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Sünbülzade 
Vehbi 
divanın ı n ·J..'"~....ıtıd>_,J.;ıı.;._,·_ ~~.JS·~';""'-'~')~J,lf.-. 
ilk iki sayfası ı. JL:.;ı~~~:d~~ :~._,_,ı.:.:,:_,;. ,ı :~r~4 (Süleymaniye Ktp. , 

Vehbi'nin şiirleri arasında divan edebiyatı 
estetiğine uygun ve başarılı pek çok ör
nek bulunduğunu belirtmektedir. 

Eserleri. 1. Tuhfe-i Vehbi. 1197'de 
(ı 783) öğrencileri olan, Sadrazam Halil Ha
ml d Paşa'nın iki oğlu için kaleme alınmış, 
değişik vezinlerde elli sekiz kıtadan oluşan 
Farsça-Türkçe bir sözlüktür. Eser, önceki 
sözlüklerde bulunmayan Farsça kelime ve 
ifadelere yer vermesi dolayısıyla çok tutul
muş, medreselerde ve rüşdiyelerde ders 
kitabı olarak okutulmuştur. Müellifın sağ
lığında basılan eser (İstanbul ı2ı3) Hayati 
Ahmed Efendi ve Lebib Efendi tarafından 
şerh edilmiştir. Otuzayakın baskısı bulunan 
eseri Nurnan Külekçi ve Turgut Karabey ya
yımlamıştır (Erzurum 1990). Z. Divan. Altı 
bölümden oluşan hacimli divanın manzum 
bir sebeb-i te'lifin bulunduğu giriş bölü
münden sonra ayrı başlıklar altında sıra
sıyla Arapça kasideler ve beyitler, Sultan 
Mustafa için yazılmış bir methiyeyi de içe
ren Farsça divançe, kasideler, tarihler, ga
zeller yer alır. Her bölüm ün sonundaki ta
rih kıtalarından Farsça divançenin 1204'
te ( ı789-90), diğer beş bölümün ise 1205'
te ( I 790-9ı) düzenlendiği anlaşılmaktadır. 
lll. Selim'e sunulan divanda Şeyhülislam 
Esadefendizade Mehmed Şerif Efendi, 
Ragıb Paşa ve Halil Hamid Paşa'ya tak
dim edilen birçok kaside vardır. Kaside ve 
gazeller arasında Hatız-ı Şirazi, Sa'di-i Şi
razi, özellikle Saib-i Tebrizi gibi İranlı ve 
Baki, Nabi, Sabit, Nefi gibi Osmanlı şair

lerine nazireler ve tahmisler bulunmakta
dır. Divanın tenkitli metni bir incelemeyle 
birlikte Süreyya Ali Beyzadeoğlu tarafından 
doktora tezi olarak hazırlanmış ve daha 
sonra yayımlanmıştır (bk. bi bl). Eserin 
birçok nüshasıyla 1253 (1837) tarihli Bu-
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lak baskısında Lutfiyye de yer almakta
dır. 3. Lutfiyye*. Şairin, oğlu Lutfullah için 
Nabi'nin Hayriyye'si tarzında 1205'te 
( ı 79 ı) yazdığı 1181 beyitlik manzum bir 
nasihat kitabıdır. Edebi değerinden çok bir 
Osmanlı müellifınin toplum hakkındaki gö
rüşlerini yansıtması açısından önemli gö
rülmüştür. Birçok baskısı yapılan Lutfiy
ye Süreyya Ali Beyzadeoğlu tarafından neş

redilmiştir (İstanbul 1994) . 4. Nuhbe-i 
Vehbi. lll. Selim'e ithafen 1799 yılında 
kaleme alınmış Arapça-Türkçe manzum 
bir sözlüktür (İstanbul 1220). Bu eserde 
de Tuhfe'de olduğu gibi az bilinen kelime
lere yer vermiştir. Tuhfe'den daha hacim
li olan Nuhbe, ilki Vehbi hayattayken ol
mak üzere birçok defa basılmıştır. Cum
huriyet dönemine kadar mekteplerde oku
tulan bu iki sözlük Vehbi'nin bir alim ola
rak tanınmasında etkili olmuştur Nuh
be-i Vehbi'yi Hayati Ahmed Efendi şer
hetmeye başlamışsa da bitirememiş, ese
ri oğlu Hayatizade Şeref Halil tamamla
mıştır (İÜ Ktp, TY, m 5773) Eser Şair Eş
ref'in dedesi Yayaköylü Raşid Efendi tara
fından da şerhedilmiştir (İstanbul ı 259). 
S. Şevkengiz. Bir zenpare ile mahbubpe
restin kız ve oğlanların güzelliklerini kar
şılaştırdıkları, sonunda ilahi aşka yönel
dikleri 770 beyit civarında münazara tar
zında bir eserdir. Mahallileşme akımı çer
çevesinde değerlendirilebilecek olan eser 
bu tür kelime ve deyişler açısından zengin
dir. Enderunlu Fazıl'ın Hılbanname, Ze
nanndme ve Çenginame adlı eserleriyle 
beraber basılmıştır (İstanbul ı 253, ı 286) 

Sünbülzade Vehbi'nin münşeatı bir yan
gında yok olmuşsa da bazı inşa örnekleri 
Letaif-i İnşa (İstanbul ı281), Münşeat-ı 
Aziziyye (İstanbul I 286) ve kendi divanı-
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nın bazı nüshalarında yer almaktadır (İÜ 
Ktp., TY, nr. 433). 
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Ahkam hadislerini toplayan 
eserlerin ortak adı. 

_j 

Hadisler, ll. (VIII.) yüzyılın ilk yarısından 
itibaren bir araya getirilip tedvin edilme
ye başlanmış, bu yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren belli konularda eserler kaleme alın
mış. ahkama dair hadislerin fıkıh kitapla
rındaki tertibe göre derlenmesiyle de sü
nenler ortaya çıkmıştır. Mekhul b. Ebu 
Müslim'in Kitdbü's-Sünen fi'l-fı]fh'ı ile 
hadisleri ilk defa konularına göre tasnif 
eden İbn Ebu Arube'nin es-Sünen'i bu 
türün ilk örnekleridir. Sünenler genellikle 
iman, ibadet. muamelat ve ukübata dair 
hadisleri ihtiva eder. Bu eserlerde ResOl-i 
Ekrem'in söz, fiil ve takrirleri yanında as
habın ve tabiinin fetvaları da yer alır. 

lll. (IX.) yüzyılda kaleme alınan ve Kü
tüb-i Sitte diye anılan altı hadis kitabının 
ikisi Buhari ile Müslim'in sahih hadisleri 
bir araya getirdikleri Şa]J.i]J.ayn'ı, geri ka
lan dördü de Ebu Davı1d, Tirmizi, Nesai ve 
İbn Mace'nin Kütüb-i Erba'a veya Sü
nen-i Erba'a denilen dört sünenidir. Bun
lardan yaklaşık bir asır önce tasnif edilen 
ve sünen diye anılan başka eserler de mev
cut olup en meşhurları Evzai'nin Kitabü's-
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Sünen ti'l-iıM (Sünenü'l-Evza'f) , İbn EbQ 
Zi'b ve İbn EbQ Zaide'nin Kitabü's-Sünen 
(İbnü 'n -Nedlm, s. 28 1, 282) adlı eserleridir. 
imam Şafii'nin es-Sünenü'l-me'şure'si de 
bu türün önemli eserlerindendir. İtikad ko
nusuyla ilgili hadisler genellikle Kitabü's
Sünne adıyla müstakil çalışmalar halinde 
bir araya getirilmiş, sünen müelliflerinden 
sadece EbQ DavOd bu konuyu eserinin 39. 
kitabı olarak ele almıştır (bk. KiTABÜ's

SÜNNE) . 

EbQ DavOd, kendi türü içinde daha çok 
ahkama dair hadisleri ihtiva eden es-Sü
nen'ini tanıtmak üzere Mekkeliler'e yaz
dığı mektupta kitabına sadece ahkam ha

dislerini aldığını, zühde ve faziletli arnelle

re dair rivayetlere yer vermediğini belirt
miştir. Eserde sahih hadislerin yanı sıra 

zayıf r ivayetler de bulunmaktadır ( 4800 
hadis ihtiva eden eserin bazı bas kıl arı: 

Leknev 1840; Delhi 127 1; Kahire 1280; 
Haydarabad 132 1; nş r. Muhammed Muh

yiddin Abdülhamld, !-IV, Beyrut 1403/1983; 
Kah i re 1348; nş r. Kemal Yusuf el-HOt, ı 

lll , Beyrut 1409/ 1988) içerdiği hadislerin 
büyük bir kısmı sahih kabul edildiğinden 

Kütüb-i Sitte arasında önemli bir yere 
sahip olan Tirmizi'nin es-Sünen'i hem Sü
nenü 't-Tirmi~i hem de cami'lerde bulu
nan diğer konulara dair hadisleri ihtiva 

ettiği için el-Cami'u 'ş-şaJ:ıif:ı (el-Cami'u't
Tirmi?f) adıyla da anılmaktadır (bk. et-cA

MİU's-SAHİH) . Yaygın kanaate göre EbQ 
DavQd'un es-Sünen'inden sonra gelen 

eserde merfQ hadisler değerlendirilirken 
mevkuf ve maktQ rivayetler de zikredilmiş

tir (3956 140511 hadis ihtiva eden eserin 
bazı baskıları : Delhi 1269; Bulak 1292; Lek

nev 1876; nş r. Ahmed Muhammed Şa kir 

v. dğr. , 1-V, Kahire 1356-1382/ 1937-1962; 
nş r. izzet Ubeyd, I-X, Humus, t s. ). Nesai, 

es-Sünenü 'I-kübra adlı hacimli eserin
den daha sahih kabul ettiği hadisleri se

çerek el-Müctebd (es-Sünen) adını ver

diği eserini meydana getirmiştir (5758 ha
dis iht iva eden es-Sünen' in bazı baskıları : 

Delhi 1256; KanpOr 1265; HI, Delhi 1281; 
1-11 , baskı yeri yok, 1312; SüyGtl'nin şerhi 

ve M uhammed b. Abdülhadl es-Sindl'nin 
haşiyes iyle birlikte, I-VIII, Kahire I 348/1930; 

nş r. Abdülfettah Ebu Gudde, I-IX, Beyrut 
1406, 1409). İbn Mace'nin es-Sünen'i bab

larının fıkhi bakımdan sıralanışıyla farklı 

bir özelliğe sahiptir. Eser, içinde mükerrer 

rivayetlerin bulunmaması dolayısıyla daha 
kullanışlı kabul edilmiştir (IOOO'i zayıf sa

yılan 434 I hadis ihtiva eden eserin bazı 

baskıla rı : De h li I 282; nşr. M . F. Abdülba
ki , I-II, Kah i re I 372-1 373/1952- I 953). 
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Bunların dışında kalan sünenlerden Said 

b. MansOr'un el-Muşannef diye de anı

lan eseri, ahkama dair hadislerden başka 

sahabe devrindeki çeşitli konular hakkın

da diğer kaynaklarda yer almayan bilgileri 

de ihtiva etmektedir (n ş r. Sa'd b. Abdul

lah b . Abdülazlz Al-i Humeyyid, I-V, Riyad 

1414/ 1993 ) Darimi'nin es-Sünen'i (Müs
nedü 'd-Darimf) , bir hadisi ilgili bölümler

de tekrarlaması sebebiyle Buhari'nin el
Cami'u'ş-şal,ıil,ı'ine benzemektedir. Bazı 
hadis alimleri, Darimi'nin eserinde mürsel 

ve mevkuf rivayetler yer almakla beraber 

zayıf ravilerle şaz ve münker rivayetlerin 
daha az bulunduğu , ayrıca eserde ali ri

vayetlerin yer aldığı gerekçesiyle onu Sü
nenü İbn Mdce'nin yerine Kütüb-i Sit
te'nin altıncı kitabı olmaya daha layık gör

müştür (mükerrerleriyle birlikte 3506 ha

dis içeren eserin baz ı baskıları : KanpOr 

ı 293; Haydarabad 1309; Del hi 1337; Dı 

maşk 1349; nşr. Hüseyin Selim Esed ed
Daranl, I-IV, Beyrut 1421/2000) . Darekut

nl'nin es-Sünen'i ahkamla ilgili sahih, ha

sen, zayıf, hatta mevzO sayılan rivayetleri 

de bir araya getirmiştir. Müellif bu r iva

yetlerin bir kısmının sağlamlık derecesini 

belirtmekle beraber çoğu hakkında görüş 

bildirmemiştir (5687 kadar merfG, mevkuf 

ve maktO rivayeti ihtiva eden eserin bazı 

baskıla rı: Delhi 1306; nş r. Abdullah Ha

şim Yemanl, 1-IV, Kahire 1386/ 1966) Bey

haki'nin es-Sünenü 'l-kebi r diye de bili

nen hacimli eseri es-Sünenü'l-kübra da 

burada anılmalıdır. Şafii fıkhı esas alına

rak tertip edilen eser diğer hadis kitapla

rında bulunmayan pek çok hadisi, sahabe 

ve tabiin sözlerini ihtiva etmekte olup Ha

nefı fakihi ve muhaddis Alaeddin İbnü't
Türkmanl'nin el-Cevherü'n-naip ii'r-red
di 'ale 'l-Beyhaip adlı kitabıyla birlikte on 

cilthalinde neşredilmiştir (Haydarabad 

1344- 1357) . 
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Abdullah b . Abdurrahman 
ed-Da rimi'nin 
(ö. 255/869) 

bilinen sünenlerin 
en eskisi olan eseri . 
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Muhtevası ve şekil özelliklerinden dola

yı el-Muşannef, el-Cdmi'u 'ş-şal,ıil,ı ve el
Müsned adlarıyla da anılmaktadır. Dari

mi'nin öğrencilerinden Ysa b. Ömer tara

fından rivayet edilen eser bir girişle yirmi 

üç kitaptan ve 1373 babdan meydana gel

mektedir. Eserde 304 mükerrer rivayetle 

birlikte 3506 hadis bulunmaktadır. Bu ha

dislerin 1319'u mevkufve maktG, 1883'ü 

merfGdur. MerfO hadislerin 242'si Kütüb-i 
Sitte'de yer almaktadır. Bu hadisler ge

nellikle makbul sayılmakla birlikte arala

rında zayıf, hatta az sayıda mevzG hadis

lerin bulunduğunu söyleyen alimler var

dır. Bizzat müellif r ivayet ettiği bazı ha

dislerin zayıf olduğuna işaret etmiştir. Az 

sayıdaki hadisin tenkide uğraması, ayrıca 

eserde all rivayetlerin yer almasından do

layı İbnü's-Salah, Alru ve İbn Hacer el-As

kalani, bu eseri İbn Mace'nin es-Sünen 'i 
yerine Kütüb-i Sitte'nin altıncı kitabı ol

maya daha layık görmüştür. 

Eserin giriş kısmında Hz. Peygamber 'in 

bazı hususiyetleri hakkındaki rivayetlerden 

sonra sünnete uymanın gerekliliği , fetva 

vermenin zorluğu, ilmin ve alimin önemi, 

hadis öğrenim ve öğretiminde titizlik gös

terilmesi, hadislerin yazılması gibi konula

rı içeren rivayetlere yer verilmiştir. Ardın

dan taharet. namaz, zekat, oruç, hac ko

nularıyla başlayıp diğer konulardaki bölüm

ler içinde merfG, mevkuf ve maktG hadis

ler zikredilmiştir. Bab başlıklarında veya 

hadisin arkasından bazı görüşlerin ileri sü

rüldüğü, senedlerdeki mühmel raviler, ha

disin sıhhat durumu ve muhtevası hakkın

da açıklamalar yapıldığı , birden çok konu 

ihtiva eden hadislerin ilgili yerlerde tek

rar edildiği veya hadisin içerdiği konulara 

göre parçalara ayrılarak her parçanın ilgili 

bölümde nakledildiği görülmektedir. Bun

ların yanında aynı veya benzer başlıklar kul

lanılması, aynı bölümlerde aynı hadislerin 

verilmesi bakımından Darimi'nin bu ese

riyle Buhar!, Müslim ve Tirmizi'nin el-Ca-


