
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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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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