
cak bazı Mfılikller namazda eksiklik halle
rinde sehiv secdesi yapmanın vacip oldu
ğu kanaatindedir. Hanbeli mezhebinde se
hiv seedesinin vacip olduğu görüşü tercih 
edilmekle birlikte sünnet ve bazı durum
larda mubah olduğuna dair görüşler de bu
lunmaktadır. Hanefi mezhebinde, cuma ve 
bayram namazlarında cemaatin çok ka
labalık olması ve sehiv secdesi yapmanın 
karışıklığa meydan verme ihtimalinin bu
lunması durumunda bu secdenin terke
dilmesi caiz hatta evla görülmüştür. Bir 
namazda sehiv seedesini gerektiren du
rumlar birden fazla olursa hepsi için bir 
defa sehiv secdesi yapmak yeterlidir. 

Sehiv Seedesinin Namazdaki Yeri ve 
Şekli. Sehiv secdesi Hanefi mezhebine gö
re selamdan sonra, Şafii mezhebine göre 
selamdan önce, Malikller'de namazdaki bir 
eksiklik sebebiyle ise selamdan önce. faz
lalık sebebiyle ise selamdan sonra. hem 
eksiklik hem fazlalık sebebiyle ise selam
dan önce yapılır: Hanbelller'e göre selam
dan önce veya sonra yapılabilir. Hanefi
ler'e göre sehiv seedesinin yapılışı şöyle
dir: Namazın sonundaki oturuşta Tahiy
yat ve salli-barik duaları okunduktan son
ra iki tarafa selam verilir. sonra arka ar
kaya bilinen şekliyle iki defa secde yapılır, 
oturulup Tahiyyat duası okunur. ardından 
iki tarafa selam verilerek namazdan çıkı
lır. Sağ tarafa selam verildikten sonra he
men sehiv secdesi yapılması ve salli-bikik 
dualarının sehiv seedesinden sonraki otu
ruşta okunması yönünde de görüşler var
dır; bu ikinci uygulama özellikle cemaatle 
kılınan namazda imam için daha uygun bu
lunmuştur. Cemaatle namazda imam se
hiv seedesini gerektiren bir yanlışlık yapar
sa onunla birlikte cemaat de bu seedeleri 
yapar; imama uyanın yaptığı yanlışlıklar
dan dolayı sehiv secdesi gerekmez. Birinci 
rek'attan sonra imama uyan kimse (mes
bOk) hangi rek'ata yetişmiş olursa olsun 
imamla birlikte sehiv seedesini yapar; ima
rnın sehiv seedesini gerektirecek yaniışı 
yaptığı sırada mesbQkun ona uymuş olup 
olmaması önemli değildir. Eğer kaçırdığı 
rek'atları tek başına kılarken sehiv seede
sini gerektiren bir yanlışlık yaparsa mes
bQkun ayrıca bu seedeleri yerine getirme
si gerekir. Son dönemde sehiv secdesi hak
kında yapılan çalışmalardan bazıları şun
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b. Ahmed et-Tayyar. Sücildü's-sehv ii 
çlav'i'l-Kitdb ve's-Sünneti'l-mutahha
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Bedevl, Sebebü sücildi's-sehv ve mai:ıal
lühil fi'ş-şalat (Kahire ı 998) 
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SEHL b. HARÜN 
( W~.;l.ıt. W-!~) 

Ebu Amr (Ebu Muhammed) 
Sehl b. HarCın b. RahiyCın 

(RahibCın, RamnCıy, Raheveyh) 
el-Ahvazl ed-Destümeysanl el-Basri 

(ö . 215/830) 

L 
İran asıllı şair, edip ve mütercim. 

_j 

Basra yakınlarındaki bir köyde Nlşabur 
kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya 
geldi. Küçük yaşta ailesiyle birlikte Basra'
ya yerleşti, tahsilini orada tamamladıktan 
sonra Bağdat'a gitti. Saraya girip kısa sü
rede dikkati çekerek dönemin güçlü veziri 
Yahya b. Halid el-Bermekl'nin yanında baş
katipliğe kadar yükseldi. HarQnürreşld, Ber
mekller'i bürokrasiden uzaklaştırdığı sıra
da ( ı 8 7/80 3) Sehl önce hapsediidiyse de bir 
süre sonra serbest bırakıldı, Vezir Yahya'
nın en önemli görevi olan divanları yönet
me işi ona verildi ; bu sebeple kendisine 
"sahibü'd-devavln" denilmekteydi. Ayrıca 
Sasanl Hükümdan Enuşirvan'ın meşhur ve
ziri Büzürgmihr'e nisbetle "Büzürgmihr-i 
islam" lakabıyla anılmaya başlandı. Arap 
ırkçılığına karşı bir tepki olarak ortaya çı
kan ŞuQbiyye hareketinin önemli isimleri 
arasında yer alan Sehl b. Harun Emln-Me'
mQn mücadelesinde tarafsız kaldı; Me'
mQn'un iktidarı ele geçirmesinden sonra 
Vezir Fazi b. Sehl tarafından halifeye tak
dim edildiğinde hitabet, edebiyat ve bela
gatıyla onun dikkatini çekti; bir Pehlevi 
uzmanı sıfatıyla danışmanlığını yaptı ve 
Fars kültürünün Abbasller'i etkilernesi hu
susunda aktif rol oynadı. 204 (819) yılın
da Hizanetü'l-hikme (Darüıhikme) adıyla bi-

SEHL b. HARON 

!inen saray kütüphanesinde görevlendiril
di; Beytülhikme'nin kuruluşunun ardından 
da buranın yöneticiliğine getirildi ve bu 
görevdeyken vefat etti. Sehl b. Harun ılım
lı bir Şii-Mu 'tezill idi; eserlerinde sahabi
lerin aleyhine söz söylememiş , hatta on
lar hakkında övücü ifadeler kullanmıştır. 

Sehl b. Harun. Arap edebiyatma katkıda 
bulunmakla beraber ünlü iranlı mütercim 
ibnü'l-Mukaffa'ın çizgisinde eski Fars ede
biyatı geleneğini devam ettirerek Arap
Fars karışımı bir edebiyat türünün orta
ya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Döne
minin en çok beğeni toplayan belagat ve 
fesahat sahibi hatibi olup özellikle darbı
meselleri, hikmetli sözleri ve hayvanları 
konuşturarak yaptığı fabl türü anlatılarıy
la meşhurdu. Onun ismi binbir gece ma
sallarında da zikredilmiş , ayrıca halk ara
sında veeizeleri çok beğenilen kimseler için 
"Sehl b. Harun gibi" benzetmesi yapılmış
tır. 

Eserleri. Sehl b. Harun'un yirmi kadar 
kitabından bahsedilmekteyse de onun hay
ranı ve takipçisi olan Cahiz'in birkaç ese
riyle Ebu ishakel-Husrl'nin Zehrü'l-ô.dab'ı, 
ibn Abdürabbih'in el-'İl)dü'l-ferid'i ve ibn 
HamdOn'un et-Teg,kiretü '1-l:famdilniyye'
si gibi bazı kaynaklarda ondan nakledilen 
nazım ve nesir örnekleri bugüne ulaşabil
miştir. 1. Risale fi medJ:ıi'l-bul)l. Cahiz'in 
Kitabü 'l-Bu};J.alô.'sında (DİA, VII. 23) yer 
alan yaklaşık on sayfalık risale Sehl b. Ha
run'un meşhur olmasını sağlamıştır. Tarih 
boyunca cömertlik övülürken onun bura
da cimriliği övmesi bütün dikkatierin üze
rinde toplanmasına sebep olmuştur. As
lında Sehl'in bu risaleyi ŞuQbl duygularla 
Araplar'a karşı yazdığı ileri sürülür. Kendi
sine bir nüshası hediye edilen Vezir Hasan 
b. Sehl'in kitabı beğendiği. ancak Sehl'e 
kendi tavsiyesine uyarak herhangi bir ih
sanda bulunmadığı belirtilir. Risale dikkat
le incelendiğinde müellifin cimriliği övme
diği. akıllıca kanaatkarlığı savunduğu gö
rülür. Nitekim o savurganlığa varan cö
mertliği özellikle Hz. Peygamber'den ör
nekler vererekyermektedir. z. Kitabü'n
Nemir ve'ş-şa'leb . Kelile ve Dimne tar
zında kaplan ve tilki etrafında gelişen bir 
masal kitabı olup bir kısmı günümüze ulaş
mıştır. Abdülkadir el-Mehlr'i eseri önce bir 
makalesinde ("Kitabü'n-Nemir ve'ş-şa<teb 
li-Sehl b. Harun", Havliyyatü 'l-cami'ati 't

Tanisiyye, sy. 1 !Tunus 19641. s. 19-40), 
daha sonra Fransızca tercümesiyle birlikte 
kitap halinde (La panthere et le renard, Tu

nus ı 973) yayımlamıştır. Eser ayrıca Mün
ci el-Ka'bl tarafından neşredilmiştir (Tu
nus ı980) . 
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Sehl b. Hikun'un kaynaklarda adı geçen 
diğer eserleri de şunlardır: Kitabü Şa'le 
ve 'afra' (afra), Kitabü'l-Vamı]f ve'l-'A~

ra', Kitabü'l-Hü~eliyye ve'l-mal)zumi, 
Kitabü Şeceİeti'l- 'a]fl, Kitabü'l- V aş 
ve'l- 'ane, Kitabü Nedud (Bedüd) ve ve
du d ve ledud (rudüd), Kitabü'd-I)ar
beyn (Parrateyn), Kitabü'l-Gazaleyn, Ki
tabü Esbdsyus ti'ttihddi(itti/;fi?i)'l-il)van, 
Kitabü Edebi Esel b. Esel (Eşk b. Eşk), 
Kitabü Tedbiri'l-mülk ve's-siyase, Ki
tab ila 'lsa b. Ebdn ti'l-]faza', Kitdbü'l
Feres (Pars), Kitdbü Divani'r-resa'il, Si
retü'l-Me'mun (bk. ibnü'n-Nedlm, s. 1 34; 
Yaküt, Xl, 267; Safedl, XVI, 20). 
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Iii MEHMET AziMLi 

ı ı 

SEHL b. HUNEYF 
(~~J&..ı) 

Ebu Sa'd Sehl 
b. Huneyf b. Vahib el-Ensarl el-Evsl 

(ö. 38/658-59) 

L 
Sahabi. 

_j 

Ebu Sabit, Ebu Said, Ebu ümame, Ebu 
Abdullah ve daha başka künyelerle de anı
lır. Annesi Rafi' b. Umeys'in kızı Hind'dir. 
Sehl Medineli ilk müslümanlar arasında 
yer alır. Es' ad b. Zürare'nin kızı Habibe ile 
evliliğinden oğlu Ebu ümame Es'ad dün
yaya gelmiş, diğer eşlerinden de çocukla
rı olmuştur. 

Sehl'in, hicretin ilk yıllarında gece gizlice 
kavminin putlarını kırdığı ve yakması için 
Kuba'ya götürüp dul bir kadına verdiği ri
vayet edilmektedir. Hz. Peygamber bazı 
emirlerini tebliğ etmek üzere Sehl'i Mek
ke'ye elçi olarak göndermişti (Müsned, III, 
487). Resulullah'ın Hz. Ali ile Sehl arasın
da kardeşlik bağı kurduğu kaydedilmek
teyse de ResGl-i Ekrem'in Hz. Ali'yi kendin-

320 

den başka biriyle kardeş yapmadığını ile
ri sürerek bunun doğru olmadığını söyle
yenler de vardır. Bedir Gazvesi başta ol
mak üzere bütün savaşlara katılan Sehl, 
Uhud Gazvesi'nde İslam ordusu bozguna 
uğradığında ResGlullah'ın yanından ayrıl

mayarak onu korumaya çalışanlar arasın
da yer aldı. İyi bir ok atıcısı olduğu için Hz. 
Peygamber, "Sehl'e ok yetiştirin , çünkü o 
'Se hi' dir, kolay ve isabetli ok atar" diyerek 
(İbn Sa'd, lll, 4 7 I ; İbn Abdülber, ll , 92) 
onu takdir etti. Resulullah, Beni Nadir Gaz
vesi'nde elde edilen ve yalnız muhacirlere 
ayrılan ganimetierden çok fakir olmaları 
dolayısıyla ensardan Ebu Dücane ile Sehl'e 
de pay verdi. Sehl, Hudeybiye Antlaşma
sı sırasında içlerinde kendisinin de bulun
duğu bazı sahabilerin bu antlaşmaya gö
nülleri yatmamasına, üstelik antlaşma ya
pılacak kimselerin müşrik olmasına rağ
men Hz. Peygamber'in barış emrine rıza 
gösterdiklerini söyleyerek müslümanlar 
arasında çıkacak bir ihtilafı engellemeye 
çalıştı (Müslim, "Cihad", 94-95). 

Kays b. Sa'd ile birlikte Kadisiye'de bu
lundukları bir sırada önlerinden geçirilen 
bir cenaze için ayağa kalkmışlar, oradaki
lerin bunun bir yahudi olduğunu söyleme
si üzerine Sehl, ResGlullah'ın da bir yahu
dinin cenazesi için ayağa kalktığını ve bu
nu yadırgayanlara, "O da bir insan değil 
mi?" cevabını verdiğini hatırlatarak (Bu
harl, "Cena,iz", 50: Müslim, "Cena,iz", 81; 
Nesa!, "Cena,iz", 46) hem sünnete bağlılı
ğını göstermiş hem de insana verdiği de
ğeri ortaya koymuştur. Hz. Ali, Şam sefe
rine çıkarken Sehl ile istişare etti; Basra'
ya giderken yerine onu bırakarak Medi
ne'ye vali tayin etti. Sehl'in Cemel Yak'a
sı'ndan sonra Basra'ya vali olarak gönde
rildiği zikredilmekteyse de bu tayinin kar
deşi Osman'la ilgili olduğu belirtilmekte
dir. Ayrıca Sıffin Savaşı'nın ardından Fars'a 
vali tayin edildi, ancak Farslılar'ın kabul et
memesi üzerine bu görevi gerçekleşme
di. Sehl, Hz. Ali'ye ilk biat edenlerden biri 
olup Sıffin Savaşı'na katıldı , fakat savaş
mak için çok istekli görüneniere nasihat
te bulunarak bu kararlarının doğru olup 
olmadığını yeniden gözden geçirmelerini 
söyledi. 

Sehl, Hz. Ali ile çıktığı Şam seferinden 
döndükten sonra 38 (658-59) yılında Ku
fe'de vefat etti. Kendisini kırmızı bir Ye
men kumaşıyla kefenleyen Hz. Ali cenaze 
namazını beş veya altı yahut daha fazla 
tekbirle kıldırdı , sebebini soranlara da Be
dir ashabından olan birinin bu ayrıcalığı 
hak ettiğini söyledi. Onun cenaze nama
zının iki veya beş defa kılındığı, her defa-

sında dörtten fazla tekbir alındığı da nak
ledilmektedir. Hz. Ali'nin "şurtatü'l-hamls" 
denilen güvenlik güçlerine mensup olduğu 
ifade edilen Sehl, Hz. Peygamber'den baş
ka Zeyd b. Sabit'ten hadis rivayet etmiş, 
kendisinden iki oğlu Ebu ümame Es' ad ve 
Abdullah ile Abdurrahman b. Ebu Leyla 
gibi pek çok kimse hadis öğrenmiştir. Ri
vayetleri Kütüb-i Sitte'de ve diğer hadis 
kaynaklarında yer almaktadır. 
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L 

SEHL-i MÜMTENİ 
(~J&..ı) 

Kolay görünmekle birlikte 
benzerinin söylenınesi çok zor olan 

söz, mısra, beyit anlamında 
belagat terimi. 

_j 

Sözlükte "kolay" anlamına gelen sehl ile 
"gerçekleşmesi mümkün olmayan" marm
sındaki mümteni' kelimelerinden meyda
na gelen terkibin sözlük anlamı "elde edil
mesi hemen hemen imkansız kolaylık" de
mektir. Bir edebi terim olarak kolayca söy
lenmiş gibi görünen, ancak benzerinin söy
lerrmesi çok güç olan özlü söz ve ifadeyi 
belirtir. Sehl-i mümteninin en belirgin özel
liği doğallık, kısa anlatım ve anlaşılır ol
maktır. Benzerinin yapılmasındaki zorluk 
da doğallığı ve vecizliğiyle ilgilidir. Sehl-i 
mümteniyi "kısa, sade, tabii bir ifadeyle 
yoğun ve özlü anlatım" şeklinde de tanım
lamak mümkündür. Ziya Paşa, H arabdt'
ta Süleyman Çelebi'nin MevJid'ini sehl-i 
mümteni örneği diye gösterip onu över
ken şöyle der: "Surette egerçi sade düz
dür 1 Aşk u sühan anda müctemi'dir." Sa
haflar Şeyhizade Esad Efendi'ye göre ise 
bu özellikteki ifadelerde Arapça ve Farsça 
kelimelerin yerine Türkçe kelimeler kulla
nılarak dilin sade olmasına çalışılmalı, ko-


