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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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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es-SÜNEN
da kaybolan Süleyman b. Yeiid el-Kazvlnl. Ebu Ca'fer Muhammed b. lsa el-Muttawil el-Ebherl ve Ebu Bekir Hamid elEbherl bulunmaktadır.
es-Sünen Delhi (1 233, 1273, 1282, 1322/
1905). Lahor ( 1311 ), Kahire (l-ll, 1348; 1-N,
ı 354) ve Riyad'da (MeusQ'atü 'l-f:ıadfşi'ş-şe
rTf el-Kütübü 's-Sitte içinde, 2000 , s. 24 752754 ) yayımlanmış , ayrıca itinalı bir şekil
de M . Fuad Abdülbaki (l-ll, Kahire 13 72ı 373 ; EbQ Hacer Muhammed Said Besyüni bu n eş rin fihristi ni yayımiarnı ştır [Beyrut 1987]), Muhammed Mustafa el-A'zaml (I-IV, Riyad !404/ ı 98 4 , son iki cildi her
kelimenin hangi hadiste geçti ğin i gösteren ay rıntılı bir fihristle birlikte) ve Hall!
Me'mun Şlha (l -V, Beyrut 141 6/ ı 996 , V.
cildi fihristtir) tarafından neşredilmiştir.
Liechtenstein'da bulunan Cem'iyyetü'lmerkezi'l-islami eserin otuz sekiz kitaptan
ve 4485 hadisten meydana gelen farklı
tertipte titiz bir neşrini gerçekleştirmiştir
( 1421/2000) .
es-Sünen üzerinde daha çok şerh ve
türünde çalışmalar yapılmış olup bilinen en eski şerhi Moğultay b. Kılıç'ın elİ'lam bi-sünnetihi 'aleyhisselam adlı
beş ciltlik tamamlanmamış eseridir. Bunun müsvedde halinde iki ciltlik müellif
nüshası Millet Kütüphanesi'nde (Feyzulhaşiye

lah Efendi, nr. 362 , hicrl 737 t arihli). müellif nüshasından istinsah edilen üç ciltlik
bir diğer nüshası SankipOr'dadır (Kettanl,
s. 404) . Muhammed b. Hasan ez-Zebidl'nin Md t e d'Cı ileyhi'l-]J.ace 'ala Süneni İbn Mdce'si de günümüze ulaşmıştır
(nü s hal a rı için bk. Sezgin, 1, 288). Süy('ıti'
nin Mişba]J.u'z-zücace 'ala Süneni İbn
Mdce adlı şerhi es-Sünen'in Delhi 1282
(1865) tarihli baskısının hamişinde yer almaktadır. Diğer çalışmalar arasında Muhammed b. Abdülhadi es-Sindl'nin Kitayetü'l-]J.ace ii şer]J.i İbn Mdce adlı şerhi 1
haşiyesi (Kahire 1313; l-ll, Beyrut. ts. , [Darü 'l-dl]. Şerf:ıu Süneni İbn Mace el-KazufnT ismiyle) mevcut olup bu çalışma Hall!
Me'mun Şiha'nın es-Sünen neşriyle de basılmıştır (I-IV, Beyrut 14 16/ 1996) . Eserin
en son şerhlerinden biri, Safa ed-Davl Ahmed el-Adevı~nin İhda'ü 'd-dibdce bi-şer
]J.i Süneni İbn Mdce'sidir ( ı-v. Bahreyn
1422/ 2001) . es-Sünen'in yayımlanan ilk
dört cildinde sadece 266 hadisin şerhedil
diği Muhammed b. Ali b. Adem b. Musa'nın Meşari]fu'l-envari'l-vehhace ve m etdli'u'l-esrari'l-behhdce i i şer]J.i Süneni'l-İmam İbn Mace adlı eserinin (Riyad
1427/2006 ) tamamlandığı zaman oldukça geniş bir şerh olacağı anlaşılmaktadır.
Ayrıca Vahidüzzaman Han'ın Ref'u'l-'acdce'si (Kahi re 1313, Hintçe tercümesiyle

lbn Mace'nin es-Sünen adlı eserinin ilk iki sayfas ı (TSMK, lll. Ahmed, nr. 262)

144

birlikte). Abdülgani b. Ebu Said ed-Dihlevi
el-Müceddedi'nin İncd]J.u'l-]J.dce adlı haşi
yesi (Delhi 1273, ı 282). Muhammed b.
Abdullah Pencaöı Hazarevi'nin Mitta]J.u '1]J.ace'si (Lucknow 13 15 ), Süyutl'nin eserinin özeti mahiyetinde olan Dimnati'nin NCı
rü Mişbd]J.i'z-zücace 'ald Süneni İbni
Mdce'si (Kahire 1299) ve Sıbt ibnü'l-Acemi'nin, el-lfavaşi (Ta'lf~) 'ald Süneni'l]J.dt~ İbn Mdce'si (Millet Kt p. , Feyzullah
Efendi, nr. 496) zikredilebilir. Eser üzerindeki en son haşiyelerden biri de Muhammed ei-Hafid b. Abdüssamed Kennun'un
İt]J.dtü ?,i't-teşevvu]f ve'l-]J.dce ila ]fıra
'ati Süneni İbni Mdce adlı eseridir (tashih : Abdüssamed e l -Aş ş ab , I-VI I, Mağ r ib
142 ı - 1426/2000-2005) . Bunlardan başka
ibnü'n-Ni'me diye bilinen Ebü'l-Hasan Ali
b. Abdullah b. Halef ei-Endelüsi ve Hanben fakihi Mes' Cıd b. Ahmed el-Harisi'nin de
(lzaf:ıu 'l-meknün, II , 28 ) es-Sünen'i şer
hettikleri kaydedilmekte, Demiri'nin beş
cilt kadar olduğu belirtilen ed-Dibdce adlı
tamamlanmamış bir şerhinden söz edilmektedir (Keşfü '?-?unün, ll, ı 004) . Haydar
Hatiboğlu eseri Sünen-i İbn Mace Tercemesi v e Şerhi adıyla Türkçe'ye çevirmiş
ve şerhetmiştir (1 -X. istanbul 1982- 1983 ).
Eser hakkında zevaid ve rica! türü çalış
malar da yapılmış olup ibnü'I-Kattan eiMağribl'nin Ziy adatü Ebi'I-lfasan elKattan 'ald Süneni İbn Mdce'si (n ş r.
Misfir b. Gurmullah ed-Dümeynl, Riyad
141 2/ 199 1) , Heysemi'nin Z eva'i dü İbn
Mdce 'ale 'l-Kütübi'l-JJ.amse'si (Asafiye
Ktp ., nr. 632/1, had is, nr. 4 10) ve İbnü'I
Mülakkın ' ın , es-Sünen'in Kütüb-i Si tte'ye dahil diğer beş esere olan zevaidini şer
hetmek üzere kaleme aldığı Md temessü ileyhi'l-]J.dce 'ald Süneni İbn Mdce'si (Edirne Selimiye Ktp., nr. 487) bunlardan bazılarıdır. Ahmed b. Ebu Bekir eiBusiri'nin Mişbd]J.u 'z-zücace ii zev a'idi
İbn Mace adlı eseri, Sünen -i İbn M ace'de bulunduğu halde Kütüb-i lfamse'de yer almayan hadisleri ihtiva etmektedir (n ş r. MQsa M uhamm ed Ali - izzet
Ali Atıyye, l-ll , Kahire, t s. ; n ş r. Kemal YQsuf el-HQt, I-ll , Beyrut 1986; n şr. Muhammed Münteka e l-Kiş n avl, I-N, Beyrut 1403).
Zehebi el-Mücerred ii esma'i ricali Süneni İbn Mdce'sinde İbn Mace'nin kitabında olup da Şa]J.i]J.a yn ' dan birinde rivayetleri yer almayan ravileri tabakalar
halinde zikretm iştir. Eseri neşreden Sasim Paysal el-Cevabire (Ri ya d 1409/ 1988).
onun elde bulunmayan yazmasındaki isimleriyle Zehebi'nin belirtmediği isimleri elMüstedrek adıyla alfabetik olarak eserin
sonuna eklemiş , ayrıca Fihrisü esma'i 'l-

es-SÜNEN
mücerred ii esmô.'i ricô.li Süneni İbn
Mô.ce'yi kaleme almıştır (Riyad ı409/

es-SÜNEN
(~f)

ı988).

es-Sünen üzerinde daha farklı çalışma
lar da yapılmıştır. Tabip filozof Abdüllatif
ei-Bağdadi'nin eserin muhtelif kitapların
dan derlediği ve öğrencisi Muhammed b.
Yusuf ei-Birzali'ye okutup şerhettiği, onun
da yeniden düzenlediği Kitô.bü'l-Erba'in
et-tıbbiyye el-müsta}Jrece min Süneni
İbn Mô.ce ve şerJ:ıuhô. adlı çalışması bunlardan biridir (nşr. Abdullah KennOn, Mecelletü Ma'hedi'l-mal].tütati'l-'Arabiyye,
XVIII [ı392/ı972J, s. 8ı-ı58; nşr. Kemal YOsufel-HOt, Beyrut ı405/ı985). Muhammed
Abdürreşid en-Nu'mani, Sünen-i İbn Mô.ce'ye mukaddime mahiyetinde Mô. temessü ileyhi'l-J:ıô.ce li-men yutô.li'u Sünene İbn Mô.ce adlı bir eser yazmış, bunu
Abdullah İbrahim el-Ensari, Muhammed
Hüseyin ed-Dihlevi'nin Ret'u'l-iltibô.s 'alô.
ba'zı'n-nô.s'ı ile birlikte yayımlamış (Devha ı 404). eser ayrıca Abdülfettah Ebu
Gudde tarafından el-İmô.m İbn Mô.ce ve
kitô.bühu es-Sünen adıyla neşredilmiş
tir (Beyrut 1419) . Nasırüddin el-Eibani, Şa 
J:ıiJ:ıu Süneni İbn Mô.ce (l-Ll, Beyrut 1406/
1986; 1-11, Riyad 1408/1988) ve Za'itü Süneni İbn Mô.ce (Beyrut I 409/1 988; Riyad
I 408; I 4 I 7II 997) adıyla iki eser kaleme almıştır. Elbfıni es-Sünen'deki hadislerden
3S03'ünü sahih, 948'ini zayıf, otuz dokuzunu mevzu olarak değerlendirmiştir. Züheyr Şaviş bu çalışmanın bir fihristini yayımlamıştır (Feharisü Şa/:ıfl:ıi ve Za'ffl Süneni İbn Mace, Beyrut 1408). Robson'un
"The Transmission of lbn Maga's-'Sunan"'
adlı makalesini (JSS, ııı [ı 958J, s. ı 29- ı4I)
Musa Erkaya Türkçe'ye çevirmiştir (Dini
Araştırmalar, VIII/23 [2005J, s. 287-298).
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Ebu Davfid es-Sicistani'nin
(ö.
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275/889)

Kütüb-i Sitte'ye dahil olan eseri.
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Ebu DavCıd, rivayete göre hayatı boyunca yazdığı SOO.OOO hadis arasından senedinde kopukluk bulunmayan ve ravilerinin
zayıflığı hakkında görüş birliğine vanlmayan ahkama dair 4800'ünü seçerek eserini meydana getirmiş ve hacası Ahmed b.
Hanbel'e sunarak onun takdirini kazanmıştır (Hatlb, IX, 56). Müellif, eserine kaydettiği hadislerin sahih olmasına dikkat etmekle birlikte sahih hadis bulamadığı konularda Hz. Peygamber' e aidiyeti muhtemel olan zayıf hadis almakta sakınca görmemiş ve bu tür rivayetleri fakihlerin kı 
yasına tercih etmiştir. Kendisinden es-Sünen'in mahiyetini öğrenmek isteyen Mekkeliler'e yazdığı ve Risô.le ilô. ehli Mekke ii vaşii Sünenih (Risaletü Ebi Davüd
ila ehli Mekke fi vaşfi Sünenih, nşr. Muhammed Lutfi es-Sabbağ, Beyrut ı 394)
adını verdiği mektubunda eserinin özelliklerini anlatmıştır. Buna göre Ebu Davud
es-Sünen'de bildiği hadislerin en sahihlerini bir araya getirmiş, ancak bunlardan
iki ayrı sahih senedie rivayet edilen, fakat
birinin isnadı daha kuwetli, diğerinin ravisi hıfz yönünden daha güçlü olduğunda
çoğu zaman hıfzı kuwetli olanı tercih etmiş, bir babda birçok sahih hadis bulunsa bile o baba sadece bir veya iki hadis almış , bir hadisin farklı rivayetlerinde önemli bilgiler varsa o rivayetleri farklı senedierle zikretmiş, hadisleri genellikle kısaltmış
ve uzun hadislerin sadece konuyla ilgili kıs
mını yazmış, muhaddislerin terkinde ittifak ettiği ravilerin rivayetlerine yer vermemiştir. Hadisleri titiz bir çalışmayla derleyen Ebu Davud, sahih isnadla rivayet edilen her rivayeti eserine aldığı kanaatiyle
Resulullah'ın sünneti konusunda sadece
bu eserle yetinilebileceğini belirtmiştir. Bir
konuda müsned rivayet bulunmadığı için
münker veya çok zayıf rivayetleri eserine
alma gereğini duyduğunda bu duruma
işaret etmiş, üzerinde herhangi bir değerlendirme yapmadığı rivayetlerin delil
olarak kullanılabileceğini söylemiştir. esSünen'e yalnız ahkfım hadislerini alıp zühde ve faziletli arnellere dair rivayetlere yer
vermediğini, kitabındaki 4800 hadisten 600
kadarının mürsel olduğunu ifade etmiştir.
Ebu Davud'un el-Merô.sil adlı eserindeki
rivayetlerin 600'e yakın olması, ayrıca el-

Merô.sil'in es-Sünen'in bazı nüshalarının
sonunda bulunması (Köprülü Ktp., nr. 363),
yine es-Sünen'in bazı nüshalarında "Haza
ahirü'l-merasil min Kitô.bi's-Sünen" kaydının görülmesi el-Merô.sil'in es-Sünen'in
tekmilesi olduğunu göstermektedir (bk.
ei-MERASIL)
es-Sünen'deki rivayetlerin yarısından
hem Buhfıri hem Müslim'in veya
sadece bunlardan birinin rivayet ettiği hadisleri e ceyyid kabul edilen, isnadı salih
olan, iki veya daha fazla leyyin tarikten geldiği için makbul sayılan, ayrıca ravisinin
hfıfıza zayıflığı yüzünden isnadı zayıf kabul edilen (Eb ODavOd bu tür hadisler hakkında genellikle bir değerlendirme yapmaz) ve ravisi çok zayıf olan hadislerden
meydana gelir. İsnadı zayıf sayılan ve ravisinin zayıf olduğu açıkça görülen hadisleri eserine almakta sakınca görmeyen
Ebu DavCıd bu tür hadislerin zayıflığını genellikle açıklamıştır. Onun asıl amacı fakihlerin delil olarak kullandığı ahkam hadislerini bir araya getirmektir. Aşırı derecede zayıf sayılmayan rivayetleri re'y ve kı
yasa tercih ettiği için bu tür hadislerin kabulünde farklı bir ölçü uygulamıştır. esSünen'deki rivayetler genellikle hasen kabul edilmiş, ahkam hadislerinin başarıyla
derlendiği eser Kütüb-i Sitte'nin üçüncü
kitabı kabul edilmiştir (M. Reşad Halife. s.
162) Wensick'in el-Mu'cemü'l-mütehres'teki sayımına göre es-Sünen'de kırk
kitap, 1889 bab ve 4800 hadis bulunmaktadır. Muhtelif neşirlere göre ise bu sayı
lar değişmektedir (mesela Muhammed
Muhyiddin Abdülham!d neşrinde otuz beş
kitap, 187ı bab ve 5274 hadis, Muhammed
Avvame neşrinde otuz altı kitap, 1850 bab
ve 5232 hadis bulunmaktadır). "Kitabü'ILu~ata" ve "Kitabü'I-Mehdi"de olduğu gibi bazı bablarda isim görülmemekte, bazı bablarda ise bir başlık açılmakla birlikte bab adı zikredilmemektedir. es-Sünen'i Ebu Davud'dan rivayet eden talebelerinden biri onu hacasından yirmi yıl boyunca birkaç defa (Zeheb!, xv. 307) ve Ebu
DavCıd'un vefatından önce dinleyen Ebu Ali
Muhammed b. Ahmed b. Amr ei-Lü'lüi'dir. İbn Dase diye anılan diğer talebesi Ebu
Bekir Muhammed b. Bekir b. Muhammed
el-Basri eseri hacasından son şekliyle tam
olarak dinleyen ravi olarak bilinmektedir
(a.g.e., XV, 538). es-Sünen'in tanınmış ravileri arasında sufi muhaddis Ebu Said İb
nü'I-A'rabi de bulunmaktadır.
fazlası

es-Sünen Leknev'de (ı840, 1877, ı305,
1-11. I 3 I 8, Ebü'l-Hasenat Muhammed eiFencanl'nin şerhiyle birlikte), Delhi'de
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