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Ebu Said Abdüsselam b. Said 
b . Habib et-TenCıhi 

(ö. 240/854) 

Maliki mezhebinin oluşumunda 
ve Kuzey Afrika'ya yayılmasında 

L 
önemli katkıları olan fakih. 

_j 

160 (777; başka bir rivayete göre 161/778) 

yılında muhtemelen, Kayrevan'a yaklaşık 
1 00 km. uzaklıktaki Menzilüsıklab köyün
de doğdu . Aslen Şamlı (Humus) bir Arap 
ailesine mensuptur. Zekası ve güçlü kav
rayışı sebebiyle keskin görüştü bir kuşun 
adı olan "Sahnun" (tercih edilmeyen oku
nuşu Suhnun) lakabıyla meşhur oldu (İbn 
Mekkt, s. 199; Humus şehri yakınlarında 
bir köyde doğduğu rivayeti için bk. Ebu 
Bekir el-Malik!. I , 364; İbn Hallikan . ııı . 

181) Bühlul b. Raşid, Abdullah b. Ganim, 
Muaviye b. Fazı es-Sumadıhi, Ebu Harice 
Anbese b. Harice, Abdullah b. Ebu Has
san el-Yahsubi ve Ebu Zeyd er-Ruayni gibi 
Kayrevan alimlerine öğrencilik yaptı. Me
dine'ye giderek İmam Malik'ten ders al
ma imkanı bulamadığı için el-Muvatta'ı 
dinlemek ve Malik'in fıkht görüşlerini da
ha iyi öğrenmek amacıyla Tunus'ta İbn Zi
yad el-Absi'nin ders halkasına katıldı; ayrı
ca Abdülkerim b. Ebu Kertme ve Abdür
rahim b. Eşres'ten faydalandı. Daha son
ra doğuya ilim yolculuğuna çıktı. Kahire'
de İmam Malik'in öğrencileri İbnü'l-Ka
sım , İbn Vehb, Eşheb ve Abdullah b. Ab
dülhakem; Medine'de Malik'in öğrencileri 
Abdullah b. Nafi' es-Saiğ , Ma'n b. isa, İb
nü 'l-Macişun, Mutarrif b. Abdullah ve Sa
Id b. Davüd ez-Zenber'i; Mekke'de Süfyan 
b. Uyeyne ve Dımaşk'ta Velid b. Müslim 
ile Eyy(ıb b. Süveyd el-Himyeri'den ders al-
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dı ; Abdurrahman b. Mehdi, Veki' b. Cer
rah. Hafs b. Gıyas, Yezid b. Harun ve Ebu 
Davud et-Tayalisi gibi alimlerden ilim öğ
rendi. Sahnun'un, Kayrevantı çağdaşı Ebu 
Zekeriyya Muhammed b. Rüşeyd ile bir
likte çıktığı ilim yokuluğunu 191 (807) yı
lında tamamlayarak Kayrevan'a döndüğü 
bilinmekle birlikte bu yolculuğa hangi ta
rihte çıktıkları konusunda kaynaklarda fark
lı bilgiler bulunmaktadır; Kadi İyaz iki ayrı 
yolculuğun söz konusu olabileceği kanaatin
dedir ( Tertfbü 'L-medarik, IV. 46-4 7). 

Sahnun üzerinde en fazla etkisi olan ho
calan Bühlul, İbn Ziyad ve İbnü'l-Kasım'
dır. Eğitiminin ilk döneminde ehl-i Medi
ne ve Malik'in zihniyet ve tavrını benimse
miş olan Bühlul'ün yakınında bulunarak 
ondan çok etkilenen Sahnun, Kayrevan'da 
Irak ve Ebu Hanife fıkhının yaygın olması
na karşılık kendisi Malik'in görüşlerini en 
iyi şekilde öğrenmek istediğinden onun 
tavsiyesiyle Tunus'ta İbn Ziyad'ın yanına 
gitti. Çünkü İbn Ziyad, İfrikıye muhitinde 
ilk defa el-Muvatta'ı rivayet eden ve Ma
lik'in fıkhını en iyi bilen kişi olarak tanın
mıştı. Ondan el-Muvatta' rivayetini din
leyip icazet alan Sahnun, Kayrevantı ho
calarından tatmin edici bir şekilde öğre
nemediği Malik'in fıkhi görüşlerini de öğ
rendi ve Kayrevan'a döndükten sonra mali 
sıkıntı içinde olmasına rağmen imkan bul
dukça Tunus'a giderek kendisinden fayda
lanmaya devam etti (Ebu Bekir el-Malik!. 
ı. 350) . Sahnun'un iyi bir fıkıh nosyonu ka
zanmasında, Malik'in yanı sıra Ebu Hani
fe'ye de öğrencilikyapan ve onun fıkıh an
layışından etkilenen İbn Ziyad'ın önemli 
rolü olduğu anlaşılmaktadır. 

Mısır'da Malik'in meşhur öğrencilerinden 
ilim öğrenen Sahnun'un asıl ilgisi İbnü'l
Kasım'a yönelikti. Çünkü Mısır'a gidişinin 
belki de en önemli sebebi, hemşehrisi Esed 
b. Furat'ın İbnü'l-Kasım ile birlikte hazırla
dığı el-Esediyye adlı kitabı Esed'den el
de edemediği için kendisinin oluşturduğu 
nüshayı İbnü'l-Kasım'a arzederek üzerin
de bir tashih çalışması yapmaktı . İbn Zi
yad'ın yanında yetiştikten sonra doğuya gi
dip bir süre Malik'e, ardından Ebu Hani
fe'nin öğrencisi Muhammed b. Hasan eş
Şeybani'ye ve nihayet Mısır'da İbnü'l-Ka
sım'a öğrencilik yaparak Kayrevan'a dö
nen ( 18 1/797) Esed b. Furat ve eseri el
Esediyye Kayrevan'da büyük ilgiyle karşı
landı, fakat kitabın hem muhtevası hem 
üslubu çok geçmeden ehl-i Medine fıkhı
nı benimseyenlerin tepki ve eleştirilerine 
maruz kaldı. Eleştirenter arasında Esed'in 
derslerine katılan Sahnun da bulunuyordu. 
Muhtemelen bu eleştirileri sebebiyle Esed, 

bütün öğrencilerinin rahatlıkla elde ede
bildiği el-Esediyye nüshasının onun eli
ne geçmesini istememiştir. Bunun üzeri
ne Sahnun başkaları aracılığı ile kendi nüs
hasını oluşturdu ve İbnü'l-Kasım'a sun
mak üzere Mısır'a götürdü (a.g.e., ı . 262; 

krş. ibn Hallikan. III. 18 1) . Onun bu yolcu
luğa çıkmasında, Kayrevan'da Malik'in gö
rüşlerini esas alan güçlü bir fıkıh gelene
ğinin henüz oluşmaması yanında Ebu Ha
nlfe'nin temsil ettiği Irak fıkhının gelişme
sine de katkıda bulunan Esed b. Furat'ın 
ve Malik'in fıkhını doğru yansıtmadığını 
düşündüğü eseri el-Esediyye'nin yoğun 
bir ilgi görmesi, buna karşılık kendisinin 
bu gelişmeye karşı koyabilecek ilmi biri
kim ve şöhrete sahip olmaması da etkili 
olmuştur. Sahnun, Mısır'da bir süre kaldık
tan sonra muhtemelen 188 (804) yılında 
hac yolculuğuna çıkan hocaları İbnü'l-Ka
sım, İbn Vehb ve Eşheb ile birlikte Hicaz'a 
gitmiş olmalıdır (Ebu Bekir el-Malikl. ı . 348-

349; Necmeddin el-Hentatl. s. 46-49). 

İki yıldan fazla bir süre Mekke ve Medi
ne'de kaldığı anlaşılan Sahnun, Malik'in 
Medineli öğrencileriyle görüşerek ehl-i Me
dine ve Malik'in fıkhına dair birikimini göz
den geçirme ve geliştirme imkanı buldu; 
Ehl-i Hicaz' ın temsilcilerinden Süfyan b. 
Uyeyne'den fıkıh ve hadis okuyup icazet al
dı (Kadi İyaz. IV. 50); ayrıca devrin önemli 
hadis alimlerine öğrencilik yaparak 191 ' de 
(807) güçlü bir ilmi birikirole Kayrevan'a 
döndü. Beraberinde götürdüğü en önem
li kaynak, el-Esediyye üzerinde İbnü'l-Ka
sım ile birlikte yaptıkları tashih çalışması 
sonucunda ortaya çıkan ve daha sonra el
Müdevvene diye adlandırılacak olan ese
rin müsveddesi niteliğindeki derlemedir. 
Sahnun ayrıca İbnü'l-Kasım, Eşheb ve İbn 
Nafi' başta olmak üzere İmam Malik'in ba
zı öğrencilerinin onun ders halkasında der
ledikleri fıkhl meselelere (mesai!) dair so
ru-cevap tarzındaki notlarını (Sema'u İb
ni'L-Kasım, Sema'u Eşheb, Sema'u İbn Na

tr vb.) . İbn Vehb'in el-Muvatta', Kitdbü 'l
Cô.mi', Kitô.bü'z-Zühd ve Kitô.bü'l-Me
giizi gibi kitaplarını , İbnü 'l-Kasım'ın el
Muvatta' rivayetini, İbn Nafi'in Malik'ten 
rivayet ettiği ay ve yıldızlar hakkındaki ki
tabını beraberinde getirdi ve kendi öğren
cilerine okuttu. Bunlara hocalarının fıkhi 
görüş ve fetvaianna dair kendisinin tut
tuğu notlar la (Sema' u Sa/:ınun min İbnCL
Kasım gibi) rivayet ettiği hadis nüshaları
nı da eklemek gerekir. Öğrencilerinden İbn 
Vaddah, Sahnun'un yirmi dokuz sema kay
dını talebelerine okuttuğunu ve böylesine 
zengin birikime sahip başka bir kimseyle 
karşıtaşmadığını söylemiştir (Kadi İyaz, IV, 



51; Abdurrahman b. Muhammed ed-De b
bağ- ibn Nacl, II, 82) SahnGn'un rivayet 
edeceği sema kayıtlarının sağlam ve gü
venilir olmasına dikkat ettiği ve bu konu
daseçici davrandığı anlaşılmaktadır (Ebu 
Bekir el-Malikl, ı. 373). O dönemde İbn Na
fı'in Medine'de Malik'in ders halkasının ba
şında bulunduğu düşünüldüğünde Sah
nGn'un rivayet ettiği sema kayıtları ara
sında Semô.'u İbn Nô.fi'in ayrı bir önem 
taşıdığı söylenebilir. Öte yandan SahnGn, 
Malik'in ilk nesil öğrencilerinden Osman 
b. Kinane, Muhammed b. Dinar ve Mugi
re b. Abdurrahman'ın muhtemelen Me
dine'de meşhur olan ve sadece Malik'in 
değil bütün Medine fukahasının görüşleri
ni içerdiği tahmin edilen kitaplarını da ta
lebelerine okuttu (Çavuşoğlu , Irak Malikl 
Ekolü, s. 25, 75) Hocaları İbn Ziyad, Ab
dullah b. Ganim, İbn Vehb ve İbnü'l-Ka
sım'a ait dört ayrı el-Muvatta' rivayetini 
elinde bulunduran SahnGn öğrencilerine 
daha çok İbnü'l-Kasım'ın rivayetini akut
tu. hatta bu rivayet özellikle Endülüslü 
Yahya b. Yahya el-Leysl rivayetine karşı 
Sahnun rivayeti olarak şöhret buldu. Sah
nCın'un fıkıhta İbn Ziyad'ı daha üstün tut
tuğu halde (IGidl iyaz, ııı, 82) İbnü'l-Ka
sım'ın rivayetini tercih etmesi, onun Mil
lik'in fıkhına bağlılığı ve İbn Ziyad'ın el
Muvatta' rivayetinin oldukça erken bir 
döneme ait olması ile açıklanabilir. el-Mu
vatta', imam Malik'in yaklaşık kırk yıl bo
yunca sürekli geliştirerek tedvin ettiği bir 
eser olduğundan ömrünün son dönemle
rinde kendisine öğrencilik yapanların riva
yet ettiği eserin nüshaları ile erken tarih
lerde öğrencilik yapmış olanların rivayet 
ettikleri nüshalar arasında muhteva açı
sından ve sistematik bakımdan önemli 
farklılıklar bulunuyordu (Çavuşoğlu, Irak 
Malikl Ekolü, s. IO; DiA, XXXI, 4I6) 

SahnCın, Kayrevan'a dönünce muhteme
len Menzilüsıklab köyüne yerleşip kendi 
ders halkasını oluşturdu; Kayrevan dışın
dan ve özellikle Endülüs'ten pek çok öğ
renci gelip derslerine katıldı. Verdiği ders
ler karşılığında ücret almayan SahnCın ge
çimini temin etmek için ziraatla meşgul 
oluyordu. Muhtemelen babasından kalan 
büyük bir zeytin bahçesiyle bizzat ilgilen
diği ve bazan aylarca Kayrevan'a gideme
diğİnden Kayrevan'daki öğrencileriyle, yak
laşık 1 00 km. uzaklıkta bulunan bu köy
deki evinde okuttuğu öğrencilerin bir kıs

mı birbirini hiç tanımadan icazet alabili
yordu. 

Kayrevan'a dönüp ilmi bir otorite haline 
gelmeye başladığı dönemden itibaren dört 
Ağiebi emirinin yönetimine şahit olan Sah-

nun'un onlarla ilişkileri oldukça sınırlı ve 
gergindi. Mecbur kalmadıkça kendileriyle 
görüşmemeye çalışır, hediye ve yardımla
rını kesinlikle kabul etmez, soru ve fetva 
taleplerini karşılıksız bırakır, neredeyse bü
tün siyasi-idari karar ve uygulamalarını 
eleştirirdi. Bu davranış aslında SahnGn'a 
has olmayıp Sünniliğin bölgedeki kalesi ka
bul edilen Kayrevan'da özellikle ehl-i Me
d1ne ve Malik' e bağlı alimlerce sürdürülen 
bir tavırdı (Kadi iyaz, neşredenin girişi, ı, 

10-1 1; EJ2[İng . J, I, 248; IV, 827) Ancaksert 
mizaçlı bir kişiliğe sahip olan SahnCın'un 
bu geleneksel tavrı çok daha katı biçimde 
sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Başta oğlu 

Muhammed olmak üzere öğrencileri ta
rafından biraz daha ılımlı davranması ko
nusunda zaman zaman uyarılan SahnGn 
(Ebu Bekir el-Malikl, I, 355-356; Kadi İyaz, 
IV. 64). bu tutumunu bir ilim adamı ola
rak taşıdığı dini sorumluluk duygusu ve 
ilmi bağımsızlığını koruma arzusu ile açık
lar, tarih boyunca devlet yöneticilerine ya
kın olan din alimlerinin dini onların bek
lentilerine göre yorumlayıp yanlış fetva
lar vermek zorunda kaldıklarını hatırlatır
dı (Ebu Bekir el-Malik!, ı, 357; Kadi iyaz, 
IV, 76-77) Bununla birlikte SahnGn'un si
yasi muhalefet anlayışı klasik Sünni mu
halefet anlayışıyla sınırlı olup hiçbir şekil

de yöneticilere isyanı içermediği anlaşıl
maktadır (Ebu Bekir ei-Malikl. ı. 367-368) 
Bu muhalif tavrın bir diğer sebebi, Ağle
bller'in Mu'tezile ile yakın ilişkileri ve Emir 
I. Ziyadetullah döneminden (81 7-838) iti
baren Abbas! politikasına paralel biçimde 
Mu'tezile'nin resmi mezhep haline gelme
sidir (Necmeddin el-Hentatl, s. 98). Sah
nCın, Vehb isimli sütkardeşinin cenaze na
mazını, Kayrevan kadısı ve aynı zamanda 
Esed b. Furat'ın damadı olan Mu'tezili
Hanefi İbn Ebü'l-Cevad kıldırdığı için pro
testo etmiş ve bu yüzden Emir Ziyadetul
lah'ın talimatıyla cezalandırılmak üzerey
ken Vezir Ali b. Humeyd'in araya girmesi 
sonucu ceza almaktan kurtulmuştu . Emir 
I. Muhammed'in kardeşi Ebu Ca'fer Ah
med b. Ağleb yönetimi ele geçirip halku'l
Kur'an konusunda mihne politikasını baş
lattığında (231/846) SahnCın bir defa da
ha Kadı İbn Ebü 'l-Cevad'ın hedefi haline 
geldi. Bir süre Sahil bölgesinde bulunan 
Abdürrahlm b. Abdürabbih'in Kasru Ziyad 
adlı zaviyesinde gizlenen SahnCın emlrin 
huzuruna çıkarılıp Kur'an'ın mah!Gk olma
dığı görüşünü beyan edince ev hapsiyle 
cezalandırılmasına karar verildi. Kapısına 
nöbetçiler dikildi, artık ders ve fetva ve
remeyeceği ilan edildi. Bir yıl boyunca ev 
hapsinde kalan SahnCın, kardeşini devirip 
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iktidarı yeniden ele geçiren Emir I. Mu
hammed'in değişen Abbas! politikasına 
paralel biçimde mihne uygulamasını sona 
erdirmesi ve Mu'tezill kad ı İbn Ebü'l-Ce
vad'ı azietmesiyle birlikte serbest bırakıl
dı. Yeni Kayrevan kadısının belirlenmesi için 
kendilerine danışılan ve çoğu Hanefi olan 
alimler aday olarak Hanefi Süleyman b. 
imran ' ı, Süleyman ise SahnCın'u teklif et
mişti. Aslında bu teklif, Hanefiler'e daha 
yakın görünen Mu'tezile ile Ehl-i sünnet 
arasında yeni bir denge kurmaya çalışan 
Emir I. Muhammed için de uygundu. Sah
nCın, yıllarca uzak durduğu ve birçok uy
gulamasına fetva vermediği emirden ge
len bu teklifi önce reddetmesine rağmen 
bir yıl boyunca süren yoğun baskılar ve 
her türlü icraatına destek sözü verilmesi 
sonucunda kabul etmek zorunda kaldı. Ağ
le bl hanedam ve yöneticilerinin karıştığı 
yolsuzlukların üstüne gitmek şartıyla gö
revi kabul eden SahnCın'un bir d.iğer şartı 
maaş almamaktı. 

3 Ramazan 234 (31 Mart 849) tarihinde 
görevine başlayan SahnCın'un ilk İcraatın
dan biri mezalim ve hisbe yetkilerini üze
rine alması ve İfrlkıye bölgesinde ilk defa 
bağımsız ve Kayrevan kadılığına bağlı bir 
hisbe teşkilatı kurmasıdır. Vefatma kadar 
altı yıl devam eden kadılığı süresince Ağ
lebl hanedam ve yöneticilerinin yolsuzluk 
ve hukuka aykırı uygulamalarını sürekli de
netleyen, gerektiğinde mezalim yetkisini 
kullanarak bilfiil müdahale eden SahnCın, 
bu sebeple zor durumda kalan Emir I. Mu
hammed'in taleplerini dikkate almadı ve 
zaman zaman istifa tehdidiyle görevini sür
dürdü. Kendisini azietmeye cesaret ede
meyen emir, muhtemelen SahnCın'un ve
fatından kısa bir süre önce onunla birlik
te görev yapmak için Tıbnl adlı bir şahsı 
Kayrevan kadılığına getirdi. SahnGn, bu 
durumu protesto etmek amacıyla yargı 
faaliyetlerinin yürütüldüğü Kayrevan Ulu
camii'ndeki makamını terkederek dava
lara evinde bakımaya başladıysa da Tıbnl, 

SahnGn'un yargı teşkilatında görevli öğ
rencileriyle uğraşmaya başlayınca maka
mına geri dönüp onu evine çekilerek dava
lara orada bakırnak zorunda bıraktı. Sah
nCın'un kadılığı dönemindeki en önemli ve 
bölgenin ilim-kültür hayatını derinden et
kileyen icraatından biri de Mu'tezill ve Ha
ridler'in tesirini kırmaya yönelik uygula
malarıdır. Bir gelenek halinde Kayrevan 
Ulucamii'nde devam eden, bütün mezhep 
ve fırka mensuplarının katılabildiği müna
zara meclisleri ilk defa SahnCın tarafından 
yasaklandı; söz konusu fırka mensupları
nın muallimlik, imamlık ve. müezzinlik gi-
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bi görevlerine son verildi. Daha önce emir
Iere ait olan imamlık vb. görevlere tayin 
yetkisinin Kayrevan kadısına geçmesi de 
SahnQn ile başlayan bir uygulamadır. Ken
disinden önceki Mu'tezili Kadı İbn Ebü'I
Cevad'ın SahnQn tarafından yargılanıp ve
rilen sapa cezasının infazı sırasında ölme
si onun kadılığı dönemindeki en önemli 
olaylardan biridir. Kaynaklarda İbn Ebü'I
Cevad'ın bir alacak davası yüzünden önce 
hapsedildiği ve borcunu reddettiği için so
pa cezasına çarptırıldığına dair rivayetler 
öne çıkmakla birlikte çağdaş araştırmacı
lar bu olayı SahnQn'un ehl-i bid'ata yöne
lik mücadelesiyle ilişkilendirme eğilimin
dedir (Cum'a Şeyha, s. 96-99; Necmeddin 
ei-Hentatl, s. 98) . Kadi İyaz da konunun bir 
alacak davası olduğunu uzun uzadıya an
lattıktan sonra İbn Ebü'I-Cevad'ın itikadi 
görüşleri sebebiyle cezalandırıldığına dair 
zayıf bir rivayete işaret eder ( Tertfbü '1-me
darik, IV, 62). Bir süre bizzat yürüttüğü 
mezalim ve hisbe görevlerini yerine ge
tirmek için ilk defa müstakil görevliler ta
yin eden SahnQn'un yeni uygulamaları ara
sında şehir dışındaki küçük yerleşim bi
rimlerine emin adı verilen kadı naibleri gön
dermesi, borcunu ödemekten kaçınanlara 
hapis cezasına ilaveten sapa cezası uygu
laması ve kadıların gözetimindeki emanet
ler için yed-i eminler tayin etmesi de sa
yılabilir. Kayrevan Ulucamii'nde kadı için ay
nı zamanda duruşma salonu olarak kulla
nılan bir makam odası yapılması uygula
ması da yine SahnQn döneminde başla
mış. daha sonraki bütün Maliki kadıların
ca sürdürülmüştür. 240 yılı Receb ayında 
(Aralık 854) Kayrevan'da vefat eden Sah
nQn'un cenaze namazı Ağiebi Emiri 1. Mu
hammed tarafından Babünafi' Musalla-

Sahnon·un Kavrevan yakınlarında bulunan türbesi 
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sı'nda kıldınldı ve aynı yere defnedildi. Bu
gün Tunus'un Kayrevan şehri yakınlarında 
bulunan ve üzerine küçük bir türbe yapıl
mış olan kabir meşhur ziyaret mekanla
rındandır. 

Sahm1n'dan önce Medine'ye giderek Ma
lik ile görüşen otuza yakın İfrikıyeli alim. 
Malik'in temsil ettiği Medine hadis ve fı
kıh birikiminin Kuzey Afrika'ya taşınma
sında rol oynamış olmakla birlikte, gerek 
Tunus gerekse Kayrevan şehirlerinde Ma
lik ve halkasının fıkhi görüş ve fetvalarını 
esas alan güçlü bir fıkıh anlayışı ve düzen
li bir eğitim geleneği oluşmuş değildi. Ço
ğu SahnOn'un hacası olan bu alimler ara
sında fıkhi görüş ve fetvalarıyla öne çıkan
ların ya da fıkıh eğitimi verenlerin sayısı 
sınırlıydı. Bunların hemen hepsi Malik'in 
yanı sıra EbQ Hanife veya öğrencilerinin 
halkasında da bulunmuş , her iki fıkıh ge
leneğinin birikiminden istifade etmişti. İf
rikıye'de bir şahsa nisbet edilen mezhep 
anlamında Maliki mezhebinin temelleri
nin SahnQn tarafından atıldığı söylenebi
lir. ilmi faaliyetlerinin öncelikli hedefi, Ma
lik ve öğrencilerinin geniş bir coğrafyaya 
yayılmış olan görüşlerini bir araya getir
mek olduğu anlaşılan SahnQn (Ebu Bekir 
ei-Maliki, I, 353; Ka di İ yaz, IV, 51) el-Mü
devvene'de toplamaya çalıştığı bu biriki
mi fetva ve yargı alanlarında etkili kılmış. 
kırk yılı aşkın hocalık hayatı boyunca ye
tiştirdiği çok sayıdaki öğrenciyle bu biri
kimi esas alan bir Maliki tedris geleneği 
oluşmasını sağlamıştır. Onun bütün bu 
alanlardaki faaliyetleri sayesinde. EbQ Ha
nife'nin temsil ettiği KQfe fıkhının hakim 
olduğu İfrikıye ve Mağrib bölgelerinde Ma
lik! mezhebi teşekkül etmeye ve hızla ya
yılmaya başlamıştır. Hocaları İbnü'I-Kasım 
ve Eşheb tarafından İfrikıye'den çıkmış en 
güçlü fakih diye nitelendirilen SahnQn'un 
kendi muhitinde Malik'ten sonra en güç
lü fakih olarak kabul edilmesi, hatta Ma
lik'in öğrencilerinden de üstün görülmesi 
(Ebu Bekir el-Maliki, I, 35I-353; Kadi iyaz, 
IV, 48-50) bu muhitte büyük bir şöhret ve 
güçlü bir ilmi otorite elde ettiğinin işare
tidir. Kadılık görevine başladığı 234 (849) 
yılına kadar Kayrevan'a yerleşmediği anla
şılan SahnQn'un kadılığı süresince Hanefi 
fakihlerinin bu çevrede etkin bir rol oyna
maya devam etmesi ve onların adayı olan 
Süleyman b. İmran'ın SahnQn'un vefatın
dan sonra Kayrevan kadısı olması SahnQn 
döneminde Hanefiler'in etkisinin devam 
ettiğini ortaya koyar. Sahm1n'un kadılığa 
zorlanması ve Emir 1. Muhammed'i rahat
sız eden uygulamalarına rağmen aziedil
memesi ise Hanefiliğin yanı sıra onun tem-

sil ettiği Malikiliğin de önemli bir güce ulaş
tığının göstergesidir. Kadılığı kabul etme
sinin sebeplerinden biri başta Mu'tezile ol
mak üzere ehl-i bid'atın bölgedeki nüfu
zunu kırmak olan SahnQn, kendisini aday 
gösteren Hanefi Süleyman b. İmran'ı ka
dı yardımcılığına tayin ederek en azından 
Mu'tezili olmayan Hanetiler'in desteğini al
mayı hedeflemiş olmalıdır. Daha sonra onu 
İfrikıye'nin Bace, Bicaye ve Ürbüs bölgesi 
kadılığına göndermesi ve kendi mezhebi
ne göre hüküm vermekte serbest bırak
ması da bu çerçevede değerlendirilmeli
dir (Necmeddin ei-Hentatl, s. 53-54). Zi
ra SahnQn, kadılık ve imamlık gibi görev
Iere yaptığı diğer bütün tayinlerde kendi 
öğrencilerini tercih etmiştir. Onun kırk yıl
lık eğitim faaliyetinin yanı sıra altı yıllık ka
dılı ğı döneminde yapmış olduğu bu ta
yinler sayesinde Maliki mezhebi İfrikıye'
de ağırlığını hissettirmeye başladıysa da 
Tunus ve Kayrevan çevresine tamamen 
hakim olup Mağrib'e doğru yayılması ve 
Hanefi mezhebinin bölgede etkisini yitir
mesi muhtemelen SahnQn'un öğrencileri 
döneminde, yani III. (IX.) yüzyılın ikinci ya
rısından sonra gerçekleşmiştir. Sahnün'un 
mezhep içindeki otoritesinin belirginleş
mesi de aynı döneme rastlar (Kadi iyaz, 
neşredenin girişi, I, 54; Necmeddin ei-Hen
tilti, s. I23-124, 140, 145) Nitekim el-Mü
devvenetü'l-kübrd adlı eseri lll. (IX.) yüz
yıl sonlarından itibaren Kayrevan, Endü
lüs, Mağrib ve Sicilya Malikileri'nin bütün 
fıkhi faaliyetlerinde esas aldıkları temel 
kaynak haline gelmiştir. İmam Malik için 
yazılan ilk menakıb kitaplarının yazarla
rınca aynı zamanda Mend]fıbü SaJ:ım1n 
türü eserler kaleme alınması, Ebü'l-Hasan 
ei-Kabisi'nin (ö. 403/1012) SahnQn'u İbnü'I
Kasım'dan üstün tutan ve Malik gibi tar
tışmasız bir otorite kabul eden değerlen
dirmesi (Kad'1 iyaz, IV, 52), Malik'e intisap 
esasına dayanan mezhepleşme sürecinin 
tamamlandığı IV. (X.) yüzyılda Kuzey Afri
ka Maliki çevresinde oluşan SahnQn oto
ritesinin açık göstergesidir. 

Sahnün'un mezhep içindeki şöhret ve 
otoritesinin oluşmasında en önemli pay 
şüphesiz sayıları 700'e ulaşan öğrencileri
ne aittir. Tabakat kitaplarında daha son
ra yaşamış pek çok Maliki fakihinin Sah
nOn'un öğrencilerinden ders aldıklarının 
belirtilmesi bu açıdan dikkat çekicidir. Ma
lik'ten sonra en çok öğrenci yetiştiren Ma
lik! imam olarak kabul edilen SahnQn, bu 
açıdan Irak Maliki ekolünün kurucusu Ka
di İsmail b. İshak el-Cehdami ile karşılaş
tırılır ve mezhebi ayakta tutan dört ima
mm ilki sayılır (İbnü'l-Cellab, neşredenin 



girişi, s. 92; Kadi İyaz, VI, I87-I88) Sah
nün'un bu sürece katkıda bulunan en meş
hur üç öğrencisi oğlu Muhammed, İbn Ab
dOs ve Yahya b. ömer el-Kinanl'dir. Bun
lardan ilk ikisi. aynı çağda yaşamış ve mez
hebin gelişmesine büyük katkıda bulun
muş dört Muhammed arasında yer alır
ken (Kadi İyaz, IV, 294) eserleriyle öne çı
kan İbn Sahnün, ayrıca Malik! mezhebinin 
varlığını devam ettirmesini sağlayan altı 

büyük fakihten biri olarak kabul edilmek
tedir (Abdurrahman b. Muhammed ed
Debbağ- İbn Nacl, lll, ı 10). Babasının 
Kayrevan kadılığı sırasında verdiği kararla
rı el-AJ:ıkam adlı bir kitapta topladığı nak
ledilen İbn Sahnün (İbn Hazm: XI, 402), 
babasının eğitim öğretim ve öğretmenlik 
mesleğine ilişkin görüşlerini günümüze 
ulaşan Adabü'l-mu'allimin adlı eserinde 
bir araya getirmiştir. Malikller arasında ilk 
hilaf ve tabakat yazarlarından biri olması , 

İbn Sahnün'un Malik'e nisbet edilen mez
hep anlayışının oluşumunda önemli kat
kıları olduğunu gösterir (Necmeddin el
Hentatl, s. 29; Çavuşoğlu, frak Maliki Eko
lü, s. 80). Yahya b. Ömer ise Sahnün son
rası dönemde Kayrevan'da el-Muvatta' 
ve el-Müdevvene rivayetinin tek kayna
ğı olup el-Müdevvene'nin yayılmasında 
en büyük pay ona aittir. Kayrevan Malik! 
ekolünün hakim çizgisini oluşturan ve Yah
ya b. ömer' e dayanan İbnü'I-Lebbad- İbn 
Ebu Zeyd el-Kayrevani silsilesi Sahnün'un 
görüş ve eserlerini sonraki nesillere akta
ran en meşhur rivayet zinciridir (Ahmed b. 
Guneym en-Nefravl, I, I O; Çavuşoğlu, frak 
Maliki Ekolü, s. 84-86). Sahnün'un tanın
mış İfrikıyeli öğrencileri arasında Habib b. 
Nasr. Ysa b. Miskin, Kadi İbn Ebu Talib, Kadi 
Hımas b. Mervan, İbnü'I-Haddad el-Mağ
ribi, Cebele b. Hammüd ve Kadi Ebü'r-Re
bl' Süleyman b. Salim el-Kattan sayılabi
lir. Muhammed b. Ahmed el-Utbl, Eban 
b. l sa b. Dinar. Baki b. Mahled, Beyyani 
ve İbn Vaddah ise onun en meşhur Endü
lüslü öğrencilerindendir. Utbl'nin tanınmış 
eseri el-'Utbiyye (el-Müstal]rece) İbnü'l
Kasım, Eşheb ve İbn Nilfi'in Malik'in ders 
halkasında tuttukları ve Sahnün tarafın
dan rivayet edilen sema kayıtlarını , Sah
nün'un bu hocalarının derslerinde tuttu
ğu ders notlarını ve kendi derslerinde so
rulan sorulara vermiş olduğu cevapları (ne
vazilü Sahnün) sonraki nesillere aktaran 
çok değerli bir kaynaktır. 

Bütün fıkhi faaliyetlerinin merkezine Ma
lik ve onun ilim halkasının birikimini yer
leştirmeye çalışan Sahnün'un fıkıh anlayışı 

da büyük ölçüde Malik'in anlayışını yansı
tır. Ebu Hanife ve halkasından farklı ola
rak bu tavrın belirgin özelliklerinden biri 
fetva verme konusundaki aşırı titizliktir. 
Kesin bir kanaate ulaşamadığı meseleler 
hakkında fetva vermekten bilhassa kaçı
nan, en iyi bildiği konularda bile fetva ver
mekte acele etmeyen, çoğu zaman soran 
kişiyi birkaç gün bekleten ve fetva konu
sunda cüretkar insanların önünü kesrnek 
isteyen Sahnün bu tavrıyla Selef alimleri
nin geleneğini sürdürmeye çalıştığını be
lirtirdi. Fetva konusundaki titizliğini koru
yabilmek amacıyla özellikle yöneticilerden 
uzak durur ve onların fetva taleplerine ek
seriyetle karşılık vermezdi (Ebu Bekir el
Malikl, ı . 354-356; Kadi İyaz , N, 75-77). Ma
lik! tabakatların da yer alınamakla birlikte 
bazı kaynaklarda nakledilen re'ye karşı me
safeli olduğuna dair rivayetlerden hare
ketle (Ebu Bekir el-Malikl, I, 354; Zehebl, 
Taril]u'l-İslam: sene 191-200, s. 277; a.e.: 
sene 231-240, s. 249; A'lamü'n-nübela', 
IX, 122) Sahnün'un re'y karşıtı bir ehl-i 
hadis mensubu olduğu söylenemez. Bu 
tür rivayetlere yansıyan , Selefe ittibil an
layışının re'y ve ictihada karşı olmak şek
linde yorumlanması da isabetli değildir. Zi
ra Sahnün, el-Esediyye'de eksik olan ha
dis ve asan ilave etmeye çalışınakla bir
likte el-Müdevvene hem muhteva hem 
üslGp bakımından belirli bir fıkıh çevresi
ne intisap esasına dayanan re'y fıkhı anla
yışını yansıtır. Malik'in fıkhl görüş ve fet
valarına özel bir değer verdiği aniaşılmak
la birlikte Sahnün, tercihlerinde kendini 
sadece Malik'ten gelen farklı rivayetlerle 
sınırlamayıp onun ilim halkasına, hatta Me
dine fıkhına ait bütün birikimi dikkate alı
yordu. 

İtikadi konularda Selef akldesini benim
seyen Sahnün'un ehl-i bid'atın tekfiri ve 
katli hususundaki görüşü hakkında farklı 
rivayetler vardır. Allah'ın sıfatları vb. ko
nularda te'vile ve tartışmaya karşıdır. An
cak başta oğlu Muhammed olmak üzere 
öğrencileri kelamla meşgul olmuş. hatta 
İbn Sahnün ile İbn AbctGs arasında iman 
konularında ortaya çıkan tartışmalar se
bebiyle Sahnüniyye (Muhammediyye) ve Ab
düsiyye (ŞükOkiyye) diye anılan iki eğilim 
meydana gelmiştir. 

Fıkhı sadece bir ilmi disiplin değil bir zih
niyet ve yaşam biçimi. kulluk bilincinin bü
tün davranışlara yansıması olarak algıla
yan Sahnün haramdan uzak d urma husu
sunda titizlik gösterir, çevresinde bulunan 
ihtiyaç sahibi insanlarla yakından ilgilenir, 
çok tasaddukta bulunduğu için genellikle 
borçlu gezerdi. Güzel giyinmeye özen gös-
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termekle birlikte hayat standardını yük
seltıneye çalışmaz, mütevazi bir hayat sü
rer ve bunu sadece zühd ile değil müref
feh bir hayata alışıp zaman içerisinde yö
neticilere muhtaç olmak istemeyişiyle açık
lardı. Sahil bölgesinde yer alan ribatlarda 
kalarak sık sık görülen düşman saldırıla
rına karşı nöbet beklerneye çok önem ve
rir, özellikle ramazan aylarını bu ribatlarda 
geçirirdi. Sahnün'un teşvikleriyle yaptırı
lan Kasru Ziyad Ribatı, Sahnün ve öğren
cilerinin yoğun ilgisi sebebiyle Malik'in yur
du diye meşhur olmuştur. Fransız şarki

yatçısı O. Houdas tarafından Sahnoun, un 
jurisconculte musulman du III" siecle 
de l'Hegire adıyla bir monografikaleme 
alınmıştır (Paris 1895). Muhammed Zey
nühüm Muhammed Azb Kahire Üniversi
tesi Edebiyat Fakültesi'nde Fa~ihü İfri
~ıyye Ebu Sa'id 'Abdüsselam b. Sa'id 
el-ma'ruf bi-SaJ:ınun adıyla bir doktora 
tezi hazırlamış (ı 986), daha sonra bunu 
yayımiarnıştır (el-İmam Saf:ınün, Kah i re 
1992) . 

Eserleri. 1. el-Müdewenetü'l-kübra*. 
SahnCın, el-Esediyye ile ilgili olarak Mı
sır'da yaptığı tashih çalışması sonucunda 
ortaya çıkan notları Kayrevan'a döndük
ten sonra bir yandan öğrencilerine oku
turken aynı zamanda üzerinde uzun süren 
bir çalışma yapmış ve bu eserini meyda
na getirmiştir. Belirli bir tertibi olmayan 
el-Esediyye'yi öncelikle fıkıh bablarına gö
re düzenlemiş, en az beş altı yıl süren ilim 
yolculuğunda derlediği birikimi de bu ese
rine yansıtmaya çalışmıştır. el-Esediyye'
yi özellikle Malik ile irtibatı açısından göz
den geçiren SahnCın , İbnü'l-Kasım'ın riva
yet ve tahrlc yoluyla Malik' e dayandırdığı 
görüşleri birbirinden ayırdı ve İbnü'l-Ka
sım'ın ietihadlarını belli ölçüde ayıkladı. öte 
yandan Malik'in el-Esediyye'de yer alma
yan görüşleri ve İbnü'l-Kasım dışındaki öğ
rencilerinin görüşleri ile yeni meseleler hak
kında kendi sorduğu sorulara hocalarının 
verdiği cevap ve fetvaları, ayrıca hadis ve 
asan ilave eden SahnCın, Malik ve öğren
cilerinin görüşleri arasında tercihler yap
tı, zaman zaman kendi görüşlerine de yer 
verdi. SahnCın'un şöhretiyle birlikte kısa 
zamanda yayılan el-Müdevvene, lll. (IX.) 
yüzyıldan itibaren özellikle Kuzey Afrika ve 
Endülüs çevresindeki Malikiler'in temel kay
nağı haline gelmiş, çok sayıda muhtasar 
ve şerh çalışmasına konu olmuş. en meş
hur muhtasarı Serazil'nin et-Teh~ib' i el
Müdevvene diye anılmaya başlanınca 
Sahnün'un eserine el-Müdevvenetü'l
kübra denilmiştir. z. Nevdzilü SaJ:ınun. 
Maliki fıkıh literatüründe SahnCın'un gö-
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rüşleri aktarılırken bu adla anılan bir kay
nağa sık sık atıfta bulunulur. Ancak Nevô.
zilü Saf:ınun, SahnOn'un telif ettiği bir 
eser olmayıp öğrencilerinin sorularına ver
diği cevapların Utbl tarafından bir araya 
getirilmesiyle oluşan bir fetva derlemesi
dir ve büyük ölçüde SahnOn'un rivayet ve 
görüşlerini aktaran el-'Utbiyye içinde bu 
başlık altında rivayet edilmiştir. Kaynak
larda SahnOn'a ayrıca Kitô.bü'z-Zühd ve 
Menô.sikü'l-J:ıac adlı iki eser nisbet edilir. 
Bunlardan ikincisi hacası Eşheb'in Kitô. 
bü'l-lfacc'ı üzerine yaptığı bir ihtisar ol
malıdır. Brockelmann'ın SahnQn'a izafe et
tiği Kitô.bü'l-Ecvibe ve Adô.bü'l-mu'al
limin (GAL Suppl., I, 300) İbn SahnOn'a 
aittir. 
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SAHR b. KAYS 

(bk. AHNEF b. KAYS). 

S AH RE 

(bk. KUBBETÜ's-SAHRE). 

SAHTİYANI 

(bk. EYYÜB es-SAHTiYANi)_ 

SAHUR 
()~!) 

Oruca hazırlık amacıyla 

ı 

_j 

ı 

_j 

ı 

_j 

L imsak vaktinden önce yenen yemek. _j 

Sözlükte "sabah olmadan önceki vakit, 
gecenin son üçte biri" anlamındaki seher 
kelimesiyle aynı kökten gelen sahur (sehür, 
sühür) , dini bir terim olarak oruç tutma
ya hazırlık olmak üzere fecrin doğmasın
dan önce yenen yemeği ifade eder. Bazı 
hadislerde bunun için "ekletü's-sehar 1 ek
letü's-sühOr" tabiri kullanılmıştır. Sahur 
kelimesi çok sayıda hadiste geçmektedir 
(Wensinck, el-Mu'cem, "şvm" md.). Tef-

sir, hadis ve fıkıh kaynaklarının ortaklaşa 
verdiği, başlangıçta oruç yasakları gece
den başladığı halde Bakara sOresinin 187. 
ayetiyle bu sürenin fecre kadar uzatıldığı 
yönündeki bilgi dikkate alındığında sahu
ra imkan veren temel meşruiyet delili bu 
ayetin, "Fecirden siyah ip beyaz ipten sizin 
için ayırt edilir hale gelinceye kadar yiyin 
ve için" mealindeki kısmı olup sahura kalk
manın dinen teşvik edildiğini gösteren da
yanak konuya ilişkin hadislerdir. Oruç tu
tacak kişinin sahur yemeği yemesinin men
d up olduğu hususunda İslam alimteri ic
ma etmiştir (İbnü'l-Münz!r, S. 104) 

"Sahura kalkın, zira sahurda bereket var
dır" gibi sözleriyle sahur yemeğini teşvik 
eden Hz. Peygamber'in (Buhilrl, "Şavm", 
20; Nesa!, "Şıyam", ıs-19, 24; Tirmizi, 
"Şavm", ı 7) uygulamalarıyla da sahura 
önem verdiği görülür. Bazı hadislerde sa
hurun tamamen terkedilmeyip bir yudum 
su ile bile olsa yerine getirilmesi tavsiye 
edilmiş, sahura kalkanların Allah'ın rah
metine ve meleklerin duasına mazhar ola
cağı belirtilmiş (Müsned, lll, ı 2). sahur ye
meği "mübarek gıda" olarak nitelenmiştir 
(Ebu Davud. "Şavm", 17; Nesa!, "Şıyam", 
25-26). Bütün bu delilleri dikkate alan fa
kihler sahura kalkmanın hükmünün sün
net olduğu sonucuna varmışlardır. Bu bağ

lamda mendup ve müstehap kelimeleri
nin kullanımının ise fıkıh usulündeki ge
niş anlamına göre olduğu anlaşılmaktadır. 
Bazı hadislerde ifade edildiği gibi (İbn Ma
ce, "Şıyam", 22) sahurun tutulacakoruca 
güç yetirebilmek için vücuda besin sağla
ma amacı taşıdığı açık olmakla birlikte sa
h ura kalkan müminin asıl hedefi Hz. Pey
gamber'in sünnetini yerine getirerek bu 
vaktin feyiz ve bereketinden yararlanma
ya ve neticede Allah'ın hoşnutluğunu ka
zanmaya çalışmak olmalıdır. 

Sahurun, müslümanların orucunu EhH 
kitabın orucundan ayıran bir özellik oldu
ğunu ifade eden hadis (Müslim. "Şıyam", 
46; Ebu DavOd, "Şavm", 16; Nesa!, "Şı

yam", 27; Tirmizi, "Şavm", 17) açıklanır

ken bu durumun müslümanlara önceki 
ümmetiere göre sağlanan bir kolaylık ol
duğu, dolayısıyla Ehl-i kitap'tan farklı dav
ranarak sahura kalkmanın bu nimetin şük

rü anlamına geleceği belirtilir. Sahuru son 
vaktine kadar uzatma, iftarı ilk vaktinde 
yapma ve namazda sağ eli sol el üzerine 
koymanın peygamberlerin özelliklerinden 
olduğuna dair rivayet ( el-Muuatta', ".1\aş
rü'ş-şalat", 46; Abdullah b. Yusuf ez-Zey
lal, ll, 470) önceki hadiste çelişir görün
mekle birlikte, -muhtemelen birinci hadi-


