
SUBHi PAŞA, Abdüllatif 

(Nisan 1865) tarihinde Osmanlı maliyesi ve 
ıslahı hakkında Sultan Abdülaziz'e sun
muş olduğu bir risale olup aynı tarihte is
tanbul' da bastırılmıştır. 
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SUBHi es-SALiH 
( <:ll.all ~ ) 

Subhi b. ibrahim es-Salih el-Lübnan! 
(1926-1986) 

L 
Lübnanlı alim. 

_ı 

Lübnan sınırları içinde yer alan Trablus
şam'da doğdu. iık öğrenimini orada gör
dü. Dini eğitimini almaya başladığı 1938 
yılında hutbe okumaya başladı. Güçlü hi
tabeti dolayısıyla hutbeleri büyük ilgi gör
dü. 1947'de Ezher Üniversitesi UsOiüddln 
Fakültesi'ni ve 1950'de Kahire Üniversi
tesi Edebiyat Fakültesi'ni bitirdi. 1949 yı
lında Ezher'de doktorasını ve 1950'de git
tiği Paris'te önce Arap edebiyatı alanın
da lisansını tamamladı. Doktora hazırlık 
tezi olarak ''I'Au-dela dans le Coran" adlı 
çalışmasını, ardından "Les delices et les 
tourments de !'Islam et esprit" adlı dok
tora tezini hazırladı . 1954'te Sorbon Üni
versitesi'nden doktora diplaması aldı. Pa
ris'te iken birlikte doktora yaptıkları iffet 
Akkari ile evlendi. 

Paris'te bulunduğu dönemde Muham
med Hamidullah ile islam Kültür Merke
zi'ni kurdu ve Paris Camii'nde cuma hut
beleri okudu; bölgedeki müslüman teşki-

452 

latlarında yoğun faaliyetlerde bulundu. Ku
zey Afrikalı müslümanların eğitimine ve 
Arapça öğrenimine katkı sağladı. Batılı
lar'ın yeni bir usulle islam'ı öğrenmesi ko
nusunda büyük gayretleri oldu. Paris'te ge
çirdiği dört yılın ardından Trablusşam 'a 

döndü. Bağdat'ta ( 1954-1956) , Dımaşk Üni
versitesi'nde ( 1956-1963). 1963'ten vefatı
na kadar Beyrut Üniversitesi Külliyyetü'l
adab ve'l-uiOmi'l-insaniyye'de ve Ürdün 
Üniversitesi UsOiüddln Fakültesi'nde ( 1971-

1983) öğretim üyeliği görevinde bulundu. 
Bu kurumlarda zaman zaman dekanlık, 
bölüm başkanlığı gibi görevleri de yürüt
tü. Beyrut Arap ve Lübnan üniversitele
rinde fıkhü'l-luga ve islam'la ilgili dersler 
okuttu. Riyad'daki Camiatü'l-imam Mu
hammed b. Suud, Tunus Üniversitesi'ne 
bağlı Külliyyetü 'z-ZeytOniyye li'ş-şerla ve 
UsOiiddln gibi kuruluşlarda misafir öğre

tim üyesi olarak görevler üstlendi. Fran
sa'da Lyon (III) Üniversitesi'nde islam Me
deniyeti ve Dili Bölümü'nde, Paris (ll) Üni
versitesi Hukuk, iktisat ve Sosyoloji bölüm
lerinde islam hukuku ve fıkhü'l-luga ile il
gili doktora tezleri yönetti. 

Başkanlığını Lübnan Cumhuriyeti müf
tüsünün yaptığı. Lübnan'ın en yüksek dini 
otoritesi konumundaki ei-Meclisü'l-isla
miyyü'ş-şer'iyyü'l-a 'la vekilliği yanında Ra
bıtatü Ulemai Lübnan'ın, ei-Cebhetü'l-isıa
miyyetü'l-vataniyye ve ei-Lecnetü'l-ulya li'l
karni'l-hamis aşri 'l-hicrl'nin genel başkan
lığını yaptı. Kahire. Dımaşk, Bağdat ve Fas'
ta pek çok ilmi toplantıya katıldı. Aynı za
manda Kahire'de Mecmau'l-lugati'I-Ara
biyye, Fas'ta Akademiyyetü'l-memleketi'I
Mağribiyye, Bağdat'ta ei-Mecmau'l-ilmiy
yü'l-lraki, Lecnetü'l-işrafi'l-ulya ale'I-Mev
sOati'I-Arabiyyeti'l-kübra gibi kuruluşların 
üyesiydi. ei-Munazzametü'I-Arabiyye li't
terbiye ve's-sekafe ve'l-uiOm kendisini 
"et-Tefklrü'l-ictihadl fi 'l-islam" ödülüne 
layık gördü. Lübnan'da yoğun biçimde de
vam eden iç karışıklıklar sırasında 7 Ekim 
1986'da Beyrut'un Sagıyetülcenzlr Mey
danı'nda rastgele sıkılan bir kurşunla öl
dü. Subhl es-Salih'in vefatının yıl dönü
münde Beyrut'ta Mealimü't-tecdld fi fik
ri'ş-şehldi'd-doktor Subhl es-Salih rahi
mehullahi teala adlı uluslararası bir ilmi 
toplantı düzenlenerek (3-4 Kasım 2006) 

onun islam dünyasındaki etkileri, fıkıhçılı
ğı. d.ilciliği , Kur' ani yaklaşımının islami ilim
lere bakışına etkisi, tecdid düşüncesi , er
ken dönem hadis tedvini konusuna dair 
şarkiyatçılara yönelttiği eleştirileri, Batılı

lar'ın islam'a yaklaşımiarına bakışı. güncel 

konular gibi meseleler Arap ve Batılı araş
tırmacılar tarafından tartışılmıştır. 

Arap dünyasında , Kuzey Afrika ve Ba
tı'da yirmiyi aşkın ülkeye ilmi seyahatlerde 
bulunan ve konferanslar veren Subhl es
Salih, Diyanet işleri Başkanlığı tarafından 
1978'de istanbul'da düzenlenen Rü'yet-i 
Hilal Konferansı için Türkiye'ye gelmiştir. 
Subhl es-Salih ictihad kapısının açık oldu
ğunu ve islam düşüncesinin tecdidini sa
vunan, yazdığı eserlerde bu yaklaşımını or
taya koyan, Doğu'nun ve Batı'nın birikimi
ni hazınedip günümüz toplumuna sun
muş bir düşünürdür. A. Sprenger, J. Sau
vaget, ı. Goldziher, W. Ahlwardt, F. Wüs
tenfeld, R. Blachere, C. Brockelmann, Fran
kel, Louis Gardet, M. Henri Laoust gibi şar
kiyatçıların islam ve özellikle hadis hakkın
daki iddialarına eserlerinde cevaplar ver
miştir. Onun Fransızca'yı çok iyi bildiği ve 
Fransız kültürünün bölgedeki yoğun etki
si dolayısıyla Kuzey Afrika'da tanırup eser
lerinden istifade edildiği bilinmektedir. Ay
rıca Fas'ta ed-DürOsü'l-Haseniyye denilen 
ve kralın huzurunda halen sürdürülen ge
leneksel ilmi sohbetlere 1963 yılında bir 
süre o da katılmıştır. 

Eserleri. 1. MebQJ:ıiş fi 'ulUmi'l-f:ıadiş 
ve muştalaf:ıuh ( Dımaşk 1379/1959, 1383/ 

1963; Beyrut 1384/1965 [15 . bs ı. 1388/1969, 

1390/1970, 1392/1972 , 1396/ 1976, 14l l/ 

1991). M. Yaşar Kandemir tarafından Ha
dis İlimleri ve Hadis Istılahları adıyla 
Türkçe'ye çevrilmiştir (Ankara 197 1, 1973, 

ı 981 ; istanbul 1996). 2. Mebô.J:ıiş fi 'ulU
mi'l-Kur'ô.n (Dımaşk 1377/ 1958; Beyrut 
138311964, 1968, 1392/ 1972, 140 l/198 ı. 

1983, 1406/ 1985) . Eseri M. Sait Şimşek 
Kur'an İlimleri adıyla Türkçe'ye tercüme 
etmiştir (Konya, ts. [Hibaş Yayınları[). Bu 
iki eser Urduca'ya da çevrilmiştir. 3. Di
rô.sô.t ti fıkf:ıi'l-luga (Dımaşk 1379/1960; 

Beyrut 1382/1962, 1392/l972, 1393/1973, 

1402/ 1982, 1407/ 1986 [ll. bs ı. 1412/!992). 

Alanının önemli kaynaklarından olan ese
rin bazı Arap üniversitelerinde ders kitabı 
olarak okutulduğu belirtilmektedir. 4. en
Nü?-umü'l-İslô.miyye neş'etühô. ve te
tavvürühô.. Müellifin islam'ın temel esas
larını modern sistemlerle mukayese etti
ği , geçmiş medeniyetlerden islam'ın be
nimseyip devam ettirdiği uygulamaları or
taya koyduğu bir çalışması olup (Beyrut 
1385/ 1965, 1388/ 1968, 1401/1981 [6. bs ı. 

1409/ 1990) ibrahim Sarmış tarafından İs
liim Mezhepleri ve Müesseseleri: Do
ğuşu ve Gelişmesi (istanbul 198 I. 1983) 

ve daha sonra İslô.mi kurumlar (Ankara 
1999) adıyla Türkçe'ye çevrilmiştir. s, el-



İslô.m ve müsta~belü'l-J;açlô.ra (Beyrut 
1401 / 1981, 1410/ 1990; Dımaşk 1410/ 1990) 
Muhammed Abdüsselam el-Cefairl kitap 
üzerine "Dirase li-Kitabi' l-İslam ve müs
tal5beli 'l-l)ac;lara li-Şubl)l eş-Şillil)" başlığıy
la bir değerlendirme yazısı yazmıştır (Me

celletü Külliyyeti 'd-da'veti'l-İslamiyye, 

VIII [Trablus 1991 [, s. 194-21 0) . 6. M e 'ô.
limü'ş-şeri'ati'l-İslô.miyye (Beyrut 1381 / 

1961, 1395/1975 , 1398/ 1978) İslam kültü
rüne dair bilgiler veren eserde usul-i fıkıh, 
fıkıh tarihi, ictihad ve bazı çağdaş mese
leler incelenmiştir. 7. el-İslô.m ve'l-müc
teme'u'l-'aşri (Beyrut 1398/ 1978, 1983) 

8. Menhelü'l-vô.ridin Şerl;u Riyô.zi'ş-şô.
lil;in (I -II, Beyrut 1389/ 1969, 1392/1972, 

1397/ 1977, 1985 [ 15 . bs [) 9. Şurul; ede
biyye li-nümuzec mine'l-el;ô.dişi'ş-şe
rif (Beyrut 1977). Kitabın birinci bölümün
de Hz. Peygamber'in belagatı konu edil
miş, ikinci bölümünde ResQJ-i Ekrem'in 
hikmetli ve beliğ ifadelerinden seçme ha
disler şerhedilmiştir. 10. el-Mer'e fi'l-İs
lô.m (Beyrut 1400/1980) 11. La vie future 
selon le Coran (Paris 1390/1970, 1986) 
Kur'an'a göre ahiret hayatının geçmişte 
ve günümüzdeki pek çok mezhebin, ke
lamcı , müfessir, muhaddis ve mutasawı
fın görüşleriyle birlikte incelendiği eser Şe
rafettin Gölcük tarafından Ölümden Son
ra Diriliş: Ayet ve Hadislerle Cennet
Cehennem adıyla Türkçe'ye çevrilmiştir 
(İstanbul 1981 ). 12. Response de l'Islam 
aux defis de notre temps: entretiens. 
Çağdaş problemlere ilim ve dinin yaklaşı 

mının ele alındığı bir eserdir (Beyrut ı 979) 

Subhl es-Salih, İbn Kayyim el-Cevziyye'
nin Al;kô.mü ehli';r;-;r;imme (1-11, Dımaşk 

ı 961 ; l-ll, Beyrut 1393/ı 973, I 40 ı ; ı 98 I) ve 
Şerif er-Radi'nin Hz. Ali 'ye nisbet edilen ri
vayetleri topladığı Nehcü'l-belô.ga (Bey
rut I 387/ ı 967; Kum ı 395/ 1975) adlı eser
lerini t ahkik ederek neşretmişti r. Büyük 
ölçüde Muhammed Abduh neşrine daya
narak yayımladığı ve sonuna yirmi ayrı 
fihrist ekiediği Nehcü'l-belô.ga neşri ti
tiz bir neşir olmaması yönünden eleştiril
miştir. Ayrıca Louis Gardet'nin George Ana
wati ile birlikte hazırladığı Introduction a 
la theologie musulmane: Essai de theo
logie comparee adlı eseri (Paris ı 948) 
Ferid Cebr ile birlikte Felsetetü'l-fikri'd
dini beyne'I-İslam ve'l-Mesil;iyye adıy
la Arapça'ya tercüme etmiş (1-111, Beyrut 
1967-1969, ı 398-1403/ 1978- ı 983). Fransız

ca aslı tek cilt olan eser Subhi es-Salih'in 
İslam, Ferld Cebr'in Hıristiyanlık'la ilgili ek
leriyle üç cilde ulaşmıştır. Öte yandan Su b
hi es-Salih, Le Coran inimitable adıyla De-

nise Mason tarafından yapılan Kur'an çe
virisinin başına "Essai d'interpretation du 
coran inimitable" başlıklı bir tanıtım 1 de
ğerlendirme yazısı yazmıştır (Kahire, ts) . 
1975 yılından itibaren Süheyl İdris ile bir
likte hazırladıkları el-Mu'cemü '1-'Ara bi 
ve el-Mu'cemü'l-Fransi'nin ikmali yönün
de büyük mesafe alınmışsa da Subhi es
Salih'in vefatı sebebiyle bu eserler tamam
lanamamıştır. 
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SUBHİEZEL 
(J) ~ ) 

Subh-i Ezel Mirza Yahya en-Nuri 
(ö. 1912) 

Babiliğin kurucusu 
Mirza Ali Muhammed eş-Şirazi'nin 

ölümünden sonrası için 
tayin ettiği vekili , 

Ezeliyye adıyla anılan 
Bahai kolunun lideri 

(bk. BAHAİLİK) . 

SUBHU'l-A'ŞA 
( ~~~ ~ ) 

Kalkaşendi' nin 
(ö. 821/ 1418) 
inşa sanatının 

en güzel örneği sayılan 
ansiklopedik eseri 

(bk. KALKAŞENDI). 

SUBKI 

(bk. S ÜBKI). 
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SUÇ 

suç 

işleyene 
ceza) müeyyide uygulanması 

öngörülmüş yasak fiil anlamında 
fıkıh ve hukuk ter imi . 

_j 

Türkçe bir kelime olan suç sözlükte "tö
relere ve ahlak kurallarına aykırı davranış 
ya da bir toplumda haksız sayılıp yazılı ya
zısız kurallarla yasaklanan ve yaptırıma 
bağlanan eylem" manasma gelir. Günü
müz hukuk incelemelerinde suç için te
rim olarak, esas alınan felsefi görüşe ve
ya suçun genel unsurları teorisi bakımın 

dan varılan neticeye göre değişik tanım
lar yapılmıştır (aş.bk.). Klasik fıkıhta dar 
anlamıyla suçu karşılayan genel kabul gör
müş bir terim yoktur. Cürm ve cerlme ke
limeleri fıkıhta günah, suç ve haksız fiili 
kapsayacak genişlikte kullanılır. Maverdi 
cerimenin çağulu olan ceraimi "Allah'ın 
had veya ta'zir cezasıyla caydırdığı şer'i ya
saklar'' (yasak fi iller) şeklinde tarif etmişse 
de (el-Af:ıkamü 's-sul(ilniyye, s. 219) bu kul
lanım fıkıh literatüründe yaygınlaşmamış
tır. Genel olarak "suç" anlamını da karşıla
makla birlikte cinayet kelimesi yaygın bi
çimde adam öldürme ve yaralama (mües
sir fiil) suçları için kullanılır (Osman b. Ali 
ez-Zeylal, VI. 97). Ayet ve hadislerde cerm 
kökünden türeyen kelimeler suç ve günah 
işlerneyi ifade etmek üzere sıkça geçer 
(M F Abdülbaki , el-Mu'cem, "crm" md ; 
Wensinck, el-Mu'cem, "crm" md.). Cürüm 
yanında cünha ve kabahat de modern dö
nemde Türk Ceza Hukuku'nda "suç" ma
nasında kullanılan kavramlardır. Çağdaş 

Arapça'da suç terimi umumiyetle cerime 
veya cinayet kelimeleriyle ifade edilmek
tedir. 

Modern hukukta suç genel teorisi su
çun ne olduğunu ve diğer hukuka aykırı 
fiillerden nasıl ayırt edildiğini , suçun var
lığı için zorunlu olan unsurla rı, suça etki 
eden (ağırlaştı ran ve hafifleten) sebepleri, 
suçu cezalandırılabilir hale getiren şartla

rı. suçun ne zaman ortadan kalktığını in
celer; ardından çeşitli suçları hangi huku
ki değeri korumayı amaçladığını dikkate 
alarak kişilere karşı işlenen suçlar, mal 
varlığı aleyhine işlenen suçlar vb. şekiller

de gruplara ayırıp bunlara özgü teorik me
seleleri ele alır (Dönmezer- Erman, I, 305) . 
Günümüzde hakim anlayış ceza hukuku
nun bu şekilde ele alınması yönündeyken 
İngiliz hukuku gibi meseleci (kazüistik) me
todu takip eden sistemler de vardır. Fıkıh

ta suçlar "cinayat. kısas, diyat, ukübat, hu
düd, serika, eşribe" gibi başlıklar altında 
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