
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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rür (Te{slrü'l-Kui'ani'L-'ct?lm, s. 163). Şeri

atta hakikati uzlaştıran bir sQfi diye nite
lendirilen Sehl et-Tüsterl tasavvuf anlayışı
nı Kur'an'a sarılmak, sünnete uymak, he
lallokma yemek, eziyetten kaçınmak, gü
nahlardan uzak durmak, tövbe etmek ve 
hakları yerine getirmek şeklindeki yedi 
esas çerçevesinde özetlemiştir (Süleml, 
s. 210). İbnü'l-İmact onun tasawufi meş
rebinin daha çok Melametlliğe benzediği
ni söyler (Şe?erat, II. 183). 

Çok sayıda öğrenci ve mürid yetiştiren 
Sehl et-Tüsterl'nin en meşhur öğrencisi 
Hallac-ı MansOr'dur. Hallac on altı yaşında 
iken iki yıl boyunca onun hizmetinde bulun
muştur. EbQ Muhammed el-Cerlrl, Ebü'l
Hasan Ali b. Muhammed el-Müzeyyin, 
Ebü'l-Hasan ömer b. Vasıl, Hasan b. Ali 
el-Berbeharlve EbO Yusuf Ahmed b. Mu
hammed es-Siczl de onun öğrencileri ara
sında zikredilebilir. Bunların dışında EbO 
Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Salim 
el-Basri, Sehl et-Tüsterl'nin en sadık öğ
rencisi ve müridi olarak bilinir. İbn Salim 
hem uzun yıllar boyunca hocasının hizme
tinde bulunmuş hem de onun ketarn ta
sawuf öğretisinin ravisi olmuştur. 

Kaynaklarda Sehl et-Tüster'i'ye Sehliyye 
adıyla bir fırka nisbet edilir. Sehliyye za
man içerisinde çeşitli koliara ayrılmıştır. 
Bunlardan biri EbQ Bekir b. Hewar el-Ba
taihl'ye (IV/X. yüzyıl) nisbet edilen Hewa
riyye'dir. Adını EbO Abdullah İbn Salim ile 
oğlu Ebü'l-Hasan İbn Salim'den alan Sali
miyye de Sehliyye'nin bir kolu veya uzan
tısı sayılabilir. IV. (X.) yüzyılda Basra'da da
ha çok Malikller arasında yayılmış bir ta
sawufi ketarn ekolü olan Salimiyye başta 
EbQ Tatib el-Mekki olmak üzere birçok mu
tasawıfı etkilemiştir. Öte yandan bu ekole 
ait belli başlı fikirler EbO Ya'la el-Ferra gi
bi Hanbel'i-Selefi çizgideki bazı alimler ta
rafından reddedilmiştir (bk. SALİMİYYE) 

Sehl et-Tüsterl'nin mezhebi kimliği hak
kında farklı değerlendirmeler vardır. Ab
dülkahir el-Bağdadl kendisini Sünni muta
sawıflar arasında saymıştır. Nitekim rü'ye
tullah, halku'l-Kur'an, kaza ve kader gibi 
konularla ilgili görüşleri onun Sünni bir sa
fi olduğunu ortaya koymaktadır. Öte yan
dan çağdaş bazı araştırmacılar Sehl et
Tüsterl'nin fıkıhta Hanefi olduğunu ileri 
sürmüştür. Ancak Maliki olma ihtimali çok 
daha kuwetli görünmektedir. Tefsirindeki 
bazı görüşleri ve yorumlarından dolayı çe
şitli eleştirilere konu olmuştur. Şatıbl onun 
Nisa sOresinin 36. ve diğer bazı ayetleriyle 
ilgili yorumlarını aşırı bulmuştur ( el-Muua
faJs:at, lll, 364-365). Ayrıca Batıniyye'ye has 

322 

bazı terim ve te'villerin Sünni tasawufa 
Sehl et-Tüsterl ile girdiği, hakikat-i Mu
hammediyye, abdal, evtad gibi kavramla
rın tasawuf terminolojisine ilk defa onun 
tarafından sokulduğu ileri sürütınektedir 
(Kamil Mustafa eş-Şeybl. s. 461; İA, II, 

342). 

Eserleri. Kaynaklarda Sehl et-Tüsterl'
ye onu aşkın eser nisbet edilmekle birlik
te bunların hiçbirinin bizzat onun tarafın
dan kaleme alınmamış olması, başta tef
siri olmak üzere bu eserlerin ona aidiyeti
ne kuşkuyla bakilmasma yol açmıştır. Belli 
başlı eserleri şunlardır: 1. Tefsirü'l-Kur'a
ni'l-'a~im (Tefslrü 't-Tüsterl). Her sOreden 
bir veya birkaç ayetin işarl tefsirini içerir. 
Baş tarafındaki isnat zincirinden anlaşıl
dığına göre Sehl et-Tüsterl'nin yorumları 
EbO Yusuf Ahmed b. Muhammed es-Siz
cl tarafından şifahl olarak nakledilmiş, da
ha sonra EbO Bekr Muhammed b. Ahmed 
el-Beledi tarafından yazıya geçirilmiştir. Be
ledl, Sehl et-Tüster'i'ye ait ifadeleri "kale 
Sehl" ibaresiyle zikrederken kendine ait ifa
deleri "kale EbO Bekr" diye kaydetmiştir. 
Başta Sütemi'nin lfa]fii'i]fu't-tefsir'i ol
mak üzere işarl tefsirlere kaynak teşkil 
eden eser ilk defa Muhammed Bedred
din en-Na'sanl tarafından yayımlanmıştır 
(Kahire 1326) Çeşitli kütüphanelerde yaz
ma nüshaları bulunan tefsir (mesela bk. 
Gotha Ktp., nr. 529; San'a Ktp., nr. 62; Da
rü'l-kütübi'z-Zahiriyye, nr. 5 ı 5; Süleyma
niye Ktp., Fatih, nr. 638, 3488/2) Muham
med Basit Uyün es-SOd'un ta'lik ve haşiye-

leriyle birlikte Tefsirü't-Tüsteri adıyla da 
neşredilmiş (Beyrut ı 423/2002). bu neşrin 
baş tarafına Sehl et-Tüsterl'nin hayatına 
dair bir giriş eklenmiştir. z. el-Mu'araza 
ve'r-red 'ala ehli'l-fıra]f ve ehli'd-de'a
vi fi'l-al).val. Kaderiyye ve Mürcie gibi fır
kalara ait fikirlerle bazı mutasawıfların gö
rüş ve düşüncelerine yönelik tahlil ve ten
kitleri içerir. Köprülü Kütüphanesi'nde bir 
nüshası bulunan eseri (Mecmua, nr. 727/ 

3) Muhammed Kemal Ca'fer yayımlamış 
(Kahire 1980), Nevin Abdülhalik Mustafa 
bir makalesinde eserin tanıtım ve tahlilini 
yapmıştır (bk bibl.) 3. Risale fi'l-l).un1f. 
Harflerin esrarı ve sembolik anlamlarıyla 
ilgili olan eserin bir nüshası Dublin Ches
ter Beatty Library' de kayıtlıdır ( nr. 3168/3). 

Bazı kaynaklarda Zayirçe adıyla Sehl et
Tüsterl'ye nisbet edilen kitap bu eser olma
lıdır. Henri Martinat eser üzerinde bir ça
lışma yapmıştır (Horizons maghrebins, Ll 
12004]. s. 29-39) 4. Risale fi'l-J:ıikem ve't
taşavvuf (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 
4128/4). S. Mena]fıbü ehli'l-l).a]f ve me
na]fıbü ehli'llah. VII. (Xlll.) yüzyılda Mu
hammed er-Rasinl tarafından şerhedildiği 
belirtilen eserin bir nüshası Darü'l-kütübi'l
Mısriyye'dedir (Tal'at, Tasavvuf, nr. 1581). 

6. Leta'ifü'l-]faşaş fi ]fışaşi'l-enbiya' (Da
rü'l-kütübi'l-Mısriyye, Tal'at, MecmO.', nr. 
283) 7. Malfiile fi'l-menhiyyat (Tahran 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ktp., nr. 251 ). 

s. Kelamü (Kelimatü) Sehl b . 'Abdillah 
et-Tüsteri (Süleymaniye Ktp., Esad Efen
di, nr. 3527; Köprülü Ktp., nr. 727/l ). Ese
rin bir başka nüshası, Kelimatü'l-ima-
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mi'r-rabbani Sehl b. 'Abdillah et-Tüs
teri adıyla İstanbul Üniversitesi Kütüpha
nesi'nde kayıtlıdır (AY. nr. 4089). Köprülü 
Kütüphanesi'nde bulunan mecmuanın 
içinde Kitdbü'ş-Şerf:ı ve'l-beyan lima 
eşkele min keldmi Sehli't-Tüsteri adlı 
bir risale yer almaktadır (nr. 727/2) Bu ri
sale Ebü'l-Kasım es-Sıkılll'nin (ö 423/1032) 
yaptığı şerhleri içermektedir. Tüsterl'nin 
kaynaklarda adı geçen diğer bazı eserleri 
de şunlardır: el-Gaye Ii-ehli'n-nihaye, 
Meva'i?u'I-'arifin, De]fa'ilfu '1-muf:ıibbin 
(Re~a'i~u'l-muf:ıibbTn), Cevabdtü ehli'l
ya]fin, Kitdbü'l-Misa]f, Selsebilü Seh
Iiyye. Massignon son eserin Sehl et-Tüs
terl'ye nisbetine kuşkuyla bakmaktadır 
(TefsTrü't-TüsterT, neşredenin girişi, s. 8-12; 
Böwering, The Mystical Vision, s. 8-18) 
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GiJ MusTAFA ÖzTÜRK 

SEHLE hint SÜHEYL 
( ~~~ ) 

Sehle bint Süheyl 
b. Amr el-Kureşiyye el-Amiriyye 

İlk müslüman olan kadın 
sahabilerden. 

_j 

Babası Hudeybiye Antiaşması'nda Mek
keliler'in temsilcisiydi. Annesi Fatıma bint 
Abdüluzza b. Ebu Kays'tır. Kardeşleri Ab
dullah ve Ebu Cendel ile kız kardeşi üm
mü Gülsüm de ilk müslümanlardandır. 

Sehle, kırk dördüncü müslüman olduğu 
söylenen kocası Ebu Huzeyfe ile birlikte Ha
beşistan'a hicret etti ve daha sonra Hz. 
Osman'a baş kaldıranlardan biri olan oğlu 
Muhammed'i orada dünyaya getirdi. Ha
beşistan'da iken Mekkeliler'in müslüman 
olduğu rivayeti yayılınca kocasıyla birlikte 
Mekke'ye döndüler. Haberin asılsız oldu
ğunun anlaşılması üzerine tekrar Habeşis
tan'a, oradan da Medine'ye hicret ettiler. 
Sehle ile Ebu Huzeyfe'nin Habeşistan'dan 
tekrar Mekke'ye ve oradan Medine'ye hic
ret ettikleri, ikinci defa Habeşistan'a git
meyip Mekke'de Resülullah'ın yanında kal
dıkları da rivayet edilmektedir. Sehle koca
sı Yername'de şehid olunca (12/633) Şem
mah b. Said es-Sülemi, ardından Abdul
lah b. Esved el-Kureşi, daha sonra da Ab
durrahman b. Avf ile evlendi. Şemmah'
tan Bükeyr veya Amr, Abdullah b. Esved'
den Süleyt, Abdurrahman b. Avf'tan Salim 
adlı oğullarını dünyaya getirdi. 

Sehle ile ilgili iki olay bazı fıkhi hüküm
lere temel teşkil etmiştir. Birincisi kocası 
Ebu Huzeyfe'nin mevlası Salim'e sütanne 
olmasıdır. Ebu Huzeyfe'nin daha küçükken 
evlat edindiği Salim bu!Gğ çağına ulaşınca 
tek adalı bir evde onun Sehle'nin yanına 
girip çıkması karı kocayı rahatsız etmeye 
başlamış, Sehle, Hz. Peygamber' e giderek 
durumu arzetmiş, ResGlullah da süt mah
remliği meydana gelmesi için ona sütün
den içirmesini tavsiye etmiştir ( el-Muvat
ta' , "Raçla'", 12; Müsned, VI, 39,174,201. 
249; Müslim. "Raçla"', 26-30) (bk. SALiM 

MEVLA EBÜ HUZEYFE). Bu olaya istinaden 
büyük yaştaki kişilerin süt emınesiyle de 
süt hısımlığı meydana gelebileceği ileri sü-

SEHM lBenT Sehml 

rülmüş, ancak bunun adı geçen sahabile
re has bir ruhsat olduğu belirtilerek bu gö
rüş çoğunluk tarafından benimsenmemiş

tir. İkinci olay Sehle'nin uzayan adet gün
leriyle ilgilidir. Sehle adet kanaması , süre
si geçtikten sonra da devam edince duru
mu ResGl-i Ekrem'e sormuş, o da her na
maz için gusletmesi gerektiğini belirtmiş
tir. Ancak bu iş Sehle'ye zor gelince Resü
lullah ona bir gusülle öğle ve ikindi namaz
larını, başka bir gusülle akşam ve yatsı na
mazlarını cemetmesini, sabah namazı için 
de ayrıca boy abdesti almasını söylemiştir 
(Darimi, "Vuçiü<", 84; Ebu Davüd. "Taha
re", ı ı ı) . Sehle bint Süheyl, Hz. Peygam
ber'den iki hadis rivayet etmiş, kendisin
den Kasım b. Muhammed b. Ebu Bekir ri
vayette bulunmuştur. Onun bu iki rivayeti 
Ahmed b. Hanbel'in el-Müsned'i ile (VI. 
3 56). Taberanl'nin el-Mu'cemü '1-kebir'in
de (XXIV, 292) yer almaktadır. 
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Iii YusuF ZiYA KESKİN 

ı ı 

SEHLİYYE 
(~1) 

Sehl et-Tüsteri'ye 
(ö. 283/896) 

nisbet edilen bir tasavvuf aluını 

L 
(bk. SEHL et-TÜSTERİ). 

_j 

ı ı 

SEHM (Beni Selım) 
( r*"'~ ) 

L 
Kureyş kabilesinin bir kolu. 

_j 

Kabileye adını veren Sehm'in neseb zin
ciri Sehm b. Amr b. Hüsays b. Ka'b b. Lüey 
b. Ga.Jib b. Fihr olup kabile Kureyş'in on ko
l undan birini meydana getirir. Asıl adı Zeyd 
olan kabilenin atası Sehm'in soyu Sa'd ve 
Süayd adlı iki oğlundan devam etmiştir. 
Mekke Haremi'nde ilk yerleşimi gerçekleş
tiren Kusay b. Kilab zamanına kadar Ku-
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