
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) 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ebü Davüd, es-Sünen (nşr. M. Muhyiddin Ab

dülham!d), Beyrut, ts. (Darü'l-fikr), neşredenin gi
rişi, 1, 3-16; a.e.: Süneni Ebf Di'wüd Terceme ue 
Şerhi (tre. Hüseyin Kayapınar-Necati Akdeniz), 
İstanbul 1987, İsmail L Çakan'ın Mukaddime'si, 
1, s. XXX-LVI; Hat1b, Tarfi)u Bagdad, IX, 55-58; 
Zeheb1, A'lamü'n-nübela', XV, 307-308, 538-
539; Keşfü'?-?Unün, ll, 1004-1006; Sıddik Hasan 
Han, el-1:/ıtta fi ?ikri'ş-şıf:ıaf:ıi's-sitte, Beyrut 1405/ 
1985, s. 211-218; Sezgin, GAS (Ar.). I, 150-152, 
294; M. Reşad Halife, Medresetü'l-f:ıadfş fi Mışr, 
Kahire 1403/1983, s. 154-163; Salih Yusuf Ma'

tük, Bedrüddfn el-'Aynf ue eşeruha fi 'ilmi 'l-f:ıa

dfş, Beyrut 1407/1987, s. 184-193; Muhammed 

b. Lutfı es-Sabbağ. Ebü Dauüd f:ıayatühü ue Sü
nenüh, Beyrut-Dımaşk 1405/1985; İsmail L. Ça
kan, Hadfs Edebiyatı, İstanbul 1989, s. 77-86, 
162-164; Kettan1, er-Risaletü'l-müstetrafe (Öz
bek), s. 3-4, 22, 29-30; Abdülhamit Birışık, "Mah
mud Hasan Diyübendl" , DİA, XXVII, 367. 

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-

es-SÜNEN 

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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es-SÜNEN 

Ebiverdi'nin Kitabü Ebi 'Abdirra]J.man 
en-Nesa'i ti's-Süneni'l-me'şure ve şer
]J.i garibih adlı eseri zikredilebilir. İbnü'l
Mülakkın'ın es-Sünen'in Kütüb-i Ijam
se'ye olan zevaidini şerhettiği kaydedil
mektedir (Keşfü'?-?Unün, ll, 1006). Seyyid 
Kesrevl Hasan da İs'adü'r-rô.'i bi-efrô.d 
ve zevô.'idi'n-Nesô.'i 'ale'l-kütübi'l-{J.am
se adıyla bir eser kaleme almış (HI, Bey
rut ı 419/1998), es-Sünenü '1-kübrô. ve el
Müctebô.'daki mürsel rivayetleri Tal;rri
bü'n-nô.'i min merô.sfli'n-Nesô.'i adıyla 
bir araya getirmiştir (Beyrut 1418/1998). 

Kütüb-i Sitte'nin her birine dair hatim 
merasimlerinde okunmak üzere birer eser 
kaleme alan Şemseddin es-Sehavl, es-Sü
nen hakkındaki çalışmasına Bugyetü'r
rô.gıbi'l-mütemenni ii {J.atmi'n-Nesô.'i 
rivô.yeti İbni's-Sünni adını vermiştir (nşr. 
Muhammed Ebü'l-Fazl İbrahim, Kahire
Beyrut 1411/1991; nşr. Abdülazlz b. Mu
hammed b. ibrahimAbdüllatlf, Riyad 1414/ 

1993). Muhammed Zekeriyya Kandehlevl'
nin es-Sünen hakkındaki takrirleri el-Fey
tü's-sema'i 'alô. Süneni'n-Nesô.'i adıyla 
neşredilmiştir (I, Seharenpur 1985-). Na
sırüddin el-Elbanl, Şa]J.i]J.u Süneni'n-Ne
sô.'i (!-lll, Beyrut 1408/1 988) ve Za'itü Sü
neni'n-Nesô.'i (Beyrut 1410/1990) adıyla 

iki eser yayımlamıştır. Ebu İshak el-Huvey
nl el-Eserl'nin Be~lü '1-i]J.sô.n bi-tal;rribi Sü
neni'n-Nesô.'i Ebi 'Abdirra]J.man adlı bir 
çalışması bulunmaktadır (Kahire 1410). 

Muhammed Eymen eş-Şebravl esere Fet
]J.u 'l-mugiş adını verdiği oldukça geniş bir 
fihrist hazırlamış ve Fihrisü Süneni'n
Nesa'i adıyla yayımiarnıştır (Beyrut 1988, 

14 ı lll 991 ). Vasiyyullah b. Muhammed Ab
bas eQ.-Pu'atô.' ve'l-mechu](in ve'l-met
rukun ii (Müctebfi)'n-Nesô.'i adıyla yük
sek lisans tezi yapmıştır ( 1396, Camiatü 
ümmi'l-kura ed-dirasatü'l-ulya eş-şer'iy
ye). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Nesa!. 'Amelü'l-yevm ve'l-leyle (nşr. Faruk Ha
made), Beyrut 1407/1987, neşredenin girişi, s. 
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Tedrfbü'r-ravf (nşr. Abdülvehhab Abdüllatif), Ka
hire 1385/1966, l, 102, 167; Keşfü'?·?Unün, ll, 
1006-1007; Sıddlk Hasan Han, el-Hıtta fi ?ikri'ş
şı/:tfı/:ıi's-sitte, Beyrut 1405/1985, s. 219-220; Sez
gin, GAS (Ar.), I, 329-330; Ma'a'l-Mektebe, s. 
415-416; Zirii~II. el-A'lam (Fethullah), IV, 304; is
mail L. Çakan, Hadfs Edebiyatı, İstanbul 1989, s. 
86-88; Kettanl, er-Risaletü'l-müstetrafe (Özbek), 
s. 24-25; Muhammed b. Ali b. Actem ei-İty0b1 ei
Vellevl, Şerf:ıu Süneni'n-Nesa'f: :fai)fretü '1-'u/!:ba 
fi şerf:ıi'l-Müctebfı, Mekke 1428/2007, I, 20-56. 
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es-SÜNEN 
(~!) 

Darekutni' nin 
(ö . 385/995) 

ahkamla ilgili, özellikle 
illetli hadisleri içeren eseri. 

_j 

Diğer sünenlerin aksine ahkamla ilgili ii
Jetli hadisleri, bunların arasındaki farklılık
ları ve kusurları ortaya koymak amacıyla 
yazılan eserde sahih, hasen, zayıf ve mev
zu her tür hadisin yer aldığı, hatta bazı 
bölümlerinde hiçbir makbul hadise rast
lanmadığı görülmektedir. es-Sünen'de yir
mi üç kitap içinde yaklaşık 5687 merfG, 
mevkuf ve maktu hadis bulunmaktadır. 
Müellif bunların bazısının sıhhat derece
sini açıklamışsa da çoğu hakkında bir şey 
söylememiştir. Kitap sonraki dönemlere 
Darekutnl'nin birkaç talebesinin rivayetiy
Je ulaşmış olup bunlardan Ebu Bekir Mu
hammed b. Abdülmelik b. Bişran, Ebu Ta
hir Muhammed b. Ahmed b. Abdürrahlm 
ve Ebu Bekir el-Berkanl'nin nüshalarında
ki hadislerin sened ve metinleri arasında 
bazı farklılıkların bulunduğu, Ebu Tahir'in 
rivayetinde "Kitabü's-Sebal5-"ın eksik ol
duğu bildirilmektedir. es-Sünen Delhi'de 
(1306, 1310/1892, et-Ta'lf~u'l-mugnf ile bir
likte), Kahire'de (nşr. Abdullah Haşim Ye
man!, 1-N, 1386/1966, et-Ta'lf~u'l-mugnf ile 
birlikte), Medine'de (I-N, 1386/1966, et-Ta'
lf~u'l-mugnf ile birlikte), Beyrut'ta (I-IV, 

1406/1985, et-Ta'lf~u'l-mugnf ile birlikte; 
nşr. Mecd! b. Mansur b. Seyyid eş-Şura, ı-rv 
141 7/1996; nşr. AdilAhmedAbdülmevcud
Ali Muhammed Muawiz, i-lll, 2001; nşr. Ha
san Abdülmün'im Şelebl, I-VI, 2004; nşr. 

Abdülgani MestCı, 2006) yayımlanmıştır. 

es-Sünen üzerinde çeşitli çalışmalar ya
pılmış olup bunlardan Ebu Muhammed 
Abdullah b. Yahya el-Gassanl'nin Ta{J.ri
cü'l-e]J.ô.dişi'Q.-Q.ı'ô.t min Süneni'd-Da
rel;rutni (nşr. Eşref b. Abdülmaksud, Riyad 
141 111991), Azimabadl'nin et-Ta' Irl;ru'l
mugni 'alô. Süneni'd-Darel;rutni adlı şer
hi (1-II, Delhi 1910; I-IV, Kahire, ts. [es-Sü

nen ile birlikte]), Muhammed Selim ve ar
kadaşlarının Fihrisü e]J.ô.diş ve ô.şari Sü
neni'd-Dô.rel;rutni(I-11, Beyrut 1986), Yu
suf Abdurrahman el-Mar'aş!Y'nin Fehari
sü Süneni'd-Dô.rel;rutni (Beyrut 1406/ 

1986) ve el-Mu'cemü'l-mütehres li-el
fô.?i'l-]J.adişi'n-nebeviyyi'ş-şerit ii Süne
ni'd-Dô.rel;rutni (Beyrut 1406/1986) adlı 

eserleri zikredilebilir. Abdullah b. Dayful
Jah er-RuhayiT, el-İmô.mü'd-Dô.rel;rutni ve 
Kitô.bühü's-Sünen adlı bir doktora tezi 
( 1403, Muhammed b. Suud el-islamiyye), 

Muhammed Razi Hac Osman el-Metru
kıln ve merviyyô.tühüm ii Süneni'd-Da
rel;rutni ( 1401, Medine islam Üniversite
si), Mehmet Dinçoğlu Darekutni ve Sü
nen Adlı Eseri ( 1993, SÜ Sosyal Bilimler 
Enstitüsü) başlıklı birer yüksek lisans ça
lışması yapmışlardır. Abdülfettiıh Ebu Gud
de, es-Sünnetü'n-nebeviyye ve beyô.
nü med](ilihô. eş-şer'i ve't-ta'rit bi-]J.ali 
Süneni'd-Dô.rel;rutni adlı eserinde (Dı
maşk 1412/1 992) es-Sünen'i özlü bir şe
kilde tanıtmıştır. Ebu Gudde'nin bu küçük 
çaplı eserini Harun Reşit Demirel "Sün
net Kavramının Hukuki Anlamı ve Dare
kutnl'nin Sünen'i Üzerine Bir İnceleme" 
(bk. bibl.), Enbiya Yıldırım ve Mesut Du
man, "Sünnet ifadesinin Din! Anlamı ve 
Darekutnl'nin Sünen'inin Konumu" (Usul 
İslamAraştırmalan, sy. 5 [Adapazarı 2006], 

s. 77-108) adıyla Türkçe'ye çevirmişlerdir. 
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Darekutnl, es-Sünen (nşr. Şuayb el-ArnaOt 
v.dğr.), Beyrut 2003, Şuayb el-Arnaiit'un girişi, I, 
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I, 9-10; Sezgin, GAS, I, 207; M. Zubayr Sıddiqi, 
Hadis Edebiyatı Tarihi (tre. Yusuf Ziya Kavakcı), 
İstanbul 1966, s. 1 10-111; İsmail L. Çakan, Ha
dfs Edebiyatı, İstanbul 1989, s. 95-96; Abdülfet
tah EbQ Gudde, es-Sünnetü'n-nebeviyye ve be
yanü medlülihfı eş-şer'f ve't-ta'rf{ bi-/:ıfıli Süne
ni'd-Dare/!:utnf, Dımaşk 1412/1992, s. 22-40; 
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(tre. Harun Reşit Demirel), www.dinbilimleri.com/ 
dergi/cilt5jsayı1/makale/demirel.pdf), s. 305-331. 

L 

li ABDULLAH AYDINLI 

es-SÜNENÜ'l-KÜBRA 

( ı.S_r.Of ~' ) 
Ahmed b. Hüseyin ei-Beyhaki'nin 

(ö. 458/1066) 
alıkarn hadislerini 

bir araya getirdiği eseri. 
_j 

es-Sünenü'l-kebir diye de anılan eser 
fıkıh bablarına göre tasnif edilmiş bir ça
lışma olup tertibinde Müzenl'nin el-Mu{J.
taşar'ı esas alınmıştır. İçinde merfCı hadis
ler yanında çokça mevkuf ve maktu riva
yet bulunduğu için musannef türü eser
Iere benzediği de belirtilmektedir. Kitabın 
telif amacı Hz. Peygamber'in ahkama dair 
hadislerini ve uygulamalarını bir araya ge
tirmek, şer'! hükümlerde delil kabul edi
len mevkuf ve maktu haberleri konularına 
uygun fıkıh babları altında toplamak, böy
lece Şafii mezhebinin Kitap ve Sünnet'e 
dayanan bir mezhep olduğunu kanıtlamak-


