SÜNEN
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 konusuyla ilgili hadisler genellikle Kitabü'sSünne adıyla müstakil çalışmalar halinde
bir araya getirilmiş, sünen müelliflerinden
sadece EbQ DavOd bu konuyu eserinin 39.
kitabı olarak ele almıştır (bk. KiTABÜ'sSÜNNE) .
EbQ DavOd, kendi türü içinde daha çok
ahkama dair hadisleri ihtiva eden es-Sünen'ini tanıtmak üzere Mekkeliler'e yazdığı mektupta kitabına sadece ahkam hadislerini aldığını, zühde ve faziletli arnellere dair rivayetlere yer vermediğini belirtmiştir. Eserde sahih hadislerin yanı sıra
zayıf rivayetler de bulunmaktadır (4800
hadis ihtiva ed en eserin b az ı ba s kıl arı:
Leknev 1840; Delhi 127 1; Kahire 1280;
Haydarabad 132 1; n ş r. Muhammed Muhyiddin Abdülhamld, !-IV, Beyrut 1403/1983;
Kah i re 1348; n ş r. Kemal Yu suf 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 Sün enü 't- Tirmi~i hem de cami'lerde bulunan diğer konulara dair hadisleri ihtiva
ettiği için el-Cami'u 'ş-şaJ:ıif:ı (el-Cami'u'tTirmi?f) adıyla da anılmaktadır (bk. et-cAMİU' 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 baskıl arı : Delhi 1269; Bulak 1292; Leknev 1876; n ş r. Ahmed Muhammed Şa kir
v. dğ r. , 1-V, Kahire 1356-1382/ 193 7-1962;
n ş r. izzet Ubeyd, I-X, Humus, t s. ). Nesai,
es-Sünenü 'I-kübra adlı hacimli eserinden daha sahih kabul ettiği hadisleri seçerek el-Müctebd (es-Sünen) adını verdiği eserini meydana getirmiştir (5758 hadis iht iva eden es-Sünen'in baz ı ba skıları :
Delhi 1256; KanpOr 1265; HI, Delhi 128 1;
1-11, bas kı yeri yok, 13 12; SüyGtl' nin şerhi
ve M uhammed b. Abdülhadl es-Sindl' nin
haşiyes iyle birlikte, I-VIII, Kahire I 348/1930;
n ş r. A bdülfettah Ebu Gudde, I-IX, Beyrut
1406, 1409). İbn Mace'nin es-Sünen'i bablarının fıkhi bakımdan sıralanışıyla farklı

bir özelliğe sahiptir. Eser, içinde mükerrer
rivayetlerin bulunmaması dolayısıyla daha
kullanışlı kabul edilmiştir (IOOO'i zayıf sayılan 434 I hadis ihtiva eden eserin bazı
b askıl a rı : De h li I 282 ; n şr. M . F. A bdülbaki , I-II, Ka h 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 . A bdullah b . Abdülazlz Al-i Humeyyid, I-V, Riyad
1414/ 1993 ) Darimi'nin es-Sünen'i (Müsnedü 'd-Darimf) , bir hadisi ilgili bölümlerde tekrarlaması sebebiyle Buhari'nin elCami'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 rivayetlerin yer aldığı gerekçesiyle onu Sün enü İbn Mdce'nin yerine Kütüb-i Sitte'nin altıncı kitabı olmaya daha layık görmüştür (mükerrerleriyle birlikte 3506 had is içeren eserin b az ı bas kıları : Kanp Or
ı 293; Haydarabad 1309; Del hi 1337; Dı 
maşk 1349; nşr. Hüseyin Selim Esed edDaranl, I-IV, Beyrut 1421/ 2000) . Darekutnl'nin es-Sünen'i ahkamla ilgili sahih, hasen, zayıf, hatta mevzO sayılan rivayetleri
de bir araya getirmiştir. Müellif bu rivayetlerin bir kısmının sağlamlık derecesini
belirtmekle beraber çoğu hakkında görüş
bildirmemiştir (5687 kadar merfG, mevkuf
ve m aktO rivayeti ihtiva eden eserin baz ı
ba s kıl a rı: Delhi 1306; n ş r. Abdullah Haş im Yemanl, 1-IV, Ka hire 1386/ 1966) Beyhaki'nin es-Sünenü 'l-kebi r diye de bilinen hacimli eseri es-Sünenü'l-kübra da
burada anılmalıdır. Şafii fıkhı esas alına
rak tertip edilen eser diğer hadis kitaplarında bulunmayan pek çok hadisi, sahabe
ve tabiin sözlerini ihtiva etmekte olup Hanefı fakihi ve muhaddis Alaeddin İbnü't
Türkmanl'nin el-Cevherü'n-naip ii'r-reddi 'ale 'l-Beyhaip adlı kitabıyla birlikte on
cilthalinde neşredilmiştir (Haydarabad
1344- 1357) .
BİBLİYOGRAFYA :
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(bk. ei-CAMİU 's-SAHIH (Tirmizl'nin)).
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es-SÜNEN
(bk. ei-MÜSNEDÜ's·SAHIH).
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~

es-SÜNEN
( ~ 1)

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

bilinen sünenlerin
en eskisi olan eseri .

L

Muhtevası

~

ve şekil özelliklerinden dola-

yı el-Muşannef, el-Cdmi'u 'ş-şal,ıil,ı ve el-

Müsned adlarıyla da anılmaktadır. Darimi'nin öğrencilerinden Ysa b. Ömer tarafından rivayet edilen eser bir girişle yirmi
üç kitaptan ve 1373 babdan meydana gelmektedir. Eserde 304 mükerrer rivayetle
birlikte 3506 hadis bulunmaktadır. Bu hadislerin 1319'u mevkufve maktG, 1883'ü
merfGdur. MerfO hadislerin 242'si Kütüb-i
Sitte'de yer almaktad ı r. Bu hadisler genellikle makbul sayılmakla birlikte aralarında zayıf, hatta az sayıda mevzG hadislerin bulunduğunu söyleyen alimler vardır. Bizzat müellif r ivayet ettiği bazı hadislerin zayıf olduğuna işaret etmiştir. Az
sayıdaki hadisin tenkide uğraması, ayrıca
eserde all rivayetlerin yer almasından dolayı İbnü's-Salah, Alru ve İbn Hacer el-Askalani, bu eseri İbn Mace'nin es-Sünen 'i
yerine K ütüb -i Sitte'nin altıncı kitabı olmaya daha layık görmüştür.
Eserin giriş kısmında Hz. Peygamber 'in
hususiyetleri hakkındaki rivayetlerden
sonra sünnete uymanın gerekliliği , fetva
vermenin zorluğu, ilmin ve alimin önemi,
hadis öğrenim ve öğretiminde titizlik gösterilmesi, hadislerin yazılması gibi konuları içeren rivayetlere yer verilmiştir. Ardın
dan taharet. namaz, zekat, oruç, hac konularıyla başlayıp diğer konulardaki bölümler içinde merfG, mevkuf ve maktG hadisler zikredilmiştir. Bab başlıklarında veya
hadisin arkasından bazı görüşlerin ileri sürüldüğü, senedlerdeki mühmel raviler, hadisin sıhhat durumu ve muhtevası hakkın
da açıklamalar yapıldığı , birden çok kon u
ihtiva eden hadislerin ilgili yerlerde tekrar edildiği veya hadisin içerdiği konulara
göre parçalara ayrılarak her parçanın ilgili
bölümde nakledildiği görülmektedir. Bunların yanında aynı veya benzer başlıklar kullanılması, aynı bölümlerde aynı hadislerin
verilmesi bakımından Darimi'nin bu eseriyle Buhar!, Müslim ve Tirmizi'nin el-Cabazı

es-SÜNEN
mi'u'ş-şaJ::ıiJ::ı'leri arasında benzerlikler bulunmaktadır.

Tahkiksiz baskıları da olan
es-Sünen' i Muhammed Sıddik Hasan
(Kanpilr ı 293). Muhammed Ahmed Dehman (baskı yeri yok, ı 349). Abdullah Haşim Yemani el-Medeni (Hı . Kah i re ı 382/
ı962; Faysalabad ı404/ı984), Fewaz Ahmed ez-Zemerli ile Halid es-Seb' el-Alemi
(ı-ıı. Beyrut ı407/ ı987). Mustafa Dib elBuga (HI, Dıma ş k ı4ı2/ ı99ı) ve Hüseyin
Selim Esed ed-Darani (1-IV, Beyrut ı 4211
2000) tahkik ederek neşretmiştir.

es-Sünen tarih boyunca ilmi değerine
uygun bir ilgi görmemiştir. Bunda az sayıda hadis içermesi yanında eserin sonlarına doğru bazı düzensizliklerin bulunması ve muhtemelen tam tertip edilememesi etkili olmuştur. Eser yine de her dönemde okunmuş, birçok hadis derlemesine dahil edilmiş ve hakkında müstakil eserler
yazılmıştır. İbn Hacer el-Askalani, el-Efrô.dü'l -J::ıisô.n min Müsnedi'd-Dô.rimi ve
el-Ebdô.lü '1-'avô.li ve '1-muvô.taMti'l-J::ıi
sô.n adıyla çalışmalar yapmış ve İtJ::ıô.fü'l
mehere bi-etrô.fi'l- 'aşere içinde es-Sünen'e de yer vermiştir (b k. İBN HACER eiASKAlANI} .

Eseri Muhammed Naim Ata el-lfallü'lmüdellel 'ale'd-Dô.rimi (Luknov ı 332.
sadece bir cildi yay ımlanmış) ve Nebii b.
Haşim b. Abdullah el-Gamri FetJ::ıu'l-men
nô.n ŞerJ::ıu'l-Müsnedi'l-cô.mi' (I-X, Beyrut 14 ı 9/ 1999) adıyla şerhetmiş. Abdullah Aydınlı açıklama ve dipnotları ekleyerek Türkçe'ye çevirmiştir (I-VI, Sünen-i Darimi, istanbul ı 994- 1996) . Eser hakkında
Ahmet Yıldırım Darimi ve Sün en 'i ( 1990,
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü) ve Seyfürrahmah Mustafa Zevô.'idü'd-Dô.rimi 'ale'l-Kütübi's-sitte mine 'leJ::ıô.di§i'l-mertu'a (Ümmü'l-kura Üniversites i, Mekke 1397/1977; Dıma ş k ı403/
ı 98 3) adlarıyla yüksek lisans tezi hazırla
mıştır. Abdurrahman Dımaşkıyye ve Mirfet Fahuri Tertibü eJ::ıô.di§i ve Ô.§Ô.ri Süneni'd-Dô.rimi'yi (Ri yad 1407/ 1987) ve Ahmed Abdülkadir er-Rifai Fehô.risü eJ::ıô. 
di§i ve Ô.§Ô.ri Süneni'd-Dô.rimi'yi (Beyrut 140911988) hazırlamıştır. Ayrca İbnü'n
Nur Muhammed b. Abdullah ' ın "Şülaşiy
yatü'd-Darimi" (eş-Şültişiyyat, n ş r. Ali Rıza
Abdullah- Ahmed el-Bizra, Beyrut ı 986, s.
49-62) ve Abdülhamid Şanuha'nın Ta{].ricü Şülô.§iyyô.ti 'l-Bu{].ô.ri, et-Tirmi?,i, İbn
Mô.ce, ed-Dô.rimi (Beyrut 1405/ı985) adlı çalışmaları vardır.
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(~f)
İbn Mike'nin

(ö. 273/887)
L

Kütüb-i Sitte'ye dahil olan

eser i.

~

Kütüb-i Sitte'nin altıncı kitabı olarak
kabul edilen eser, bazı alimler tarafından
babların fıkhi bakımdan güzel sıralanma
sı ve içinde mükerrer rivayetlerin bulunmaması sebebiyle diğer hadis kitapların
dan daha kullanışlı görülmüştür. Sünnete önem verme, bid'atlardan, re'yve kıyas
tan, sapkın tırkalardan kaçınma, iman, kader, önde gelen bazı sahabilerin değeri ve
ilmin fazileti konularında 266 (veya 262)
hadisin yer aldığı uzun bir mukaddime ile
başlayan eser Muhammed Fuad Abdülbfı
ki'nin neşrine göre otuz yedi kitap, 1513
bab ve 4341 hadis; M. Mustafa el-A'zami
neşrine göre ise otuz iki kitap (Zehebl de
bu görü ştedir; bk. A'lamü'n-nübela', XIII,
280}, 1515 bab ve 4397 hadis ihtiva etmektedir. Kendisinden nakledildiğine göre İbn Mace eserini Ebu Zür'a er-Razi'ye
sunmuş , o da beğendiği eserin zamanla
birçok hadis kitabını gölgede bırakacağı
nı söylemiş, ancak otuz kadar hadisin isnadını zayıf bulmuştur. Bazı alimierin zayıf kabul ettiği bu rivayeti Zehebi Te?,kiretü'l-J::ıuffô.?:'da (ll, 636) aynen nakletmekte, A 'lô.mü'n-nübelô.'da ise (Xlll, 278279) eleştirmektedir. Zehebi'ye göre bu
nakil doğru ise Ebu Zür'a'nın sözünü ettiği otuz hadisin hiçbir değeri olmayan rivayetler olabileceğini, esasen bu eserdeki 1000 kadar rivayetin delil olma niteliği
ne sahip bulunmadığını, İbn Mace'nin bu
çalışmasına münker, az da olsa mevzu hadis almak suretiyle onun değerini düşür-

düğünü belirtmiştir. es-Sünen'i yayımla
yan M. Fuad Abdülbaki, Ahmed b. Ebu
Bekir el-Busiri'nin Mişbô.J::ıu 'z -zücô.ce ii
zevô.'idi İbn Mô.ce (ll, ı 520) adlı eserinde yer alan değerlendirmelerden faydalanarak es-Sünen'deki 1339 rivayetin Kütüb-i Sitte'den sadece bu eserde yer aldığını, bunlardan 428'inin ravisinin sika ve
senedinin sahih, 199'unun isnadının hasen, 613'ünün isnadının zayıf, doksan dokuzunun isnadının çok zayıf, hatta asılsız
olduğunu söylemektedir. EbCı Zür'a er-Razi eserdeki otuz kadar hadisin isnadını zayıf bulurken Ebü'l-Ferec İbnü'I-Cevzi bu kadar rivayetin mevzG olduğunu ileri sürmüş
tür. Muhammed Abdürreşid en-Nu'mani, Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzi'nin mevzu kabul ettiği otuz dört hadisle ilgili görüşü
ne eleştiriler yöneltmiştir (el-İmam İbn Mace ve kitabühü es-Sünen, s. 192-222). Bazı
alimierin mevzu olduğunu kabul ettiği hadisler hakkında İbn Hacer el-Askalani çok
zayıf ifadesini kullanmıştır (Tefı?lbü't-Teh
?fb, IX, 531 ). Bu değerlendirmeler ışığında
eserde çok miktarda mevzu rivayet bulunduğu iddiasının doğru olmadığını söylemek mümkündür. V. (Xl.) yüzyıl alimlerinden Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaki'nin
eserlerinde Sünen-i İbn Mô.ce'den söz
edilmemesi onun da diğer sünenler gibi
İslam dünyasında bu asırdan sonra yaygınlaştığı kanaatini uyandırmakta (Zehebl,
Te?kiretü ' l-J:ıuff~. lll, ı ı 32}, öte yandan
eseri İbn Hazm'ın görmemesi onun· bu
yüzyılda Endülüs'e henüz ulaşmadığını ortaya koymaktadır.

Daha önceleri

ŞaJ::ıiJ::ıayn

ile Sünen-i

İbn Mô.ce dışındaki üç sünen el-Uşulü'l

{].amse diye anılırken bilindiği kadarıyla ilk
defa İbnü'l-KayseraniVI. (XII .) yüzyılın baş
larında, el-Uşulü'l -{].amse'de bulunmayan birçok hadisi ihtiva etmesi dolayısıyla
bunlara İbn Mace'nin es-Sünen'ini ilave
ederek Kütüb-i Sitte adını vermiştir. İbn
Mace'nin eserinin Kütüb-i Sitte'ye dahil
edilip edilmemesi konusunda farklı görüş
ler ileri sürülmüştür. Bu sebeple Endülüslü muhaddis Rezin b. Muaviye es-Sarakusti ve Mecdüddin İbnü'l-Esir gibi alimler Malik'in el-Muvatta'ını, daha başkala
rı da Abdullah b. Abdurrahman ed-Dariml'nin es-Sünen'ini İbn Mace'nin eserine
tercih etmişlerdir. es-Sünen'in günümüze ulaşmasını sağlayan yegane ravisi, İbn
Mace'nin talebeleri arasında en meşhuru
olan hadis hfıfızı Ebü'l-Hasan Ali b. İbra
him el-Kattan el-Kazvini'dir. Eserin diğer
ravileri içinde nüshaları erken bir zaman-
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