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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 Adnan'a ulaşır. Beclle, Ri'l, Zekvan, Usayye,
Bühse, Kunfüz, Semmal, Matrüd, Zübab,
Cürre, Şerld, Sa'lebe ve Zafer, Beni Süleym'in meşhur kolları arasında sayılabilir:
Başta Mekke ile Medine arası olmak üzere Hicaz' ın önemli bir kısmıyla Necid'in yukarı taraflarındaki Vadilkura ve Teyma',
Beni Süleym'in en yoğun olarak bulunduğu yerlerdi. Kendilerine nisbet edilen harrelerde otururlardı. Kabilenin buralarda yaşayan Gataffın. Hevazin ve Hilal kabileleriyle yakın ilişkileri vardı. Geniş bir bölgeye
ve Basra körfezi yoluna hakim oldukların
dan ticaretle meşgul olan Mekkeliler ve Medine yahudileriyle de iyi ilişkiler içindeydiler. Ukaz panayırma devamlı şekilde katı
Ian Beni Süleym ile Hevazinliler, İslam öncesinde kabileler arasında çıkan savaşlar
da önemli rol oynamışlardı. Beni Süleym
bu dönemde Yevmü'I-Cürüf denilen savaş
ta Hüzey!' e mensup Beni Muaviye'ye baskında bulunmuştu. Beni Süleym ile Beni
K.ilab arasındaki savaşlarda Beni K.ilab kabilesine mensup Zatülhimme'nin yaptık
Iarını anlatan Siretü'l-Emire Zdti'l-himme ilk dönem Arap edebiyatında destan
sayılabilecek örneklerden biridir.
Uzza putuna tapan ve bunun yer aldı
mabedin hizmetini üstlenen kabilelerden olan Beni Süleym ayrıca Zamar adlı
bir puta tapardı. Hlre'de oturan Beni Süleymliler hıristiyan olmuşlardı (Cevad Ali,
N, 227). Beni Süleym, İslamiyet'ten sonra
Kureyş müşriklerinin yanında yer aldı. Hicretin 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 dönemde müslüman olanlar da vardı .
ğı

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

leym ve Bem aataffın'ın Karkara mevkiindeki Küdr suyunun başında toplanmakta oldukları haberini alınca 200 kişilik bir
kuwetle harekete geçti. Müslüman birliği Küdr suyunun başına geldiğinde kimseyi bulamadı. Üç gece beklendikten sonra 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. Abdullah ei-Leysl kumandasında bölgeye yeni bir birlik gönderdi. Üç şehid veren birlik çok sayıda hayvanı ganimet alarak geri
döndü. Ertesi yıl Süleymoğulları ' nın Medine'ye 200 kilometre mesafedeki Bahran'da müslümanlara karşı asker topladık
larının haber alınması üzerine 300 kişilik
bir kuwetle yola çıkan Hz. Peygamber (Cemaziyelewel 31 Kasım 624) Bahran'da bir
süre kaldı. Herhangi bir kuwet ortaya çık
mayınca Medine'ye hareket etti (Ta beri, lll.
15 3) . Uhud 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 yurdunun yakınında Bi'rimaüne'de konakladığı sırada kabile reisi Ebu Bera Amir b.
Malik'in yeğeni Amir b. Tufeyl , Beni Süleym kabilesinin Ri'l, Zekvan ve Usayye kollarını harekete geçirerek heyete saldırdı;
Münzir arkadaşlarıyla birlikte bu saldırıda
şehid oldu (Safer 4 1 Temmuz 625).
Beni Süleym, Hendek Gazvesi'nde Mekkeli müşriklerle yahudilerin oluşturduğu
ittifaka katılarak 700 kişiyle destekte bulundu. Hz. Peygamber hicr etin 7. yılı Zilhicce ayında (Nisan 629) Ahrem b. Ebü'IAvca kumandasında elli veya altmış kişi
lik askeri birliği Beni Süleym üzerine gönderdi. Birliğin içerisinde yer alan casuslarından durumu haber alıp hemen hazırlık
lara başlayan Süleymoğulları, İbn Ebü'IAvca'nın İslam'a davet teklifini kabul etm eyerek müslümanlara ok yağdırdılar. Ahrem ve birkaç arkadaşı yaralı olarak kurtulurken diğerleri şehid oldu (İbn Sa'd, II,
123)
Mekke'nin fethi için hazırlıklar yapılır
ken kendilerine karşı seferin düzenleneceği muhtemel düşmanlar arasında Beni
Süleym'in de sayılması (Vakıdl, II , 796) kabilenin 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

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 kabilelerine zekat arnili olarak gönderdi. Beni Süleym'in topraklarından çıkarılan madenlerden vergi tahsil edilmesi de bu dönemde başladı. Hevazinliler'Ie birlikte irtidad hareketleri içerisinde yer alıp almama
konusunda tereddüt gösteren Süleymoğulları , Halid b. Velid'in Büzaha'da Tuleyha b. Huveylid ve Uyeyne b. Hısn'ı yenmesi üzerine Hz. Ebu Bekir' e itaat arzetmekten başka çare kalmadığını görerek Medine'ye bağlılıklarını sürdürdüler. İlk İslam
fetihleri sırasında Beni Süleym'in bir kıs
mı Hicaz ve Necid'de kalırken bir kısmı eiCezlre'de Diyar-ı Mudar, Irak'ta Küfe, Basra, Horasan, Mısır ve Kuzey Afrika'ya göç
edip buralarda idari ve askeri görevler üstlenıneye başladı. Hz. Ali-Muaviye mücadelesinde Beni Süleym Hz. Ali tarafında yer
aldı. Muaviye özellikle hac yollarında etkin olan Beni Süleym 'in desteğini almak
için büyük çaba gösterdi.
Beni Süleym'den bazıları Emevller döneminde bürokraside görev aldı. Afganistan'da İslam hakimiyetinin yerleşmesinde
önemli katkıları olan Kays b . Heysem ile
Horasan Valisi Eşres b. Abdullah bunların
en meşhu rlarıdır. Abbas! Halifesi Ebü'I-Abbas es-Seffah, Emevller'e karşı kendilerini destekleyen Beni Süleym'e Bilbls'te iktaIar verdi (HammOd b . Davl ei-Kasaml, II,
264) . Hicaz'da yaşayan ve çevredeki kabiJelere baskınlar düzenleyerek yağmacılık
yapmayı sürdüren Beni Süleymliler, 230'da (845) topraklarına bazı Yemenliler'in
yerleştirilmesi üzerine isyan ederek Medine'yi yağmalayıp hac yolunu kapattılar.
Bağdat hükümeti, Hammad b. Cerlr etTaberl kumandasındaki kuwetlerle onları
denetim altına alm ak istediyse de başa
rılı olamadı. Bunun üzerine Halife Vasii5Billah tarafından görevlendirilen Boğa eiKeblr kumandasındaki birlikler Beni Süleym'i etkisiz hale getirdi (Ta beri, IX. I 29131). Karmatller'in en büyük destekçileri bedevi hayat tarzın ı sürdüren Beni Süleym idi. Kabile Abbasller'e karşı muhalefet hareketlerinin başında yer alıyordu .
109 (727) yılında Emevl Halifesi Hişam
b. Abdülmelik tarafından Beni Hilal ile birlikte Suriye ve Irak'tan sürülen Beni Süleym, Mısır ' da özellikle Said ve çevresinde
yoğunlaşarak alt kolları oluştu . Fatımi Halifesi Müstansır-Billah 441 'de (ı 049) veziri Hasan b. Ali el-Yazurl'yi Beni Süleym ve
Beni Hilal reisieriyle görüşmek üzere SaId' e gönderdi. Vezir onlara bazı şehirlerin
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idaresinin kendilerine verileceğini ve ellerine geçen her şeyin ganimet sayılacağını
söyledi. Bunun üzerine Beni Hilal ile birlikte Nil nehrinin batısına geçip kendilerine vaad edilen toprakların ilki olan Serka'ya doğru yürüyen Beni Süleym önlerine çıkan yerleşim birimlerini yağmalaya
rak yakıp yıktılar. Beni Hilal'in diğer bölgeleri de ele geçirmek için bir an önce hareket etmek istemesine karşılık Beni Süleym,
Berka'da yerleşmeye karar verdi. Bundan
sonraki süreçte İspanya'ya da giden Beni
Süleym, Kuzey Afrika'da önemli bir siyasi
güç ve denge unsuru oldu . Nitekim Muvahhidler, Beni Süleym'i desteklemeye baş
layınca Murabıtlar da Beni Hilal'i kendi taraflarına çekmeye çalışıyordu.
Beni Süleym'den başta şair olmak üzere
çok sayıda alim ve edip yetişmiştir. Araplar'ın en meşhur kadın şairi olan sahabi
Hansa ile kahramanlık şiirleriyle tanınan
sahabi Abbas b. Mirdas kabilenin meşhur
şairlerindendir. Tabiinden Ebu Abdurrahman es-Sülemi, Basra Mu'tezile ekolünün
ileri gelen alimlerinden Beni Süleym'in azatlısı Muammer b. Abbad, Vasıl b. Ata'nın
talebelerinden Heyyac b. Ala, Eş'ari kelamcısı Ebu Ca'fer Muhammed, Maliki fakihi
İbn Habib es-Sülemi, Nişaburlu sufl İbn
Nüceyd ve ailesi içinde çok sayıda alim yetişen Tabal,<dtü'ş-şi'ıfiyye müellifi Muhammed b. Hüseyin es-Sülemi, Beni Süleym'e
mensup alimler arasında sayılabilir. Günümüzde Beni Süleym ve kolları Suudi Arabistan, Suriye, Mısır ve Kuzey Afrika'da varlıklarını sürdürmektedir.
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İsrailoğulları'na gönderilen
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hükümdar-peygamber.
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Yahudilik'te ve Hıristiyanlık'ta sadece
kral, İslam'da ise hükümdar-peygamber
kabul edilir. Süleyman isminin İbranice'
deki karşılığı olan Şelomoh'nun (Şiomo)
"barış, selamet, sükunet" manasındaki şa
Iom kelimesinden geldiği ve "barışsever,
barışçı " anlamını taşıdığı belirtilir. Ahd-i
Atik'te yer alan bilgiye göre Davlıd, Tanrı' 
dan oğlunun döneminde barışın hakim olacağı müjdesini aldığı için ona bu adı vermiştir (I. Tarihler, 22/9). Bir yoruma göre
Şelomoh, "Yahve onun mülkünü korusun"
manasındaki daha uzun bir ismin kısaltıl
mış şeklidir. Bazı yahudi kaynakları ise bu
ismi annesi Bat-şeba'nın koyduğunu kaydeder (EJd., XV, 96). Peygamber Natan
ona Yedidya ( Rabbin sevgilisi) adını vermiş (ll. Samuel, 12/25), saltanatı boyunca
hüküm süren barış sebebiyle asıl adı olan
Yedidya'nın yerine Şelomoh ismi kullanıl
mıştır (DB, V/2, s. 1383; New Catholic Encyclopedia, XIII, 421). Bu ismin Süryanice
menşeli olduğu da ifade edilmiştir (Jeffery,
s. 178). "Vaiz" anlamında Kohelet (Vaiz, lll)
olarak da adlandırılan Süleyman ayrıca
"Tanrı'ya bağlı" anlamında Lemuel, "bilge
sözleri toplayan" anlamında Agur, bütün
dünya üzerinde hüküm sürdüğü için Yakeh (Meseller, 31/1; 30/1). mabedi inşa ettiği için Ben, Tanrı onunla beraber olduğu
için lthiel isimleriyle anılmıştır (Ginzberg,
V, 91; EJd., xv. 106). İslam kaynaklarına
göre de Süleyman İbranice kökenli olup
"sağlık" anlamındadır (Mustafavi, V, 226;
Cevaliki, s. 191). Bu ismin Selam(et) kelimesinden geldiği, düşmanları ona teslim
olduğu ve o da düşmanlarından emin bulunduğu için kendisine bu adın verildiği de
rivayet edilmiştir (FirOzabadl, VI. 86).
Yahudilik'te. İsrailoğulları'nın üçüncü kraolan Süleyman hakkında başta Ahd-i Atik
olmak üzere yahudi sözlü geleneğinde ve
diğer yahudi kaynaklarında pek çok rivayet ve efsane yer alır. Ahd-i Atik'teki bazı
ifadeler, Kudüs'te dünyaya gelen Süleyman'ın Davlıd' un Bat-şeba'dan doğma ikinci çocuğu olduğuna işaret etse de (ll. Samuel, 11127; 12/ 18, 24) diğer bazı ifadelere
ve şecere listelerine göre o Bat-şeba'dan
doğan dördüncü çocuktur (ll. Samuel, 5/
14; I. Tarihler, 3/5, 14/4 ). Kendisi için bir
saray yaptırdıktan sonra Tanrı için de bir
mabed yaptırmak isteyen Davud'a zürrilı

yetinin ondan sonra saltanat süreceği, yerine geçecek oğlunun bir mabed inşa edeceği (II. Samuel, 7/12-13) ve bu oğlunun
Süleyman olduğu bildirilmiştir (1. Tarihler,
17/11 , 22/9; 28/5-6) . Davlıd yaşlandığında
diğer oğlu Adoniya kendini krallığın varisi
ilan etmiş, buna karşılık Peygamber Natan ve Bat-şeba'nın telkin ve hatıriatma
sıyla Davud, kendi yerine oğlu Süleyman'ın
kral olduğunu belirtip başkahin Tsadok'a
Süleyman'ı kral olarak görevlendirmesini
(meshetme) emretmiş, böylece Süleyman
daha babasının sağlığında kral sıfatıyla tahta geçmiştir. O dönemde ilk çocuğun tahta geçmesi gibi bir kural bulunmadığın
dan Davud'un küçük oğlu Süleyman'ı kral
seçmesi kınanmamış. aksine Süleyman
krallığın ileri gelenlerinin desteğini almış
tır (1. Krallar, 1/l-53; 1. Tarihler, 29/24) .
Bir yoruma göre Süleyman milattan önce
967-965 yılları arasında babasıyla birlikte,
965-928 arasında tek başına hüküm sürmüş, diğer bir yoruma göre ise babasının
vefatından kısa bir süre önce 971 veya 970'te kral olmuş ve 931 yılına kadar hüküm
sürmüştür. Kral olduğunda, "AIIahım! Ben
henüz çocuk denecek bir yaşta yöneticilik
nedir bilmezken bu kulunu babam Davud'un yerine kral yaptın" demesinden hareketle (1. Krallar, 3/7 ) Süleyman'ın on iki
veya on dört yaşlarında krallık tahtına
oturduğu nakledilirse de, kral olduğunda
muhtemelen yirmi yaşlarındaydı. Babası
Davlıd'un saltanatının yirminci yılında doğ
muş ve onun gibi kırkyıl krallıkyapmıştır
(1. Krallar, 11 /42; DB, V/2, s. 1383; EJd., XV,
98-99) .
Ahd-i Atik'te yer alan bilgilere göre DaSüleyman'a Musa'nın şeriatın
dan ayrılmamasını, krallığını güçlendirici
tedbirler almasını öğütlemiş. bu çerçevede yapması gerekenleri hatırlatmıştır (1.
Krallar, 2/1-9). Süleyman babasından sınır
ları Fırat nehrinden Mısır'a kadar uzanan
bir krallık miras almış. bütün İsrail üzerinde kral olmanın yanı sıra bölgedeki ülkeleri vergiye bağlamak suretiyle emri altına almıştır (i. Krallar, 4/ 1, 21 ). Tahta oturunca babasının talimatını uygulamaya
başlamış. öncelikle düşmanlarını ortadan
vı1d, oğlu

kaldırıp krallığını kuwetlendirmiştir. Diğer

taraftan Firavun'un kızını alarak Mısır'la
ittifak kurmuş, ülkeyi bu yönden gelecek
tehlikelere karşı güvence altına almıştır (1.
Krallar, 2/19-46; 3/ 1). Ülkenin yönetiminde
babası Davlıd'un oluşturduğu yönetim kadrosunun bir kısmını muhafaza etmiş, diğerlerini yenilemiş, ayrıca yeni görevler
ihdas etmiştir. Krallığın idare sisteminde
merkezi yönetim ve on iki eyalet valiliği

