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Iii İSMAİL HAKKI ÖZKAN 

SÜBAiYYAT 
(.;:..Çe~!) 

Bir hadisi kitabına alan müelliften 
Hz. Peygamber' e varıncaya kadar 

senedinde yedi ravi bulunan hadisler 
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(bk. İSNAD). 

SÜBEY'A hint EBU LEHEB 

(bk. DÜRRE bint EBU LEHEB). 

SÜBHA 

(bk. TESBİH). 

SÜBHANALLAH 

(bk. TESBİH). 

SÜBHATÜ'l-AHBAR 
()~~~~) 

Derviş Mehmed'in 
(X./XVL yüzyıl) 

peygamberler ve hükümdarlara 
dair eseri. 

__j 

__j 

__j 

__j 

__j 

Eserin müellifı, Kanuni Sultan Süleyman 
döneminde ( I 5 20-1566) yaşadığı anlaşılan 

Derviş Mehmed b. Şah (Şeyh) Ramazan 
hakkında hemen hemen hiçbir bilgi yok
tur. Aslı tomar şeklinde ve 20,40 m. uzun
luğunda olan eserin tam adı Sübhatü'l
ahbdr ve tuhfetü'l-ebrdr'dır (Keşfü'?-?U
nun'da ahyar). Kitapta Hz. Adem'den baş
layarak peygamberlerden ve büyük hüküm
darlarla bazı efsanevl şahsiyetlerden, bu 
arada Kanuni Sultan Süleyman'a kadar 
gelen Osmanlı padişahlarından ve çok kı
sa biçimde bunların döneminde geçen olay
lardan söz edilir. Telifi Kanuni zamanın-
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da yapılan eser daha sonra yazılan zeyil
lerle lll. Mehmed, N. Mehmed, lll. Ahmed 
ve Il. Mahmud zamanlarına kadar getiril
miştir. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphane
si'nde kayıtlı olup (Bağdat Köşkü, nr. 193; 
III. Ahmed, nr. 3597) Şeffi tarafından Fars
ça yazılmış ve Yusuf b. Abdüllatıf tarafın
dan Türkçe'ye tercüme edilmiş Sübha
tü '1-ahbdr yazmaları lll. Mustafa devrine 
kadar gelirken aynı kütüphanede bulunan 
(Hazine, nr. 1443) bir başka nüsha lll. Ah
med'in cülusuna kadar gelir (diğer yazma
lar için bk. Babinger. s. 79). Il. Mahmud 
devrine kadar ulaşan nüsha, Sübhatü'l
ahbdr min zübdeti'l-dsdr adıyla taşbas
kı olarak iki defa yayımlanmıştır (İstanbul, 
ts., 1289). Bu baskıda siyah beyaz resim
ler de yer almaktadır. Eserin seksen altı 
minyatür ihtiva eden bir nüshası Dublin 
Chester Beatty koleksiyonunda bulunmak
tadır. 

Derviş Mehmed'in eserinin Viyana nüs
hası N. Mehmed zamanında istinsah edil
miş ve resimlendirilmiştir. Yazma, 1 08S 
(1674) yılındaki bir hadisenin nakliyle son 
bulmaktadır. Son sayfaya eklenen Latince 
bir kayıttan bu nüshanın Türkler'den alı
nan savaş ganimetieri arasından çıktığı, 
bir süre Prens Eugene'nin özel kütüpha
nesinde kaldığı ve 1737'de Viyana Kraliyet 
Kütüphanesi'ne nakledildiği belirtilmekte
dir. Bu kayda göre eserin ya 1683 Viyana 
Kuşatması sonrasında veya daha kuwet
li bir ihtimalle 1716 Varadin savaşı esna
sında Avusturyalılar'ın eline geçmiş ola
bileceği anlaşılmaktadır. Sübhatü'l-ah
bdr'ın kıymeti, verdiği bilgilerden ziyade 
XVII. yüzyıl ortalarında hakkında hiçbir bil
gi bulunmayan Hasan el-İstanbCıll tarafın
dan yapılan 1 02 adet minyatürden kay
naklanır. Adem ve Hawa ile Osmanlı pa
dişahları dışındaki minyatür dairelerinin 
çapı 3-S cm. arasında değişmektedir. On 

Sübhatü'L
ahbilr'ın 

ilk ve son sayfaları 
(Österreichische 

Nationalbibliothek, 
COD.AF, nr. 50) 

yedi varaklık bu minyatürlü nüsha siyah 
ve yer yer kırmızı nesihle yazılmıştır. Ser
levha müzehhep ve cetveller yaldızlıdır. 

Allah'a hamdü sena ve Hz. Peygamber' e 
salatü selam ile başlayan eserin altı say
falık giriş kısmında Hz. Adem ile Hz. Pey
gamber arasında geçen süre hakkındaki 
rivayetler üzerinde durulmakta, İslamiyet 
öncesinde ve sonrasında hüküm süren ha
nedanların isimleri ve saltanat müddetle
ri verilmektedir. Ardından başlayan min
yatürlü sayfalarda Hz. Adem ile Hawa'
dan itibaren peygamber kıssaları, efsanevl 
İran ve Arap hükümdarları dönemlerinin 
önemli olayları özetlenir ve Osmanoğulla
rı'na geçilir. Bu hanedanın menşei (Türkis
tan kökenli olduğu ve soyunun Nuh pey
gambere kadar gittiği). Anadolu'ya gelişi, 
Selçuklu sultanı tarafından Bitinya bölge
sine yerleştirilmesi ve Bizans'a karşı ilk fe
tihler aniatıldıktan sonra N. Mehmed'e ka
dar gelen Osmanlı padişahları ve dönem
leri olayları kısaca belirtilir. Minyatürlerin 
yapıldığı N. Mehmed dönemi olaylarının 
biraz daha ayrıntılı biçimde verildiği eser 
bu padişaha dua kıtasıyla sona erer. 

Nüshanın en önemli özelliği, peygam
ber minyatürlerinden başka Abbas! ve Sel
çuklu hükümdarları ile Moğol hanları ve 
IV. Mehmed'e kadar gelen Osmanlı padi
şahlarının tasvir edilmiş olmasıdır. Hz. Mu
hammed dışındaki bütün minyatürlerin 
yüzleri açıktır. Eserde ayrıca Büyük İsken
der, Nuh peygamberin oğulları Ham, Sam 
ve Yates ile bunların torunları da resme
dilmiştir. Bu arada Kabil ve Şit'in torun
ları, İran mitoloji kahramanlarının ecdadı 
kabul edilen Geyümers çizgisi takip edile
rek bulunabilmektedir. Eserdeki minyatür
ler kronolojik olarak ve genellikle konula
rına uygun yerlere yerleştirilmeye çalışıl
mıştır. Kenar boşluklarında ise itinalı bir 



nesihle açıklayıcı bilgiler verilmiştir. Min
yatürlerden sadece peygamberlerin hale
li olduğu dikkati çekmektedir. Bu minya
türlü nüshanın faksimile neşri Kurt Hal
ter'in kaleme aldığı inceleme yazısıyla bir
likte 1968 yılında Şevket Rada'nun girişim
leriyle İstanbul'da yapılmış. aynı nüshanın 
ikinci tıpkıbasımı ise Hans Suesserott ve 
Julia Anita Babeluk'un girişimleri ve yine 
Halter'in tanıtım yazısıyla Rosary of the 
Times adıyla Avusturya'da gerçekleşti
rilmiştir ( G raz ı 98 ı ) 
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~ ABDÜLKADiR ÖZCAN 

SÜBKi, Bahaeddin 
( ~1 1)-1.~ , .. ~ ) 

Ebu H amid B ahaüddln Ahmed b. A li 
b . Abdilkati es-Sübkl el-Mısrl 

(ö . 773/ 1372) 

Şafii fa kihi. 
_j 

20 Cemaziyelahir 719 (8 Ağustos 1319) 
tarihinde Kahire'de dünyaya geldi. İbn Ha
cer doğum tarihini 729 (1329) olarak ver
mekle birlikte 773 (1372) yılında elli dört 
yaşında vefat ettiğini kaydetmekte (ed
Dürerü 'l-kamine, I. 224). dolayısıyla 719 ye
rine 729'un yanlışlıkla yazıldığı anlaşılmak
tadır. İbnü'l-İmad ise doğum tarihini 717 
( 1317) şeklinde belirtmektedir. Devrin ile
ri gelen alim ve kadılarından biri olan ve 
Sübkl-i Keblr olarak da bilinen Takıyyüddin 
es-Sübkl'nin büyük oğlu . Taba]:riitü 'ş-Şa

ti'iyye müellifı Taceddin es-Sübkl'nin ağa
beyidir. 

Bahaeddin es-Sübkl bir ulema ailesi için
de yetişti ve küçük yaşta hafız oldu. Ba
basının yanında başladığı tahsilini döne
min Mısır ve Şam alimlerinden tamamla
dı. En çok yararlandığı hocalarının başın
da Arap dili , meanl ve belagat okuduğu 
Ebu Hayyan ei-Endelüsl gelir. Takıyyüddin 
es-Saiğ , Şehabeddin Ahmed b. Ahmed ei
Haccar, İbnü'I-Kammah, Mecdüddin ez
Zenkelunl, Ali b. ömer ei-Vanl, Hatlb el
Kazvlnl, Bedreddin İbn Cemaa, Ebu Tem
mam ei-Cezerl ve Cemaleddin Yusuf b. 
Abdurrahman ei-Mizzl diğer tanınmış ho
calarıdır. Yirmi yaşına geldiğinde ünlü bir 
alim oldu. Başta müderrislik ve müftülük 

olmak üzere kadılık, kazaskerlik ve hatip
lik gibi görevler üstlendi. Birçok medre
sede ders verdi. Babasının Dımaşk kadısı 
olması üzerine ( 1338-1 355 ) onun yerine 
Kahire'de Mansuriyye Medresesi'nde on 
yedi yıl fıkıh okuttu. Dört mezhebe tahsis 
edilen Şeyhuniyye'de Şafii fıkhını okutma 
görevi ona verildi. Ayrıca kazaskerlik ve 
Darüladl müftülüğü yaptı (752/1 35 ı ) Kar
deşi Taceddin es-Sübkl, Dımaşk kadılığın
dan aziedilince 763'te ( 1362) bir yıl iste
meyerek bu görevi üstlendi, oradaki bazı 
medreselerde ders verdi. Daha sonra Ka
hire'ye döndü. Bunların yanı sıra İbn To
lun Camii'nde hatiplik yaparak vaaz ve ir
şad hizmetini sürdürdü. Birçok defa hac
ca gitti. Yetiştirdiği birçok talebe arasın
da kendisinden fıkıh okuyan Ijayatü'1-J:ıa

yev an müellifi Kemaleddin ed-Demiri ve 
Ebu Abdullah İzzeddin İbn Cemaa anda
bilir. Sübkl 17 Receb 773 (24 Ocak 1372) 
tarihinde Mekke'de vefat etti ve Cenne
tü'l-mualla'ya defnedildi. 

Eserleri. 1. 'Arusü '1-efra]J. ii şer]J.i Te1-
l;].işi '1-Miftd]J. . Müellifin konuyla ilgili bü
yük birikimini yansıtan eser, Hatlb ei-Kaz
vlnl'nin meanl ve beyanla ilgili kitabı üze
rine yazılan en güzel şerhlerden biri olup 
telifinden itibaren hem ders kitabı olarak 
okutulmuş hem üzerine haşiye ve ta'lik
ler yazılmıştır. Teftazanl'nin Mul;].taşarü '1-

M utavvel'i ve diğer bazı eserlerle birlikte 
basılmış (Bulak 1228; Kahire 1317-1 319. 

1348). daha sonra Ham İbrahim Ham tara
fından neşredilmiştir (bk. bibl. ). Bu eser 
temel alınarak Sübkl'nin belagat yönü üze
rinde bazı çalışmalar yapılmış (bk. bi bl.). 
Fayize Abdülhamld Fehml de Ezher Üni
versitesi'nde bir doktora tezinde ( ı 993) 

eseri neşre hazırlamıştır. 2. Tekmiletü 
Şer]J.i'1-Minhac . Abdülkerlm er-Rafil'
nin Şafii fıkhıyla ilgili e1-Mu]J.arrer adlı 

eserinin Nevevi tarafından M inhacü't
talibin adıyla yapılan muhtasarı üzerine 
babası Takıyyüddin es-Sübkl'nin başlayıp 
t alak bahsine kadar getirdiği e1-İbtihdc 
adlı şerheyazılan tekmiledir ( Keşfü ';;-;;u 

nun, ll . 1873) 3. Şer]J.u '1-Ijavi 'ş-şagir 

ti '1-füru'. Şafii alimlerinden Abdülgaffar 
b. Abdülkerlm el-Kazvlnl'nin meşhur ese
rine yazılan bir şerh olup tamamlanma
mıştır (a.g.e. , ı . 625; Brockelmann. GAL, 
ı. 394). Eser Ta'lil:r 'a1e'1-Ijavi şeklinde 
de kaydedilmiştir ( Şevkanl, I, 8 1 ). 4. He
diyye tü '1-müsdtir ile 'n-n uri's-sdtir . 
Medine'de Ravza-i Mutahhara'da Hz. Pey
gamber'e övgü amacıyla yazılan bir kaside 
olup (Hediyyetü 'l-'ari{in, ı . 11 3; Brockel
mann , GA L, ll , 13). bir nüshası Süleyma
niye Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (Ayasofya, 

SÜBKT. raceddin 

nr. 38 ı 9). s. Cem'u't-tena]:ruz (el-Müna
l<:azat) . Eserde Rafil ve Nevevi'nin görüş
leri arasındaki çelişkiler konu edilmiştir 
( 'ArCı.sü 'l-efraf:t , neş reden in gi ri şi, s. 27). 

6. Risa1e ii faz1i 'ş-şu1J:ı beyne'1-müs1i
meyn ( İzmir Milll Ktp ., nr. 7/ 1623, vr. 201 -

203) 7. Tibyanü'1-af:ıkdm ii beyanı ta]J.
lili'l-J:ıa'iz mine '1-iJ:ıram (Süleymaniye 
Ktp .. Hekimoğlu Ali Paşa. nr. 941 . vr. 239-

241 ). Sübkl'nin bunlardan başka Şer]J.u 

Mul;].taşan İbni 'l-Ijacib, ayn kelimesinin 
manaları hakkında bir kasidesi ve Nil neh
ri hakkında bir manzumesi bulunmakta
dır (EJ2 iing. J, IX, 744). 
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~ RECEP Cici 

ı 
SÜBKI, Hiceddin 

ı 

(~l i)-!.~l (::ü) 

Ebu Nasr Tacüddin Abdülvehhab 
b. All b . Abdilkatı es-Sübkl 

(ö . 771/ 1370) 

L Şafii fakihi ve biyografi yazarı. .J 

727 (1327) yılında Kahire'de dünyaya 
geldi. İbnü's-Sübkl diye de tanınır. Bazı 
kaynaklarda doğum tarihi 728 veya 729 
olarak kaydedilirse de kendisinin öğreni
miyle ilgili olarak verdiği bilgiler ilk tarihi 
doğrulamaktadır. İlk eğitimini babası Ta
kıyyüddin es-Sübkl'den aldı, küçük yaşta 
Kur'an ' ı ezberledi. Şam kadılkudatlığı gö
revine tayin edilen babasıyla birlikte 739'
da ( 1338) Dımaşk'a gitti, orada birçok alim
den ders aldı. Tanınmış hocaları arasında 
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