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

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 bun
lardan biridir (nşr. Abdullah KennOn, Me
celletü Ma'hedi'l-mal].tütati'l-'Arabiyye, 
XVIII [ı392/ı972J, s. 8ı-ı58; nşr. Kemal YO
sufel-HOt, Beyrut ı405/ı985). Muhammed 
Abdürreşid en-Nu'mani, S ünen-i İbn Mô.
ce'ye mukaddime mahiyetinde Mô. temes
sü ileyhi'l-J:ıô.ce li-men yutô.li'u Süne
ne 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 (Dev
ha 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 Sü
neni İbn Mô.ce (Beyrut I 409/1 988; Riyad 
I 408; I 4 I 7 II 997) adıyla iki eser kaleme al
mıştır. Elbfıni es-Sünen'deki hadislerden 
3S03'ünü sahih, 948'ini zayıf, otuz doku
zunu mevzu olarak değerlendirmiştir. Zü
heyr Şaviş bu çalışmanın bir fihristini ya
yımlamıştır (Feharisü Şa/:ıfl:ıi ve Za'ffl Sü
neni 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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1!1!1 M. YAŞAR KANDEMİR 

es-SÜNEN 
(~f) 

Ebu Davfid es-Sicistani'nin 
(ö. 275/889) 

Kütüb-i Sitte'ye dahil olan eseri. 
L ~ 

Ebu DavCıd, rivayete göre hayatı boyun
ca yazdığı SOO.OOO hadis arasından sene
dinde kopukluk bulunmayan ve ravilerinin 
zayıflığı hakkında görüş birliğine vanlma
yan ahkama dair 4800'ünü seçerek eseri
ni meydana getirmiş ve hacası Ahmed b. 
Hanbel'e sunarak onun takdirini kazan
mıştır (Hatlb, IX, 56). Müellif, eserine kay
dettiği hadislerin sahih olmasına dikkat et
mekle birlikte sahih hadis bulamadığı ko
nularda Hz. Peygamber' e aidiyeti muhte
mel olan zayıf hadis almakta sakınca gör
memiş ve bu tür rivayetleri fakihlerin kı

yasına tercih etmiştir. Kendisinden es-Sü
nen'in mahiyetini öğrenmek isteyen Mek
keliler'e yazdığı ve Risô.le ilô. ehli Mek
ke ii vaşii Sünenih (Risaletü Ebi Davüd 
ila ehli Mekke fi vaşfi Sünenih, nşr. Mu
hammed Lutfi es-Sabbağ, Beyrut ı 394) 
adını verdiği mektubunda eserinin özellik
lerini anlatmıştır. Buna göre Ebu Davud 
es-Sünen'de bildiği hadislerin en sahihle
rini bir araya getirmiş, ancak bunlardan 
iki ayrı sahih senedie rivayet edilen, fakat 
birinin isnadı daha kuwetli, diğerinin ra
visi hıfz yönünden daha güçlü olduğunda 
çoğu zaman hıfzı kuwetli olanı tercih et
miş, bir babda birçok sahih hadis bulun
sa bile o baba sadece bir veya iki hadis al
mış, bir hadisin farklı rivayetlerinde önem
li bilgiler varsa o rivayetleri farklı senedier
le zikretmiş, hadisleri genellikle kısaltmış 
ve uzun hadislerin sadece konuyla ilgili kıs
mını yazmış, muhaddislerin terkinde itti
fak ettiği ravilerin rivayetlerine yer verme
miştir. Hadisleri titiz bir çalışmayla derle
yen Ebu Davud, sahih isnadla rivayet edi
len 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 de
ğerlendirme yapmadığı rivayetlerin delil 
olarak kullanılabileceğini söylemiştir. es
Sünen'e yalnız ahkfım hadislerini alıp züh
de 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-

es-SÜNEN 

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" kay
dının görülmesi el-Merô.sil'in es-Sünen'in 
tekmilesi olduğunu göstermektedir (bk. 
ei-MERASIL) 

es-Sünen'deki rivayetlerin yarısından 
fazlası hem Buhfıri hem Müslim'in veya 
sadece bunlardan birinin rivayet ettiği ha
disleri e ceyyid kabul edilen, isnadı salih 
olan, iki veya daha fazla leyyin tarikten gel
diği için makbul sayılan, ayrıca ravisinin 
hfıfıza zayıflığı yüzünden isnadı zayıf ka
bul edilen (Eb O DavOd bu tür hadisler hak
kında genellikle bir değerlendirme yap
maz) ve ravisi çok zayıf olan hadislerden 
meydana gelir. İsnadı zayıf sayılan ve ra
visinin zayıf olduğu açıkça görülen hadis
leri eserine almakta sakınca görmeyen 
Ebu DavCıd bu tür hadislerin zayıflığını ge
nellikle açıklamıştır. Onun asıl amacı fa
kihlerin delil olarak kullandığı ahkam ha
dislerini bir araya getirmektir. Aşırı dere
cede zayıf sayılmayan rivayetleri re'y ve kı
yasa tercih ettiği için bu tür hadislerin ka
bulünde farklı bir ölçü uygulamıştır. es
Sünen'deki rivayetler genellikle hasen ka
bul 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-müteh
res'teki sayımına göre es-Sünen'de kırk 
kitap, 1889 bab ve 4800 hadis bulunmak
tadır. 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'I
Lu~ata" ve "Kitabü'I-Mehdi"de olduğu gi
bi bazı bablarda isim görülmemekte, ba
zı bablarda ise bir başlık açılmakla bir
likte bab adı zikredilmemektedir. es-Sü
nen'i Ebu Davud'dan rivayet eden talebe
lerinden biri onu hacasından yirmi yıl bo
yunca 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 ra
vileri arasında sufi muhaddis Ebu Said İb
nü'I-A'rabi de bulunmaktadır. 

es-Sünen Leknev'de (ı840, 1877, ı305, 

1-11. I 3 I 8, Ebü'l-Hasenat Muhammed ei
Fencanl'nin şerhiyle birlikte), Delhi'de 
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es-SÜNEN 

(1271-1272, l-ll, 1283, bazı açıklamalarla 

birlikte, 1890, bazı açıklamalarla birlikte). 
Kahire'de (l-ll , 1279-1280 (Şaf:ılf:ıu Süne
ni'L-Muştafa adıyla ]. ı292 , 13ıO ; Muham
med b. Abdülbaki ez-Zürkanl'nin Şerf:ıu'L
Muvatta'ının kenarında ; nşr. Muhammed 
Muhyiddin Abdülhamld, I-IV, ı348, 1354, 

ı 369/1950; nşr. Ahmed Sa'd Ali, HI, 137ı/ 

ı952). Haydarabad'da (ı321). Beyrut'ta 
(1403/ 1983; nşr. Kemal YO.suf el-HO.t, I-Ili , 
ı 409/ 1988; nşr. Muhammed Avvame, I-V, 

ı4ı 9/ I 998 (İbn Hacer el-Askalan! nüsha
sını esas alarak]; nşr. Heysem b. NizarTe
mlm, ı 999). Humus'ta (nşr. izzet Ubeyd
Adil es-Seyyid, 1388/ 1969, 1394/1974; nşr. 
Muhammed Ali es-Seyyid, I-V, 1979) ve 
Riyad'da (nş r. Nasırüddin el-Elbanl, t s.; 
MeusQ'atü '1-f:ıadfşi'ş-şerf{ el-Kütübü 's-Sit
te içinde, 2000 , s. ı221-1626) yayımlan
mıştır. Cem'iyyetü'l-merkezi'l-İslami ese
rin kırk iki kitap, 1885 bab ve 5276 hadis
ten meydana gelen bir neşrini gerçekleş
tirmiştir (l-ll, Liechtenstein 1421/2000) . 

es-Sünen'in en önemli şerhleri şunlar
dır: Hattabi'nin Me'alimü's-sünen'i , ge
nellikle hadislerde geçen nadir kelimelerin 
ve hadisin manasının açıklandığı, ihtiva 
ettiği fıkhl sonuçların belirtildiği bir çalış
ma olup eser aynı zamanda ilk hadis şerhi 
olarak bilinmektedir. Nüshalarının önem
li bir kısmı İstanbul'daki kütüphanelerde 
kayıtlı olan eserin belli başlı baskıları şun
lardır: nşr. Muhammed Ragıb et-Tabbah, 
1-IV, Halep 1339-1343, 1932-1934: nşr. İz
zet Ubeyd ed-De"as -Adil es-Seyyid, 1-V, 
Humus 1389-1394/1969-1974; nşr. Ahmed 
Muhammed Şakir - Muhammed Hamid 
el-Fıki, I-VIII, Kahire 1367-1369 (Münzirl'
nin Mul;taşaru Süneni Ebi DavQd'u ve ibn 
Kayyim el-Cevziyye'riin Teh?fb'iyle birlik
te). Eseri İbn Hilal ei-Makdisi'nin 'Ucale
tü'l-'alim min Kitabi'l-Me'alim adıyla ih
tisar ettiği belirtilmektedir (Keşfü'?-?UnQn, 
ll , ıo05) . İbnü'l-lraki'nin ŞerJ:ıU Süneni 
Ebi Davud'u yedi cilt olmakla birlikte eser
de ancak sehiv secdesi bahsine kadar olan 
kısım şerhedilmiştir. Süleymaniye Kütüp
hanesi'ndeki başı ve sonu eksik iki nüsha 
(Carullah Efendi, nr. 316, I3ı varak; nr. 3 ı8, 

79 varak) muhtemelen bu tamamlanama
mış çalışmadır. ömer b. Reslan ei-Bulkini'
ye ait şerhin beş ciltlik nüshası Medine'
de Mahmudiye Kütüphanesi'ndedir (nr. 74) . 
Ahmed b. Hüseyin er-Remll şerhinin muh
telif nüshaları Türkiye'deki kütüphaneler
de bulunmaktadır (Sezgin, I, ı 5 ı) . SüyQti'
nin MirMtü'ş-şu'ud ila Süneni Ebi Dd
vud'unu ( nüshaları için b k. a.g.e., I, 151) 
Dimnatl Dereceıtü Mir]fiiti'ş-şu'ud ila 
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Süneni Ebi Davud adıyla ihtisar etmiş
tir (Kahire ı298) . Hindistanlı hadis ve fıkıh 
alimi Azlmabadl'nin 'Avnü'l-ma'bud'u es
Sünen'in önemli şerhlerinden biridir. Azi
mabadl, es-Sünen'i oldukça geniş bir şe
kilde şerhetmek amacıyla Giiyetü'l-ma]f
şud adlı bir eser kaleme almaya başlamış, 
daha sonra bu çalışmasını bitiremeyeceği
ni düşünerek onu 'Avnü'l-ma'bud adıy
la ihtisar etmiştir. Bu eserin başka müel
liflere ait olduğu konusundaki tereddütler 
yersizdir (bk. AZiMABADi). 'Avnü'l-ma'
bud, es-Sünen'in on bir nüshası esas alı
narak dört cilthalinde neşredilmiş (Del hi 
1322). ayrıca dört büyük cilt olarak (Del
hi 1918-1923) ve Abdurrahman Muham
med Osman tarafından on dört cilt halin
de (Medine-Kahire 1388-1 389/1968-1969) 
yayımlanmıştır. Hindistanlı hadis alimi Ha-
111 Ahmed Seharenpurl'nin Hanefi mezhe
bi görüşleri doğrultusunda kaleme aldığı 
ve maksadı açıklayacak kadar bir şerhle 
yetindiği Be~lü'l-mechud'u Bedreddin ei
Ayni'nin 'Umdetü'l-]fiiri ve Ali ei-Kari'nin 
Mir]:fatü'l-mefatil_ı'i gibi eserlerden fayda
lanılarak yazılmıştır. Müellif es-Sünen'in 
nüsha farkiarına işaret etmiş, senedsiz 
zikredilen hadislerin kaynaklarını göster
meye çalışmış. ravileri kısaca değerlendi
rirken EbO. Davud'un bu konudaki görüş
lerine öncelik tanımıştır. Muhammed Ze
keriyya Kandehlevi'nin ta'likleriyle yirmi 
cilt halinde yayımlanan eserin ilk altı cildi 
Leknev'de, diğer ciltleri Kahire'de neşre
dilmiş ( 1393/ 1973). eseri ayrıca Takıyyüd
din en-Nedvi yayımiarnıştır (I -XIV, Beyrut 
2006) . Mahmud Muhammed Hattab es
Sübkl, dört mezhebin görüşlerine yer ve
rerek kaleme aldığı el-Menhelü'l-'azbi'l
mevrud'u ancak "Kitabü'l-l:lacc"a kadar 
yazabiimiş (1-X, Kahire 135 ı), eseri tamam
lamak isteyen oğlu Emin Mahmud Hattab 
bu çalışmaya Fetf:ıu'l-meliki'l-ma'bud 
tekmiletü '1-Menheli'l- 'azbi'l-mevrud 
adıyla dört cilt daha ilave etmişse de (Ka
hire 1 3 75-1383/ ı 955- ı 963) şerhi bitireme
miştir. Mustafa Ali el-BeyyQml eserin Mit
taJ:ıu'l-Menheli'l-'azbi'l-mevrud adlı bir 
fihristini hazırlamıştır (Riyad ı 356, ı 394/ 

ı 974) Muhammed b. Abdülhadl es-Sin
dl'nin Fetf:ıu'l-vedud 'ald Süneni Ebi Da
vud adlı şerhinin pek çok nüshası mevcut
tur (Sezgin, I, 294) . 

Eser hakkında bazı alimierin yarım kal
mış çalışmaları bulunmaktadır. Bunlardan 
Nevevi'nin, "Kitabü'l-Vu9u'"un bir kısmına 
kadar olan hadisleri ihtiva eden el-1caz ii 
şerJ:ıi Süneni Ebi Davud'unun bir nüs
hası Süleymaniye Kütüphanesi'nde kayıt-

!ıdır (Hekimoğlu Ali Paşa, nr. 200). Ayrıca 

Mes'ud b. Ahmed ei-Harisi ve Moğultay 
b. Kılıç'ın ŞerJ:ıu Süneni Ebi Davud adlı 
çalışmaları, İbn Hilal ei-Makdisl'nin İnti
ha'ü's-senen ve'ktita'ü's-Sünen'i (Keş
fü '?-?unun, ll, ı 006) , Bedreddin el-Ayni'
nin Şerf:ıu Süneni Ebi Davud'u (eserin 
müellif hattıyla olan nüshasının iki ci ldi 
Darü'l-kütübi'l-Mısriyye'de bulunmaktadır 

(nr. 286]) zikredilebilir. İbnü'l-Mülakkın da 
es-Sünen'in ŞaJ:ıif:ıayn üzerine olan zeva
idini iki cilthalinde şerhetmiştir (a.g.e., ll, 
ıoo5) . 

es-Sünen'le ilgili ihtisar. tashih vb. ça
lışmalar da yapılmıştır. Münzirl, Mu]Jtaşa
ru Süneni Ebi Davud (el-Mücteba [el-Müc
tena] mine's-Sünen) adlı kitabını Sünenü 
Ebi Davud'un Lü'lüi nüshasını esas ala
rak yazmış. hadislerin Kütüb-i Sitte'de bu
lunduğu yerleri göstermiş, rivayetlerin sağ
lamlık derecesini belirtmiştir (nşr. Ahmed 
Muhammed Şakir- Muhammed Hamid 
el-Fıki . Hattabi'nin Me'alimü 's-Sünen ve 
İbn Kayyim el-Cevziyye'nin Teh?fb'i ile bir
likte, ı-vııı , Kahire 1367-1 369). Münziri ay
rıca es-Sünen'de gördüğü bazı hataları 
Şerf:ıu's-Sünen (fjaşiyetü's-Sünen) adlı 

küçük hacimli çalışmasında tashih etmiş 
(nşr. Telattuf Hüseyin el-Azim, Delhi, ts ., 
taşbaskı) ve Kitabü'l-'İddi'l-mevrud ii 
J:ıavaşi Süneni Ebi Davud adlı bir de ha
şiye kaleme almıştır (Süleymaniye Ktp., 
Relsülküttab Mustafa Efendi, nr. 130) . İbn 
Kayyim el-Cevziyye'nin bazı hadisler üze
rinde açıklamalar yaptığı Teh~ibü Mu]J
taşari Süneni Ebi Davud adlı çalışması 
da zikredilmelidir (Delhi 1891 ; nşr. Ahmed 
Muhammed Şakir - Muhammed Hamid 
el-Fıki, ı-vııı, Kahire 1367-1369, Münzirl'
nin anılan Mul]taşar'ı ve Hattabi'nin Me'a
Limü's-Sünen'i ile birlikte). Mahmud Ha
san Diyubendi. TaşJ:ıiJ:ıu Ebi Davud adlı 
eserinde Sünenü Ebi Davud'un matbu 
ve yazma nüshalarını inceleyerek sağlam 
bir nüsha meydana getirmiştir (Delhi ı 3 ı 8/ 
ı 900) . Nasırüddin ei-Elbani es-Sünen'de
ki rivayetleri sahih ve zayıf olarak iki kıs
ma ayırmış. bunları ŞaJ:ıiJ:ıu Süneni Ebi 
Davud (I-III, Riyad ı 989) ve t.a'itü Sü
neni Ebi Davud (Beyrut 1991) adıyla ya
yımlamıştır. es-Sünen hakkında Kasım b. 
Asbağ ile İbn Mencuye birer müstahrec 
kaleme almış. Hüseyin Kayapınar ile Ne
cati Yenieleseri Türkçe'ye çevirip şerhet
mişlerdir (1-XV. istanbul ı 987-2000). Mu
hammed Sabran Efendi el-Endonisi, el
Metrukun ve'l-ma'hulıln ve merviyya
tühüm ii Süneni Ebi Davud es-Sicis
tani adıyla bir yüksek lisans tezi hazırla-



mıştır (Mekke 1396) es-Sünen'in nüsha
ları üzerine Robson'un kaleme aldığı "The 
Transmission of Abu Dawud's Sunan" 

adlı makaleyi (BSOAS, XIV 1 1952]. s. 579-

588) Talat Koçyiğit Türkçe'ye çevirmiştir 
(AÜİFD, V/4 11956]. s. 173-182) 
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i.l M. YAŞAR KANDEMİR 

es-SÜNEN 
( ~1) 

N esai'nin 
(ö . 303/915) 

Kütüb-i Sitte'ye dahil olan eseri. 
L ~ 

e1-Müctebô. diye bilinen eser güvenilir 
hadis kitaplarından biridir. NesiH es-Sü
nenü'1-kübrô. adını verdiği, seksen iki ki
tap ve 11 . 770 hadisten meydana gelen 
eserini Remle emirine takdim etmiş, emir 
bu hacimli çalışmadaki bütün hadislerin 
sahih olmadığını öğrenince Nesal'den sa
hih hadisleri ayrı bir kitapta toplamasını 
istemiş, o da es-Sünenü'1-kübrô.'da isna
dını tenkit ettiği hadisleri ayıklayarak elli 
bir kitap, 2538 bab ve 5758 (5761) hadisten 
ibaret ikinci bir çalışma yapmış ve ahka
ma dair hadisleri bir araya getirdiği ese
rine "seçilmiş hadisler" anlamında e1-Müc
tebô. (el-Müctena) adını vermiştir. Ayrıca 
es-Sünenü'ş-şugrô. olarak da anılan bu 
eserde ahkam hadisleri dışında sadece 
iman konusundaki rivayetlere yer verilmiş
tir. es-Sünen'deki hadislerin seçiminde 
Buharl ve Müslim'in metodunu dikkate 
alan müellif aynı konudaki hadislerin bir 
yerde toplanmasına ve çeşitli senedlerle 
zikredilmesine özen göstermiş, gerektiğin
de hadisleri çeşitli konularda tekrarlamış, 
hadisler arasındaki rivayet farklarını belirt
meye önem vermiş, yer yer hadislerden 
fıkhl hükümler çıkarıp fakihlerin görüş ve 

fetvalarını zikretmiş, hadislerdeki rivayet 
kusurlarını da göstermeye çalışmıştır. Ra
vi tenkidindeki titizliği ve Buhar( ile Müs
lim'in güvenilir kabul ettiği bazı ravileri 
eleştirmesi sebebiyle onun hadis kabulün
deki şartlarının Buhar( ve Müslim'den da
ha ileri derece olduğu söylenmiş, sünen
lerin en az sayıda zayıf hadis ihtiva edeni 
olduğu için Kütüb-i Sitte sıralamasında 
ŞaJ:ıiJ:ıayn'dan sonra üçüncü sırada gel
mesi gerektiği ileri sürülmüştür. Nesal'
nin hadis münekkitlerinin terkinde ittifak 
etmedikleri ravilerin rivayetlerini eserine 
alması, e1-Müctebô.'nın Şai:zii:zayn ile mu
kayese edilemeyeceğini göstermektedir. 
es-Sünen hakkındaki görüşler Nesal'nin 
de kendine has bir sıhhat anlayışı olduğu
nu, rivayetleri ve ravileri buna göre değer
lendirdiğini ve güvenilir bulduğu hadisleri 
eserine aldığını ortaya koymaktadır. Kü
tüb-i Sitte'ye dahil sünenlerin ravileri ara
sında en son vefat eden N esai olduğu için 
onun en all rivayetleri rubal (dört ravili), en 
nazil rivayetleri ise kendisinin belirttiği gi
bi uşarldir (on ra vi li; b k. "İftital:ı" , 69) İb
nü's-Seken, kendisinden bazı hadis kitap
larını tavsiye etmesi istendiği zaman Bu
harl ve Müslim'in e1-Cô.mi'u'ş-şai:zii:z'1eri 
ile Ebu Davüd ve Nesal'nin es-Sünen'leri
ni güvenilir bulduğunu belirtmiştir (Mizzl, 
I, I68) . es-Sünen'in en önemli ravisi tale
beleri içinde Nesal'den çokça faydalandığı 
için "sahibü'n-Nesal" diye anılan İbnü's
Sünnl'dir. Zehebl, es-Sünenü '1-kübrô.'yı 
e1-Müctebô. adıyla onun ihtisar ettiğini 
ileri sürmüşse de Sehavl bu görüşe katıl
mamıştır. Nesal'in oğlu Abdülkerlm ile Ve
lid diye tanınan zahid Ebu Bekir Muham
med b. Kasım el-Mısrl de eseri rivayet eden

ler arasındadır. 

es-Sünen Delhi'de ( I256, taş baskısı; I-11. 

ı28I, 1315, 13I6. 1325), KanpOr'da (I265, 

13ı2), Leknev'de (1869). Bulak'ta (ı276), 
Kahire'de (I-VIII, ı 3I2; Süyut1"nin şerh i ve 

Muhammed b. Abdülhadl es-Sind1'nin ha
şiyesiyle birlikte, Hasan Muhammed el
Mes'Od1"nin kontrolünde, I-Vlll, ı 348/1930), 

Bombay'da (nşr. Abdüssamed Şerefeddin, 

I 392). Beyrut'ta (nşr. Abdülfettah Ebu Gud
de, HX, 1406, 1409, kitapları, babları ve ha
disleri numaralanıp çok yön lü fihristieri 
yapılmak suretiyle SüyGtl ve Sindl'nin ha
şiyeleriyle birlikte) ve Riyad'da (Mevsü'a
tü '1-f:ıadfşi'ş-şenf el-Kütübü 's-Sitte 12000 L s. 
2085-2472) yayımlanmıştır. Liechtenstein'
de bulunan Cem'iyyetü'l-merkezi'l-İslaml 
eserin elli iki kitap, 2538 bab ve 5776 ha
disten meydana gelen farklı tertipte titiz 
bir neşrini gerçekleştirmiştir (I-II, 142I / 

2000) es-Sünen'i Ahmed Muhtar Büyük-
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çınar, Ahmet Tekin, Ömer Faruk Harman 

ve Yaşar Erol Türkçe'ye tercüme etmiştir 
(1-Vlll, istanbul 198 I) Eserin 255 (869) ta
rihli bir yazması Şam'da Darü'I-kütübi'z

Z3hiriyye'dedir. J. Robson es-Sünen'in nüs

haları üzerine bir makale kaleme almıştır 
("The Transmission of Nasa'i's 'Sunan'", 

JSS, 1. I 956, s. 38-59) 

Eser üzerinde muhtelif şerhler yazılmış 

olup yakın zamana kadar bunların en meş

huru ve en çok istifade edileni Süyutl'nin 

Zehrü'r-rubô. 'a1e'1-Müctebô.'sı idiyse de 

Muhammed b. Abdülhadl es-Sindl'nin 

1894 yılında tamamladığı lfô.şiye, SüyCı

tl'nin şerhinden daha kapsamlıdır. Bu şerh 

ve haşiye es-Sünen'le birlikte Kahire'de 

(HI, 1312, 1348; I-IV, I93 2; I-VIII, 1964), 

KanpCır'da (I848, 1882), Delhi'de (1272, 

128 I) ve Lahor'da (nşr. Muhammed Ata

ullah el-FGcyanl, I-IV, I 376) pek çok defa 

basılmıştır. Dimnatl, Zehrü'r-rubô.'yı 'Ar
tü Zehri'r-rubô. 'a1e'1-Müctebô. adıyla ih

tisar etmiştir (Kahire 1299). İbnü'n-Ni'me 
diye bilinen Endülüslü hadis hafızı ve mü

fessir Ebü'l-Hasan Ali b. Abdullah b. Ha

lef'in on cilt olduğu söylenen (Zirikll, IV, 

304) e1-İm'ô.n ii şeri:zi Süneni (Muşanne
fi)'n-Nesô.'i Ebi 'Abdirrai:zmô.n adlı şer
hinin günümüze ulaşıp ulaşmadığı , ayrıca 

bu eserin e1-Müctebô. ve es-Sünenü'1-

kübrô.'dan hangisine dair olduğu bilinme

mektedir. Abdurrahman b. Ahmed el-Beh

kell'nin Teysirü '1-yüsrô. şeri:zu '1-Müctebô. 
mine's-Süneni'1-kübrô. adlı bir çalışması 

vardır (I-IV, San'a, el-Mektebetü'l-Garbiy

ye bi'l-Camii'l-keb1r, nr. 54-58). Muham

med Muhtar b. Muhammed b. Ahmed eş

Şinkitl'nin Şür(l]fu envô.ri'1-mineni'1-küb

rô. e1-ilô.hiyye bi-keşfi esrô.ri's-Süneni'ş
şugrô. en-Nesô.'iyye adını verdiği Şeri:zu 

Süneni'n-Nesô.'i'sinde (I-lll, Kah i re I 410/ 

1989) hadislerin ravileri hakkında bilgi ve

rilmekte, hadisi tahrk eden musannifleri 

zikredilmekte ve hadisten elde edilen hü

kümlerle alimierin hadis hakkındaki değer

lendirmelerine yer verilmektedir. es-Sü

nen'in en geniş şerhi, Muhammed b. Ali 

b. Adem el-İtyCıbl el-Vellevl'nin Za{ıire
tü'1-'u]fbô. ii şeri:zi'1-Müctebô. adını ver

diği Şeri:zu Süneni'n-Nesô.'i'sidir (I-XLII, 

Mekke 1428/2007, son iki cildi fihrist). Mü

ellif hadislerin ravileri, lafızları ve mana

ları hakkında açıklamalar yapmıştır. es
Sünen'i Vahldüzzaman Han'ın Ravzu'r
rubô. 'an tercemeti'1-Müctebô. adıyla şer
hettiği ve eserin Lahor'da Hintçe tercüme

siyle birlikte yayımlandığı söylenmektedir. 

Eser üzerindeki diğer çalışmalar arasında 
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