
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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dfn es-Sübkf, Arnman 1403/1983; Abdullah Mu
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Ebüzabi 1425/2004, lll, 1583; Mu'cemü 'l-mal]
tütati 'l-meucüde fi mektebati istanbul ve A na
tülf (haz. Ali Rıza Karabulut). (baskı yeri ve tarihi 
yok J. s. 160; Abdullah ei - Meragı. "Ebu I:Iiimid 
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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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SÜBKI, Taceddin 

Zehebl, Yusuf b. Abdurrahman el-Mizzl, 
Şemseddin İbnü'n-Nakib, Şehabeddin İb
nü'l-Keyyal, Zeynüddin İbn Teymiyye, Ebu 
Hayyan el-Endelüsl, İbn Nübate el-Mısrl, 
Bedreddin İbn Cemaa ve İbn Seyyidünnas 
anılır. Yeteneği ve çalışması sayesinde da
ha on sekiz yaşında iken fetva icazeti aldı. 
Fıkıh, hadis, tabakat, usGI-i fıkıh ve Arap 
dili alanlarında temayüz etti. İbn Sa'd el
Makdisi, Sübki'nin kendilerinden sema ve
ya icazetyoluyla hadis rivayet ettiği, on do
kuzu hanım 172 hocasına ait bir mu'cem 
deriemiş olup rivayet ettiği hadis külliya
tı onun bu konudaki geniş birikimini yan
sıtmaktadır (İbn Sa'd, Mu'cem, neşrede
nin girişi, s. 89- ı 38). Aziziyye, el-Adiliyye
tü'l-kübra, Gazzaliyye, Azraviyye, eş-Şa
miyyetü '1-Beraniyye, eş-Şamiyyetü '1-Cev
vaniyye, Nasıriyye, Eminiyye ve Eşrefiyye 
Darülhadisi gibi Dımaşk medreselerinin 
birçoğunda ders veren Sübki, Kahire'de 
İmam Şafii Camii, Şeyhuniyye Medresesi 
ve İbn Tolun Camii gibi kurumlarda hoca
lık yaptı . Öğrencileri arasında Firlızabadi, 
Şehabeddin İbn Hicci, İbn Sened (Muham
med b. MOsa) el-Lahmi, Nasırüddin İbn Aşair 
el-Halebi ve İmran b. İdris el-Kinani gibi 
alimler anılmaktadır. 

Sübki, 754'te (ı 353) Şam naibi Emir Ala
eddin Ali b. Ali el-Mardini'nin özel katipli
ğine tayin edildi. Babasının kadı naibi olan 
ağabeyi Cemaleddin Hüseyin'in vefatı üze
rine babasına bir süre niyabet etti (755/ 
13 54) ve babasının isteği üzerine 756 yılı 
Rebiülewel ayı sonlarında (Nisan ı 355) bu 
göreve asaleten getirildi. 759 ( 1358) ve 
763 (1362) yıllarında kısa aralıklarla iki de
fa aziedildiği bu görevi vefatma kadar sür
dürdü. 759'da el-Bimaristanü'n-NCıri'ye 

nazır oldu. Sübki Dımaşk'ta vebadan öldü 
(7 Zilhicce 771 12 Temmuz 1370) ve Ka
siyün'daki Sübkiler Türbesi'ne defnedildi. 
Kısa süren ömrüne rağmen birçok eser 
kaleme alan Taceddin es-Sübki eserleriy
le ilim çevrelerinde geniş ilgi uyandırmış, 

bilhassa tarihçiliği ve usulcülüğüyle aile 
fertleri arasında temayüz etmiştir. Baba
sının başlayıp tamamlayamadığı bir kısım 
eserleri de o tamamlamış, bu sebeple ba
ba ile oğulun bazı eserleri kimi zaman bir
birine karıştırılmıştır. 

Eserleri. 1. Cemcu'l-cevfirru<* ii uşuli'l
fı]fh. Daha önce fıkıh usulüne dair yazılan 
çok sayıda eserin başarılı bir şekilde özet
lendiği kitapta plan ve muhteva bakımın
dan Beyzavi'nin Minhacü'l-vüşul'ünün 
etkisi görülür. Usulde Hanefi ve Şafii me
totlarını birleştiren Cem 'u '1-cevami' yüz
yıllar boyunca medreselerde ders kitabı 
olarak okutulmuş, pek çok şerh, haşiye ve 
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Taceddin es-Sübki'nin Cem'u 'l-cevilmi' adlı eserinin unvan sayfasıyla son sayfası (Süleymaniye Ktp. , Bağdatlı Vehbi Efendi , 

nr. 380) 

nazım çalışmasına konu olmuştur. Eserin 
çeşitli şerh ve haşiyeleriyle birlikte birçok 
baskısı yapılmıştır (Kah i re 1304, ı 306, 
1310). Z. Men'u'l-mevani' 'an Cem'i'l
cevami'. Müellifin Cem'u'l-cevami'e yö
nelik soruları cevaplandırmak suretiyle ese
rin anlaşılması zor yerlerini açıkladığı bir 
çalışma olup daha sonraki şarihler tara
fından metnin lafızlarınının tahlilinde sık
ça kullanılmıştır (Kahire 1322; nşr. Said b. 
Ali Muhammed el-Humeyr!, Beyrut 1420/ 
ı 999) . Eserin birinci kısmı, Şemseddin Mu
hammed b. Muhammedel-Esedi el-Gaz
zi'nin el-Buru]fu '1-levami' fima evrade 
'ala Cem'i'l-cevami' adıyla kaleme alıp 
müellife gönderdiği otuz üç soruya, ikin
ci kısmı Cemaleddin el-Horasani'nin soru
larına, üçüncü kısım da derste talebele
rio sorduğu sorulara verdiği cevaplardan 
oluşmaktadır. 3. Ret'u'l-l,ıacib 'an Mu]]
taşarı İbni'l-lfacib. İbnü'l-Hacib'in Mün
tehe's-sul ve'l -emel ii 'ilmeyi'l-uşul 
ve'l-cedel adlı eserine yazdığı şerhtir 

(nşr. Ali Muhammed Muavvez- Adil Ah
med AbdülmevcOd, I-IV, Beyrut 1419/ 
1999). 4. el-İbhdc ii şerl,ıi'l-Minhdc. Ka
di Beyzavi'-nin Minhdcü'l-vüşul ila 'il
mi'l-uşul adlı eseri üzerine babasının 

başlayıp "Vacib" bölümüne kadar getire
bildiği şerhi Taceddin es-Sübki tamamla
mıştır (nşr. Şa'ban Muhammed İsmail, I
m, Kahire 140 lll 98 I; Beyrut 1404; nşr. Ah
med Cemal ez-Zemzem!- Nüreddin Ab
dülcebbar Saglrl, I-VII , Dübey 1424/ 

2004) . s. el-Eşbdh ve'n-ne;ı:a'ir (nşr. Adil 
Ahmed Abdülmevcüd - Ali Muhammed 
Muavvez, I-11, Beyrut 1411/ 1991). Müel
lif genel olarak İslam hukukundaki külli 
kaideleri , benzer fıkhi meseleler arasın
daki ortak hükümleri ele aldığı bu eseri, 
babasının tavsiyesi üzerine alanındaki ilk 
çalışma kabul edilen İbnü'l-Vekil'in aynı 
isimdeki eserini örnek alarak yazmıştır. 
6. Tabalp"itü ' ş-Şaficiyyeti'l-kübra* (I

VI, Kahire 1324, ı 348; nşr. Mahmud Mu
hammed et-Tanah! - Abdülfettah Mu
hammed el-Hulv, I-X, Kahire 1383-1396/ 
I964-1976, 1413/1992) Müellif önce kü
çük ve orta hacimde iki tabakat yazmış ve 
muhtevayı sürekli geliştirerek alanında
ki en muhtevalı çalışma olan eserine son 
şeklini vermiştir. 7. Mu'idü'n-ni'am ve 
mübidü'n-ni]fam (nşr. D. W Myhrman, 
London 1 908; nşr. Muhammed Ali en-Nec
car- Muhammed Ebü'l-Uyün- Ebu Zeyd 
Şelebl, Kahire 1367/1948, 1413/1993; nşr. 
Ahmed Ubeydli, Beyrut I983; Beyrut 1407/ 
ı 986). Maddi ve manevi kazanım ve kayıp
ların sebeplerini araştıran Sübki bu bağ
lamda siyasi ve idari görevlerin yanı sıra 
toplumsal meslekleri saymakta, bu mevki 
ve meslek sahiplerinin riayet etmesi ge
reken hususları siyasetname ve hikemi
yat tarzında ele almaktadır. Eser Oskar 
Rescher tarafından özet halinde Alman
ca'ya tercüme edilmiştir (İstanbul 1925). 
8. es-Seyfü'l-meşhur ii şerl,ıi 'a]fideti 
Ebi Manşur. Risale Arapça aslı ve Türkçe 



çevirisiyle birlikte neşredilmiştir (M. Saim 
Yeprem. Matüridf'nin Akfde Risalesi ve 
Şerhi, istanbul ı 989, 2000). 9. Ka'ide fi'l
cerl}. ve't-ta'dil ve ~a'ide fi'l-mü'erril)in 
(nşr. Abdülfettah EbO Gudde, Beyrut ı 388/ 

ı 968, ı400/1980, ı402/ı982: Kahire ı398/ 
ı978, ı404/ ı984) . 

Sübkl'nin diğer bazı eserleri de şunlar
dır: et-Tevşil}. 'ale't-Tenbih ve'l-Minhdc 
ve't-Taşl}.il}. (Nevevl'nin Taş/:ıflw 't-Tenbfh 

adlı eseri üzerine yazılmış ol up Tevşfl:ıu 't
Taş/:ıf/:ı adıyla da anılır), Terşil}.u't- Tev

şil}. ii tercil}.i't-taşl}.il}. (babas ının Tevşf

f:ıu't-taşf:ıi/:ı fi şerf:ıi'l-Minhtic adlı eserinin 
tekmilesidir) , Tercil}.u Taşl}.il}.i'l-{J.ildf 

(Nevevl'nin fıkıh eserlerindeki hataları dü
zelten recez tarzında yazılmış ı600 beyit
lik bir eserdir). Kavd'idü'd-din ve 'um
detü '1-muval}.l}.idin, el-I).aşidetü 'n-nu
niyye fi'l- 'a~ide, I).aşide ma'a el gaz ii 
'ilmi'n-nal}.v, Ş alCı tü 'ş -şufiyye, et-Ta'
li~a ii uşuli 'l-fı~h, Taba~iitü 'ş-Şdti'iy

yeti'ş-şugrd, TabaMtü'ş-Şdti'iyyeti'l

vüstd, EvQ.al}.u'l-mesdlik fi'l -mendsik 
( eserlerinin bir listesi ve yazma nüshala
rı için bk. Brockelmann, GAL, ll. 108-1 10; 

Suppl., ll, 105-107: İbn Sa'd el-Makdisl, 
neşredenin girişi, s. 50-54). 

Sübkl çeşitli yönleriyle modern dönem 
çalışmalarına konu olmuştur: Muhammed 
Abdülmün'im Ali Mütevem, İctihdddtü 
İbni's-Sübki ve müldlJa?:dtühu 'ald md 
seba~a bihi min mebdl}.i§i'l-mecdzi'l
mürsel (baskı yeri yok, 1997): Abdurrah
man en-Nahlav'i, el-Işldl}.u 't-terbevi ve'l
ictimd'i ve's-siydsi min {J.ildli'l-mebddi' 
ve '1-itticdhdti't-terbeviyye 'inde 't-Tae 
es-Sübki: Dirdse terbeviyye tal}.liliyye 
mev:W'iyye (Beyrut-Dımaşk 1988) : Hasan 
Salih, "en-Na~ar fi't-terbiye cinde's-Sübkl" 
( el-Fikrü'l-'Arabf, 111/21 [Trablus 1981 ı. s. 
114-121) 
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1!1!!1 BiLALAYBAKAN 

İtikadl Görüşleri. Fakih olarak yetişip 
kadılık görevi sebebiyle pratik konularla 
yoğun biçimde ilgilenen Taceddin es-Süb
kl, es-Seyfü'l-meşhur ve el-I).aşidetü'n

nuniyye adlı eserlerinde inanç konularıy
la da meşgul olmuştur. Diğer eserleri dik
kate alındığında Sübkl'nin bir Eş'arl 1 Şafii 
savunucusu olduğu görülür. Taba~iitü'ş
Şdfi'iyye adlı eserine iman meselesiyle 
başlaması ve bu konuda Eş'arller'in bid'at 
fırkalarından farkını göstermeye çalışma
sı, ayrıca özellikle Selçuklular döneminde 
Hanefıler'le Eş' ariler ve Hanbelller'le Eş'a

rller arasında cereyan eden tartışmalara 
Eş'ariyye lehinde savunmacı bir yaklaşım 
içinde yer ayırması onun bu yönünü orta
ya koyar. es-Seytü 'I-meşhur adlı akaid 
şerhi de bu noktadan bakıldığında Hanefi 
kamuoyuna ve yöneticilerine karşı bir Eş
' ar! mezhebi müdafaası olarak değerlen
dirilebilir. Eserin başında yer alan, "Biz Eş
' ar! topluluğunun akldesi Hanefi toplulu
ğunun akldesidir" şeklindeki ifadesi de bu 
yaklaşımını destekler mahiyettedir. Onun 
her ihtilaflı meselede Eş'arller'in haklılığı
na vurgu yapması ve mensubiyetini sürek
li dile getirmesi ayrıca kaydedilmelidir. Bu 
açıdan Sübkl'nin es-Seyfü'l-meşhur ve 
Taba~atü'ş-Şdti'iyye adlı eserleri, Ku
şeyrl'nin Şikdyetü Ehli's-sünne ve İbn 
Asakir'in Tebyinü k ezibi'I-müfteri adlı 
eserleriyle benzerlik gösterir. 

öte yandan Taceddin es-Sübkl'nin Ma
türldlliği bir mezhep niteliğinde görmeme
si, Eş' ariliğin karşısına itikadl mezhep ola
rak Hanefiliği koyması ve Hanefıler'le Eş'a
rller arasında ihtilaflı olan hususları öne çı
karması dikkat çekicidir ( es-Sey{ü 'i-meş
hur, s. 23, 27, 41. 43) Bu doğrultuda bilgi 
elde etme yolları, alemin hudOsu, Allah'ın 
sıfatları , peygamberlik, ahiret ve melek 
inancı gibi temel konularda geleneksel bil
gileri zikretmekle yetinir. Buna karşılık Ha
nefiler'le Eş' ariler'in ihtilaf ettiği tali hu
suslarda eserlerinde hem titizlik hem de 
konunun hacminde genişleme görülür. An
cak müellif ihtilaflı meseleleri tekv'in-mü
kewen, mushaflarda yazılı lafızların Al
lah'ın kelamı olup olmaması , kesb, teklif-i 
ma la yutak, mukallidin imanı ve imanda 
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istisna gibi meselelerle sınırlı tutar. el-Ka
şidetü 'n-nılniyye'sinde de Hanefıler'le Eş
'arller arasında altı meselede ihtilaf bu
lunduğunu. Tahavi'nin akl'de risalesi söz 
konusu olduğunda ise bunun üç mesele
ye indiğini söyler (Tabakat, ll, 267). Halbu
ki Abdürrahim Şeyhzade bu iki mezhep 
arasındaki ihtilafları kırk (Na.?mü'l-fera'id, 
s. 3-59), Beyazizade Ahmed Efendi elli 
(İşaratü'l-meram, s. 53-56) ve Mütercim 
Asım Efendi yetmiş üç (Merahu'l-meali, s. 
ı 5-18) olarak tesbit eder. 

Tekvln-mükewen meselesini ilk ihtilaf 
konusu diye gören Sübkl, Eş'arller'in fiili 
sıfatları hadis saydıklarını, bu sebeple ya
ratmak, rızık vermek, adaletli olmak gibi 
fiillerden dolayı Allah'ın Mlik, razık ve adil 
sıfatiarını da yaratılmış (hadis) kabul et
tiklerini söyler. Hanefiler, her ne kadar Al
lah'ın alemi ve içindekileri belli bir zaman 
diliminde yarattığı görüşünde olsalar da 
ezelde O'nun kemal mertebesinde halik ol
duğunu kabul eder. Nitekim bir katip fii
len yazı yazmasa bile bu sıfatın sahibi ola
rak görülür. İki tarafı uzlaştırmaya çalışan 
Sübkl'ye göre tekvin sıfatı kudret dahilin
de mükewenle birlikte düşünüldüğünde 
hadis olur. Ancak yaratmada müessir sı
fat şeklinde düşünülürse bu kudretin ken
disidir, artık onun kadim oluşunda ihtililf 
yoktur. Allah'ın halik isminin mecazi veya 
hakiki olması ise kelamın konusu değil bir 
dil bilimi problemidir (es-Sey{ü'l-meşhur, 
S. 23-25). 

Eş'arl'nin, "Mushaflarda yazılı lafızlar Al
lah'ın kelamı değil onu ifade eden ibare
lerdir'' şeklindeki telakkisi Sübkl'nin zik
rettiği ikinci ihtilaftır. Ona göre Eş' ari böy
le bir görüş ileri sürmemiştir. Mezhebin 
önemli isimlerinden Bakıllanl'nin ifadesi, 
"Ailah'ın ezell kelamı dillerimizde okunan, 
zihinlerimizde ezberlenen, kulaklarımızda 
duyulan ve mushaflarda yazılandır; ancak 
ilahikelam bunların hiçbirine hulOI etmez; 
okuyan ve okunanlar mahlOktur" şeklinde
dir. Esasen EbO Hanife'nin kanaati de bu 
doğrultudadır (a.g.e., s. 26-27). İnsanın ira
di fiilieri konusunda Ebu Hanife'nin Mu'
tezile ile Cebriyye arasında orta yolu ifa
de eden görüşü Sübkl'ye göre Eş'arl'nin 
kesb anlayışı ile uyuşmaktadır. İki mez
hep arasındaki farklılık, Hanefıler'in insa
nın iradesini hayrı da şerri de kapsayacak 
biçimde görmelerine karşılık Eş'arller'in 

iradenin tek yönlü işlediğini kabul etme
leridir. Hanefiler'e göre kul tercihine bağlı 
olarak, Eş'ar'iler'e göre ise fiilin elinde ger
çekleşmesi yani kesbi sebebiyle sevabı ve
ya cezayı hak eder. Sübkl bu durumda bi
le aradaki ihtilafın lafzl olmaktan öte bir 
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