
SEHL b. HARON 

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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SEHL b. HUNEYF 
(~~J&..ı) 

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

(ö. 38/658-59) 

L 
Sahabi. 
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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-
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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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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-



lay ve özlü bir anlatımla halkın anlayabile
ceği ibare ve ifadeler ortaya konmalıdır; 
bu tür eseriere sehl-i mümteni denilebi
lir (Köprülü. s. 282). Burada sehl-i mürn
teninin çoğunluk tarafından anlaşılabilme 
özelliği öne çıkarılmakta ve bir bakıma dil
deki sadeleşme ve edebiyattaki mahalli
leşme akımının uzantısı olarak gösteril
mektedir. Sürurl de Bahrü'l-maarif adlı 
eserinde Türkl-i basit akımının temsilcile
rinden Tatavialı Mahreml'den sehl-i mürn
teni örneği olarak, "Gördüm segirdir ol ala 
gözlü geyik gibi 1 Düştüm saçı tuzağına 
bön üveyik gibi" beytini verir ki burada da 
anlaşılır olma esas alınmaktadır. 

Kaynaklarda şiirlerinden sehl-i mümte
ni örnekleri verilen Yunus'un Mevlana Ce
laleddin-i Rumi'nin Meşnevi'sini gördük
ten sonra onu uzun bularak söylediği. "Ete 
kemiğe büründüm 1 Yunus diye görün
düm" sözü bunlardan en çok bilinenidir. 
Ayrıca onun. "Söz ola kese savaşı söz ola 
kestire başı 1 Söz ola ağulu aşı bal ile yağ 
ede bir söz"; "Bu dünyada bir nesneye ya
nar içim göynür özüm 1 Yiğit iken ölenlere 
gök ekini biçmiş gibi" beyitleri de tanın
mış sehl-i mümteni örneklerindendiL Mu
allim Naci. IstılaMt-ı Edebiyye'de Nabl'
nin bazı beyitlerini anlaşılmalarındaki güç
lüğe rağmen sehl-i mümteni niteliğinde 
kabul eder: "Şöhreti mal iledir ma'bed-i 
İslam'ın da 1 Cami-i köhne-i bl-vakfa ce
maat gelmez"; " Evliya-yı niamın adet-i di
rlnesidir 1 Kendi evzaını etbaına isnad et
mek." Burada sehl-i mümteninin asli özel
liği olarak beyitteki vecizlik öne çıkmak
tadır. Hüseyin Kazım Kadri de Türk Lu
gatı'nda sehl-i mümteni için Nabl'den şu 
örneği vermektedir: "Yok bl-garaz mua
mele ehl-i zamanede 1 Kimse ibadet et
mez idi cennet olmasa." Bu örneklere gö
re sehl-i mümteni için ön planda düşünül
mesi gereken özellik dilin sadeliği olma
yıp söyleyişin veciz ve anlamın düşündü
rücü. ders verici olmasıdır. Bu durumda 
bazan dilin kullanımı, bazan da anlamın 
düşündürücü olması sehl-i mümtenide 
öne çıkmaktadır. Anlamın önem kazan
ması halinde dilin sade olmasından çok 
kelime seçimi ve kelimelerin yerli yerinde 
kullanımıyla veciz söyleyiş ve etkileyicilik 
amaçlanmaktadır. Bu bağlamda Muallim 
Naci sehl-i mümteni için külfetsiz olma şar
tından söz etmektedir. Burada külfetsiz
likten maksat belagatta haşiv diye anılan 
gereksiz kelime kullanımından kaçınmak 
ve dikkatle seçilmiş kelimeleri uygun bi
çimde düzenlemektir. 

Sehl-i mümteni şiirde ustalık gerektiren 
önemli bir husus kabul edilir. Kısa ve öz-

lü anlatım şiirin esas unsurlarından sayıl
dığı için sehl-i mümteni daha ziyade şiirle 
bağlantılı düşünülmüş ve kaynaklarda da
ha çok manzum örnekler verilmiştir: "Han
gi büttür bilmezem lmanımı garet kılan 1 
Sende lman yok ki sen aldın diyem Imanı
mı" (Fuzull); "Ders-i aşkın müşkilin Yahya 
nice halleylesin 1 Söyleyenler kendisin bil
mez bilenler söylemez" (Şeyhülis lam Yah
ya). Ancak sade. doğal. veciz, güzel, etkile
yici ve benzersiz olanı ortaya koyma ara
yışı şeklinde de anlaşılması gereken sehl-i 
mümteni nesir için de söz konusudur. Mu
allim Niki'ye göre Sa' di-i Şlrazl'nin eserle
rinde ve özellikle Gülistan'ı içinde sehl-i 
mümteni örnekleri çoktur. Arap edebiya
tında ise Saha Züheyr'in şiirlerinde. Ebü'l
Hasan el-Cürcanl'nin nesrinde sehl-i mürn
teni örnekleri bulunmaktadır. Fars ede
biyatında Sa'dl'den başka Hatız-ı Şlrazl'
nin gazellerinde, Ferruhl-i Sistani'nin kasi
delerinde, Taril)-i Beyha]ffde, Nizamül
mülk'ün Siyasetname'sinde ve Kiibılsna
me'de sehl-i mümteni örnekleri olduğu 
kabul edilmektedir. 
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SEHL et-TÜSTERİ 

( IŞ .f-Al 1 '"'*" ) 
Ebu MUhammed Sehl b. Abdiilah b. Yunus 

b. lsa b. Abdiilah b. Refl' et-Tüsterl 
(ö. 283/896) 

L 
Siifi ve müfessir. 

_j 

203 (818) yılında İran'ın güneybatısında
ki Huzistan eyaJetinin Tüster (Şüster) şeh
rinde dünyaya geldi. Bazı kaynaklarda do
ğum tarihi olarak 200 (815) ve 201 yılları 
da zikredilir (İbnü'l-Eslr, VIII, 582; İbn Hal
likan, ır, ı 50). Bir oğlu olduğu kaydı dışın
da (Hücvirl, s. 474) ailesiyle ilgili herhangi 
bir bilgi yoktur. Hayatına dair bilgiler ço
ğunlukla menkıbe niteliğindedir. Dayısı Mu
hammed b. Sewar'ın telkin ve teşvikiyle 

SEHL et-TÜSTERi 

çocukluk çağında tasavvufa yöneldi. On üç 
yaşında iken muhtemelen "sücQd-i kalb" 
konusunda bilgi almak için Basra'ya gitti. 
Burada görüştüğü alimlerden tatminkar 
bir cevap alamayınca 216 (831 ) yılı civarın
da Abadan'a geçti. Abadan'da Ebu Hablb 
Hamza b. Abdullah el-Abadanl'den aldığı 
bilgiler onu rahatlattı ; bir süre hizmetin
de bulunup ilim ve teyzinden istifade etti. 
Ardından memleketi Tüster'e döndü. Muh
temelen 219'da (834) yılında hacca gitti 
ve bu sırada ZünnOn el-Mısrl ile tanışma 
fırsatı buldu. 

Yaşadığı dönemde Huzistan bölgesinde 
Abbasller ile Saffarller ve Zenciler arasın
daki iktidar mücadelelerine tanık olan Sehl 
et-Tüsterl 263 (877) yılında Basra'ya yer
leşmek zorunda kaldı. Memleketinden ay
rılışı bazı kaynaklarda siyasi şartlardan çok 
dini-mezhebi sebeplere dayandırılmıştır. 
Bir rivayete göre melekler, cinler ve şey
taniarta konuştuğunu iddia etmesi üzeri
ne halkın tepkisini çekmiş ve bu yüzden 
Basra'ya gitmiştir (Ebü'l-Ferec ibnü'l-Cev
zl. s. 192). Diğer bir rivayete göre ise, "Ku
lun her nefeste tövbe etmesi farzdır" de
miş. bu söz onun manevi ilimlerdeki şöh
retini kıskanan fıkıh alimlerinin tepkisini 
çekmiş ve aleyhinde yürütülen faaliyetle 
memleketinden ayrılmak zorunda kalmış
tır (Münavl, I, 634). Sehl et-Tüsterl Muhar
rem 283'te (Mart 896) Basra'da vefat et
ti. Bazı kaynaklarda 233 (847). 273 (886) 
veya 293 (906) yılında öldüğü zikredilirse 
de bunların doğru olma ihtimali zayıftır 
(Böwering, The Mystical Vision, s. 73-74) . 
İbn Battuta, 726 (1326) ve 748 (1347-48) 
yıllarına rastlayan iki seyahati sırasında 
Basra'da onun kabrini gördüğünü kayde
der. Dayısı Muhammed b. Sewar, EbO Ha
bill Hamza b. Abdullah el-Abadanl ve Zün
nun ei-Mısrl hocaları arasında zikredilir. Ay
rıca dayısı vasıtasıyla Süfyan es-Sevrl. Ebu 
Amr b. Ala, Malik b. Dinar. Süfyan b. Uyey
ne, EyyQb es-Sahtiyanl ve Ma'rOf-i Kerhl 
de hocaları arasında gösterilir. 

Sehl et-Tüsterl kelam ve tefsir gibi ilim
lerde söz sahibi olmakla birlikte daha çok 
sufi kimliğiyle şöhret bulmuştur. Menkı
belerinden anlaşıldığına göre uzun yıllar 
çetin bir riyazet ve zühd hayatı yaşamış. 
"sufilerin şeyhi" unvanıyla anılmasının ya
nında (Yilfil, ll, 149) vera ve takvasahibi 
bir şahsiyet olarak nitelendirilmiş, çevresin
deki insanlara şefkat ve merhametle yak
laşınayı ilke edindiği. konuşmaktan çok 
düşünmeyi sevdiği belirtilmiştir. Kaynak
larda birçok kerametinden söz edilmekle 
birlikte kendisi kötü huyların iyiye dönüş
türülmesini en büyük keramet olarak gö-
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