
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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Hacer, ed-Dürerü'l-kamine, ll, 425-428; Nuayml, 
ed-Daris If tfirfi)i'l-medaris (nşr. Ca'fer ei-Hase
nl). Kahire 1988, !, 37-38; Keşfü'?-?UnCın, 1, 399, 
507, 595-597; ll, 1099-1ıoı , ı855 , ı869; Serkls, 
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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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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). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Sübki, Taba/!:at, ı, 48; ll, 262-269; a.mlf., es
Seyfü'l-meşhür fi şerf:ıi 'al!:ideti Ebl Manşür 
(nşr. M. Saim Yeprem, Matüridl'nin Aklde Risa
lesi ve Şerhi içinde), İstanbul2000, tür. yer.; a.mlf .. 
Mu'ldü'n-ni'am ve mübldü'n-nil!:am, Beyrut 
1407/1986, s. 64-66; Şemseddin İbn Abdülhad!, 
eş-Şarimü'l-münekkl {f'r-red 'ale's-Sübkl (nşr. 
Ebü Abdurrahman es-Selef!), Beyrut 1412/1992, 
tür.yer.; Abdürrahim Şeyhzade, NQ.?mü'l-fera'id, 
Kahire 1317, s. 3-59; Beyazızade Ahmed Efendi, 
İşaratü'l-meram min 'ibarati'l-İmam (nşr. M. Za
hid el-Kevser!), İstanbul, ts. (Darü'l-kütübi'l-isla
miyye). s. 53-56; Acliin!, Keşfü'l-/;afa' (nşr. Yusuf 
b. Mahmud el-Hac Ahmed), Beyrut 1405/1985, I, 
356-357; Mütercim Asım Efendi, Merahu'l-mealf 
fi şerhi'l-Emi'i.lf, İstanbul 1304, s. 15-18; H. Laoust. 
"La survie de Gazali d'apres Subki", BEO, XXV 
( 1972). s . 153-172; J. Schacht- [C. E. Bosworth]. 
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SÜBKI, Takıyyüddin 
(-?.f~..Uf~) 

Ebü'l-Hasen Takıyyüddın Alı b. Abdilkatı 
b. Alı b. Ternınarn es-Sübkı 

(ö . 756/1355) 

L 
Şafii alimi, müctehid. 

_j 

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-


