortaya çık
mayınca Medine'ye hareket etti (Ta beri, lll. 
15 3) . U hud Gazvesi'nden yaklaşık dört ay 
sonra ResQiullah, İslam'ı anlatmak üzere 
Amir b . Sa'saa kabilesine Münzir b. Amr 
el-Hazreel başkanlığında yetmiş kişilik bir 
heyet gönderdi. Heyet Beni Süleym yur
dunun yakınında Bi'rimaüne'de konakla
dığı sırada kabile reisi Ebu Bera Amir b. 
Malik'in yeğeni Amir b. Tufeyl , Beni Sü
leym kabilesinin Ri'l, Zekvan ve Usayye kol
larını harekete geçirerek heyete saldırdı; 
Münzir arkadaşlarıyla birlikte bu saldırıda 
şehid oldu (Safer 4 1 Temmuz 625). 

Beni Süleym, Hendek Gazvesi'nde Mek
keli müşriklerle yahudilerin oluşturduğu 
ittifaka katılarak 700 kişiyle destekte bu
lundu. Hz. Peygamber hicretin 7. yılı Zil
hicce ayında (Nisan 629) Ahrem b. Ebü'I
Avca kumandasında elli veya altmış kişi
lik askeri birliği Beni Süleym üzerine gön
derdi. Birliğin içerisinde yer alan casusla
rından durumu haber alıp hemen hazırlık
lara başlayan Süleymoğulları, İbn Ebü'I
Avca'nın İslam'a davet teklifini kabul et
meyerek müslümanlara ok yağdırdılar. Ah
rem ve birkaç arkadaşı yaralı olarak kur
tulurken diğerleri şehid oldu (İbn Sa'd, II, 
123) 

Mekke'nin fethi için hazırlıklar yapılır
ken kendilerine karşı seferin düzenlene
ceği muhtemel düşmanlar arasında Beni 
Süleym'in de sayılması (Vakıdl, II , 796) ka
bilenin önemli bir tehdit unsuru olmayı 
sürdürdüğünü göstermektedir. Bu sırada 
Beni Süleym'den, aralarında İbnü'd-Dü
gunne diye tanınan Rebla b. Rufey' b. Sa'
Iebe ile İrbad b. Sariye es-Süleml'nin de 
bulunduğu altı kişilik bir heyet Medine'ye 
gelerek İslamiyet'i kabul etti. Bu heyette 
bulunanların gayretiyle İslamiyet'i kabul 
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eden Beni Süleym'den yaklaşık 900 kişilik 
bir topluluk Mekke'nin fethine katıldı. Hz. 
Peygamber hicretin 9. (630) yılında Abbad 
b. Bişr'i Beni Süleym ve Beni Müzeyne ka
bilelerine zekat arnili olarak gönderdi. Be
ni Süleym'in topraklarından çıkarılan ma
denlerden vergi tahsil edilmesi de bu dö
nemde başladı. Hevazinliler'Ie birlikte irti
dad hareketleri içerisinde yer alıp almama 
konusunda tereddüt gösteren Süleymo
ğulları , Halid b. Velid'in Büzaha'da Tuley
ha b. Huveylid ve Uyeyne b. Hısn'ı yenme
si üzerine Hz. Ebu Bekir' e itaat arzetmek
ten başka çare kalmadığını görerek Me
dine'ye bağlılıklarını sürdürdüler. İlk İslam 
fetihleri sırasında Beni Süleym'in bir kıs
mı Hicaz ve Necid'de kalırken bir kısmı ei
Cezlre'de Diyar-ı Mudar, Irak'ta Küfe, Bas
ra, Horasan, Mısır ve Kuzey Afrika'ya göç 
edip buralarda idari ve askeri görevler üst
lenıneye başladı. Hz. Ali-Muaviye mücade
lesinde Beni Süleym Hz. Ali tarafında yer 
aldı. Muaviye özellikle hac yollarında et
kin olan Beni Süleym'in desteğini almak 
için büyük çaba gösterdi. 

Beni Süleym'den bazıları Emevller dö
neminde bürokraside görev aldı. Afganis
tan'da İslam hakimiyetinin yerleşmesinde 
önemli katkıları olan Kays b. Heysem ile 
Horasan Valisi Eşres b. Abdullah bunların 
en meşhurlarıdır. Abbas! Halifesi Ebü'I-Ab
bas es-Seffah, Emevller'e karşı kendileri
ni destekleyen Beni Süleym'e Bilbls'te ikta
Iar verdi (HammOd b. Davl ei-Kasaml, II, 
264) . Hicaz'da yaşayan ve çevredeki kabi
Jelere baskınlar düzenleyerek yağmacılık 

yapmayı sürdüren Beni Süleymliler, 230'
da (845) topraklarına bazı Yemenliler'in 
yerleştirilmesi üzerine isyan ederek Me
dine'yi yağmalayıp hac yolunu kapattılar. 

Bağdat hükümeti, Hammad b. Cerlr et
Taberl kumandasındaki kuwetlerle onları 
denetim altına almak istediyse de başa
rılı olamadı. Bunun üzerine Halife Vasii5-
Billah tarafından görevlendirilen Boğa ei
Keblr kumandasındaki birlikler Beni Sü
leym'i etkisiz hale getirdi (Ta beri, IX. I 29-

131). Karmatller'in en büyük destekçile
ri bedevi hayat tarzını sürdüren Beni Sü
leym idi. Kabile Abbasller'e karşı muhale
fet hareketlerinin başında yer alıyordu . 

1 09 (727) yılında Emevl Halifesi Hişam 
b. Abdülmelik tarafından Beni Hilal ile bir
likte Suriye ve Irak'tan sürülen Beni Sü
leym, Mısır 'da özellikle Said ve çevresinde 
yoğunlaşarak alt kolları oluştu . Fatımi Ha
lifesi Müstansır-Billah 441 'de (ı 049) vezi
ri Hasan b. Ali el-Yazurl'yi Beni Süleym ve 
Beni Hilal reisieriyle görüşmek üzere Sa
Id' e gönderdi. Vezir onlara bazı şehirlerin 
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