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anlam ifade etmediğini düşünür. Lafzl olan 
ihtilaf da Eş'arller'in kesb dediklerine Ha
nefiler'in ihtiyar demeleridir. Her iki mez
hep, Mu'tezile'nin aksine kudretin fülden 
önce değil fiille birlikte olmasını öngörme
si yönüyle hem i'tizal hem de cebr telakki
sinden uzak bir anlayışa sahiptir. Konuy
la bağlantılı olan teklif-i ma la yutak me
selesi de Sübkl'ye göre bir tartışma zemi
ni oluşturmaz. Çünkü Eş' ariler bunun vu
ku bulmasını değil aklen caiz olmasını ile
ri sürerler. Nitekim, "Allah kula ancak gü
cünün yettiğini yükler" mealindeki ayet de 
(el-Bakara 2/286) vuku bulmamaya dela
let eder (a.g.e., s. 30-33). 

Mukallidin imanı meselesinde iki mez
hep arasındaki ihtilaf da lafzl olmaktan 
öteye geçmez. Kuşeyrl'nin açıklamalarını 
delil gösteren Sübkl'ye göre Eş'arl bilgisiz 
kimsenin kurtuluşa erdiğine, kafirin ise 
helak olduğuna hükmetmiştir. Onun Al
lah'ı delile dayanmak suretiyle bilmekten 
kastı icmall olarak bilmek ve iman etmek
ten ibarettir. Sübkl'nin temas ettiği son 
ihtilaf konusu imanda "istisna" (inşallah mü

minim) meselesidir. Ona göre tarafların ko
nuya farklı açılardan bakmaları zahiri bir 
fikir ayrılığına götürmüştür. Eş'arller "in
şallah" derken o anı değil gelecekteki ve
ya son nefesteki hali göz önüne alırken Ha
nefiler içinde bulunulan zamanı hesaba kat
mışlardır. Dolayısıyla aradaki ihtilaf yine 
şeklidir (a.g.e., s. 40-44; Tabal):at, II, 265) 
Ancak Hanefiler'in imanda şüphe içinde 
bulunmayı ima edecek söz ve beyandan 
kaçınma konusundaki titizliklerini Sübkl'
nin dikkate almadığı görülmektedir. 

Taceddin es-Sübkl'nin itikadl meselele
re yaklaşımı değerlendirildiğinde onun bu 
alanda kendine özgü bir kanaatten ziya
de uzlaştırıcılığından söz etmek gerekir. 
Zaten Sübkl önceki kelamcıların görüşleri

nin yeterli olduğu, bu alanda yeni bir ça
lışma yapmaya gerek kalmadığı kanaatin
dedir. Onun geniş yer ayırdığı isim-müsern
ma bahsini (es-Seyfü'l-meşhür, S . 17-20) 
Gazzall'nin el-Ma]fşadü '1-esnô. adlı ese
rinden özetlernesi bu tesbiti doğrular ma
hiyettedir. Bununla birlikte babasından te
varüs ettiği hadisçiliğinin etkisiyle bazı iti
kadl meselelerde delil olarak kullanılan 
hadislerin zayıf veya uydurma olduğunu 
belirlemesi bu alana yapılmış bir katkı di
ye değerlendirilebilir. Ona göre namazı kas
ten terkeden kimsenin kafir olduğu şek

lindeki hadis garlb veya münkerdir. "Al
lah'ın zatı hakkında fikir yürütmeyin, O'nun 
yarattıklarını düşünüp inceleyin" mealin
deki ifade de (AclQnl, I, 356-357) hadis de
ğil İbn Abbas'ın sözüdür (es-Seyfü'l-meş-
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har, s. 46-47, 50, 55). Ayrıca şerhettiği 
akaid risalesinin Ebu Mansur el-Matürl
dl'ye nisbeti konusunda yer yer şüpheleri
ni dile getirmesi onun tenkitçi yönüne bir 
işaret sayılmaktadır (a.g.e., s. 40, 45). 

Ehl-i sünnet dışındaki fırkalar, ayrıca 
felsefe söz konusu olduğunda Sübkl'nin 
uzlaşmaz bir yaklaşım ortaya koyması dik
kati çekmektedir. Mesela alanında önemli 
bir eser olarak gördüğü Zemahşerl'nin 
el-Keşşô.fını bid'at unsurları içerdiği ge
rekçesiyle eleştirir (Mu'Tdü'n-ni'am, s. 66). 

Farabi ve İbn Sina'yı filozof (hakim), dü
şüncelerini de İslami hikmet diye görme
yen Sübkl onları ve takipçilerini sefih, fel
sefelerini de batı! ve cehalet ürünü sayar. 
Ona göre dönemindeki bazı kelamcıların 
felsefe ve mantıkla meşgul olmaları da son 
derece yanlıştır. Kelamla felsefenin mez
cedilmesine yönelik çaba ise müslüman
lara verilecek en büyük zarardır. Bu yan
lış ve zararlı işin baş sorumlusu Naslrüd
dln-i Tüsl'dir. Bakıllanl, Ebu İshak el-İsfe
rayinl ve Cüveynl'nin eserleri kelam konu
sunda çalışmak isteyenler için yeterlidir. 
Bu arada Gazzall ve Fahreddin er-Razi'
nin felsefe ile ilgilenmelerinin bu konuda 
önemli rol oynadığının hatıriatılması üze
rine Sübkl'nin onları savunmaya geçtiği 
görülmektedir. Ona göre bu iki imam sa
dece felsefe ile ilgilenmemiş, diğer bütün 
ilimleri de öğrenmiştir. Onların bu öğre

nimdeki gayeleri İslam itikadını bozuk fi
kir ve inançlara karşı korumak, hak ve ha
kikati desteklemektir. Bu amaçlarından 
dolayı hata etmiş olsalar bile sevap kazan
mışlardır (a.g.e., s. 64-65). Bununla birlik
te Sübkl'nin bazı çekincelerle Ehl-i bid'at'ın 
mürnin olduğunu ve cennete gireceğini 
söylemesi nisbeten yumuşak bir tavır ola
rak değerlendirilmelidir ( es-Seyfü 'i-meşhur, 

s. 53; Tabal):at, I, 48; II, 269). 
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3 Safer 683 (21 Nisan 1284) tarihinde Nil 
deltasının güneybatısında yer alan MenO
fiye köylerinden Sübkülabld'de doğdu. Ba
basının biyografisine geniş yer veren oğlu 
Taceddin es-Sübkl onun öğrencilik yıllarını 
ayrıntılı biçimde anlatır. İlk eğitimini ba
basından ve diğer bazı alimlerden aldık
tan sonra babasıyla birlikte Kahire'ye git
ti, daha önce ezberlediği eserleri burada
ki hocalara arzetti. İbn Bintü Eaz, İbn Da
kikul'ld, Ca'berl, Necmeddin İbnü'r-Rif'a, 
Alemüddin el-Iraki, Takıyyüddin İbnü's-Sa
iğ, Abdülmü'min b. Halef ed-Dimyatl, Yu
suf b. Abdurrahman el-Mizzl, Ebu Hayyan 
el-Endelüslve İbn Ataullah el-İskender! gi
bi alimlerden fıkıh, usul, kelam, mantık, 
nahiv, Iugat, tefsir, kıraat, hadis ve tasav
vuf dersleri alarak kendini yetiştirdi. Ha
dis tahsili için çeşitli yerlere seyahatlerde 
bulundu. Pek çok hacası Sübkl'nin ilmini 
takdir etmiş ve onun çeşitli alanlarda ye
tişen seçkin bir alim olduğunu belirtmiş
tir. 

706'da (ı 306) Dımaşk'a giden Sübkl bir 
yıl sonra Kahire'ye döndü ve kendini telif, 
fetva ve tedrls faaliyetlerine verdi. 716'
da (1316) hacca gitti. Mısır'da Şafii mez
hebinin önderi haline gelen Sübkl'ye her 
taraftan fetva sorulmaya başlandı. 719-
727 ( 1319-1327) yılları arasındaki dönem 
dışında İbn Tolun Camii meşihatlığı göre
vini 739'a (ı 338) kadar sürdürdü. Aynı yıl 
Sultan Muhammed b. Kalavun tarafından 
Hatlb el-Kazvlnl'nin vefatıyla boşalan Dı
maşk kadılkudatlığına tayin edildi. Eme
viyye Camii hatipliğini de uzun süre yürü
ten Sübkl, 742'de (ı 34ı) Yusuf el-Mizii'
nin vefatı üzerine Eşrefiyye Darülhadisi 
meşihatlığına, 7 45'te ( ı 344) Şemseddin İb
nü'n-Nakib'in vefatıyla boşalan eş-Şamiy
yetü'l-Berraniyye Medresesi müderrisli
ğine getirildi. Ayrıca Gazzaliyye, el-Adiliy
yetü'l-kübra, Atabekiyye, MesrCıriyye gibi 
medreselerde müderrislik yaptı. Yetiştir
diği öğrenciler arasında Şehabeddin Ah
med b. Aybek ed-Dimyatl, Cemaleddin el
İsnevl, Alaeddin es-Safedl, Halil b. Keykel
dl el-Alru, Zeynüddin el-Iraki, Ebü'l-Meha
sin el-Hüseynl, F1rüzabadl, amcasının oğ

lu İbn Abdülber es-Sübkl, Halid b. Isa el-



Belev1, kendi oğulları Muhammed, Saha
eddin Ahmed, Cemaleddin Hüseyin ve Ta
ceddin Abdülvehhab gibi alimler vardır. D ı

maşk'ta hastalanınca kadılık görevine oğ
lu Taceddin es-Sübki geçti. Kahire'ye var
dıktan birkaç gün sonra 3 Cemaziyelahir 
756 ( 15 Haziran 1355) tarihinde vefat etti 
ve Babünnasr Kabristanı'na defnedildi. 

Memlükler döneminin meşhur alimle
rinden biri olan Sübki pek çok alanda sa
hip olduğu birikimi telif ve tedrls faaliyet
lerine yansıtmıştır. Eserleri incelendiğin 

de dil ve mantığa dayalı analizierin baskın 
olduğu, temas ettiği tefsir ve usul-i fıkıh 
konularını bu eksende işlediği görülür. Fü
ru-i fıkıh alanında döneminde Şam mez
hebinin en önde gelen temsilcisi olduğu 
tartışmasız kabul edilmektedir. Özellikle 
bu mezhebin uygulama yönüne olan kat
kısı dikkate değerdir. Uzun yıllar kadılku 

datlık yaparken kazandığı birikimi fetva
Ianna yansıtmıştır. Eserlerinde ele aldığı 
fıkıh problemleri dönemin sosyal tarihi için 
zengin bir malzeme içermektedir. Oğlu 
Taceddin es-Sübki ile mukayese edildi
ğinde kendisinin füru-i fıkıh, oğlunun ise 
usül-i fıkıh yönüyle temayüz ettiği görü
lür. Eş'ar1 mezhebini benimseyen Sübk1 
ketarn konularıyla da yakından ilgilenmiş 
ve görüşlerini dile getirmiştir. İbn Teymiy
ye'nin görüşlerini reddederken Eş'ariyye 
başta olmak üzere Ehl-i sünnet'i savun
muştur. Zühd ve takva hayatı sürdüren 
Sübki'nin tasawuf konusunda da kayda 
değer görüşleri vardır. Ona göre sufi Hak 
ile dost olan ve halk ile iç içe bir hayatı be
nimseyen kişidir. 

Eserleri. Eser ve risalelerinin sayısı 140 
civarında olup başlıcaları şunlardır: 1. Tek
miletü '1-Mecmu'. Ebu İshak eş-Ş1raz1'nin 
Şam fıkhına dair el-Müheg;g;eb adlı eseri
ne Nevevi'nin yazdığı şerhin tekmilesi olup 
"Babü'r-Riba"dan "Babü Bey'i'l-muraba
ha"ya kadar gelebilmiştir ( el-Mecmu', Ka
hi re 1344-1352, X-XII. ciltler; nşr. Muham
med Nedb el-MutiT, Riyad 1423/2003, X-XI. 
ciltler) 2. el-İbtihô.c ii şerJ:ıi'l-Minhô.c . 
Nevevi'nin Minhô.cü't-tô.libin'i üzerine yaz
dığı ve " Kitabü't-Talal5"ın başlarına kadar 
getirebildiği bir şerhtir (Kahire 1345; Bey
rut 1404) . 3. Fetô.va's-Sübki. Bir kısmı ri
sale mahiyetindedir (1-!I, Kahire 1356/1937; 

1-11, Beyrut, ts.). 4. el-İbhô.c fi şerJ:ıi'l
Minhô.c. Kadi Beyzavl'nin Minhô.cü'l-vü
şul ilô. 'ilmi'l-uşul adlı eseri üzerine yaz
maya başladığı bu şerhi "Vacib" bahsinin 
başlarına kadar getirmiş, kalan kısmını oğ

lu Taceddin es-Sübki tamamlamıştır (nşr. 

Şa 'ban Muhammed İsmail , I-III, Kahire 

1401/1981; Beyrut I404; nş r. Ahmed Ce
mal ez-Zemzeml- Nureddin Abdülcebbar 
Sagirl, I-VII, Dübey I424/2004) 5. Şifô.'ü 's

se~am fiziyareti l;].ayri'l-enô.m ( Hayda
rabad 1315/ I897, 1371 / 1952; Bulak 1318; 

Kahire 1970; Beyrut I371 / 1951). Takıyyüd

din İbn Teymiyye'nin görüşlerinin eleşti
rildiği bu eser için Hanbeli alimi Şemsed
din İbn Abdülhadl eş-Şô.rimü'l-münki fi'r
red 'ale's-Sübki adıyla bir reddiye kaleme 
almış (Kahire 1318; Riyad 1983; Beyrut 
ı 985), ona karşı da İbn Altan es-Sıdd1k1 , İb
rahim b. Osman es-Semennudi gibi alim
ler reddiye yazmıştır (Abdülhay el-Kettanl, 
I, 277). 6. el-'Alemü '1-menşur fi i§bô.ti'ş

şühur (Kahire ı 329) 7. İbrô.zü'l-J:ıikem 
min f:ıadi§i ruii'a'l-~alem (nşr. Keylanl 
Muhammed Halife, Beyrut 1412/ 1992). 8. 

Virdü'l-'alel ii fehmi'l-'ilel (nşr. Ali b. 
Salih b. Muhammed el-Mahmud!, Mecel
letü Külliyyeti dari'l-'ulum, XXXVII IKahi
re 2006], s. 389-45 I ). 9. el-İ grid fi'l-f:ıa~i~a 
ve'l-mecô.z ve 'l-kinô.ye ve't-ta'riz (nşr. 
Mahmud Tevfik Muhammed Sa'd, Kahire 
1986). 10. Keşfü'd-desô.'is fi hedmi'l-ke
nô.'is. Eser üzerine Seth Ward bir doktora 
çalışması yapmıştır ( 1984, Construction 
and Repair of Churches and Synagogues 
in Islamic Law: A Treatise of Taqi al-Din 
'Ali b. 'Abd al-Kafi al-Subki, Yale Univer
sity). t t. Kazô. ' ü'l-ereb fi es'ileti lfaleb. 
Muhammed Alim Abdülmecld el-Efgan1'
nin Ümmülkura Üniversitesi'nde yüksek 
lisans tezi olarak neşre hazırladığı eser 
basılmıştır (Mekke 1409/1988) t2. Küllü 
mevlCıdin yuledü 'ale'l-fıtra (nşr. Mu
hammed Seyyid Ebu Amme, Tanta 1410/ 

1990) . t 3. Ma'nô. ~avli'l-İmô.m el-Mut
talibi: İg;ô. şaf:ıf:ıa'l-f:ıadi§ fe-hüve mez
hebi (nşr. Ali Nayif Bika!, Beyrut 1413/ 

1993). t 4. Min Resô.'ili's-Sübki en-naf:ı
viyye (n ş r. Cemal Abdülat! Muhaymer, 
Kahire 1409/1989) Nahve dair iki risale
sini ihtiva etmekte olup bunlardan N ey
l ü '1-'ulô. fi'l- ' atf bi- " lô. " ayrıca basılmıştır. 

15. er-Resô.'ilü's-Sübkiyye fi 'r-red 'alô. 
İbn Teymiyye ve tilmig;ihi İbn Kayyim 
el-Cevziyye (nşr. Kemal Ebü'l-Müna, Bey
rut 1403/ 1983). Sübki'ye ait altı risale içer
mekte olup bunlardan es-Seyfü'ş-şa~il 
fi'r-red 'alô. İbn Zefil (İbn Kayyim'in el
~aşidetü 'n-nuniyye'sine reddiye olup M. 
Zahid Kevserl'nin tekmilesiyle birlikte ya
yımlanmıştır ; Kah i re I 356/ 1937, I 993), ed
Dürretü'l-muçiıyye fi'r-red 'alô. İbn Tey
miyye (Dımaşk 1347; Kahire 1937) ve el
İ'tibô.r bi-be~a'i'l-cenneti ve'n-nô.r (nşr. 
Taha ed-Desuki Hubeyş, Kahire 1987) ay
rı olarak basılmış , en-Na?arü 'l-muJ:ıa~-
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~a~ fi'l-f:ıalef bi't-talô.~i'l-mu'alla~ da 
Fetô.vô.'sında yer almıştır (ll , 309-3 I 4). t6. 

er-Rifde fi ma'na vaJ:ıde (nşr. Zeyyan Ah
med el-Hac İbrahim , Mecelletü Ma'hedi ' l
mal]tutati'l-'Arabiyye, XXVlll/2 IKüveyt 
1984], s. 457-489: nş r. Abdülilah Nebhan, 
et-Türiişü'l-'Arabi, V/17 [Dımaşk 1405/ 1984], 

s. 126-152; baskı yeri yok IDarü'l-belaga], 
1988) . t 7. Neylü '1- 'ulô. fi'l- 'atf bi- " lô." 
(nş r. Halid Abdülker!m Cum'a, Mecelletü 
Ma'hedi'l-mal]tütati 'l-'Arabiyye, XXX 1 Kü
veyt 1986], s. I 13-1 34) t8. Af:ıkô.mü "küll" 
ve mô. 'aleyhi tedül (nş r. Cemal Abdüla
tl Muhaymer, Kahire 1985; nş r. Ali Muav
vaz- Adil Abdülmevcud, Hall! b. Keykeldl 
el-Alal'nin Tell).if:ıu 'l-fühum f[ tenl)il:ıi şıya

gi'l-'umum adlı risalesiyle birlikte, Beyrut 
14 I 8/ 1997) . t9. Ef:ıô.di§Ü ref'i'l-yedeyn (et

Temhid fi re(i'l-yedeyn fi'ş-şalat, n ş r. Se
lahaddin el-Müneccid, Dımaşk ı 95 ı ; Risa
le fi ref'i'l-yedeyn fi'ş-şalat, Kahire 1970) 

20. el-Kelô.m 'ald J:ıinşı'n-nô.si (Risale {i 
l:ıatmiyyeti la ictihade ma'a'n-naş veSu'a
lan fi'n-na?ari'l-muşib f[ 'ıtl)i'l- i)arib ve 'l
mu'allim f['ttiba'i ma yü'allem adlı risale
leriyle birlikte, nş r. Yusuf Ahmed, Beyrut 
1422/2002) . 21. et-Temhid fimô. yecibü 
fihi't-taf:ıdid (nşr Selahaddin el-Münec
cid, Mecelletü 'l-Mecma'i 'l-'ilmiyyi'l-'Arabi, 
XXVV2 IDımaşk 1370/1951], s. 249-282) 22. 
Reddü'l-'al el ii fehmi'l-'il el (nşr. Ali b. 
Salih b. Muhammed el-Mahmud!, Mecel
letü Külliyeti dari 'l-'ulüm, sy. 37 1 Kah i re 
1426/ 2006], s. 389-451) 23. es-Seyfü'l
meslCıl 'alô. men sebbe'r-Resul (Süley
maniye Ktp. , Laleli , nr. 465; Süleymaniye, 
nr. 319; Hacı Beşir Ağa, nr. 657/3; Yenica
mi, nr. 209) . 
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