
Kurbetin ibadet türünden olması ha
linde kişinin müslüman olması ve baliğ 
değilse bile temyiz çağında bulunması 
şarttır; aksi takdirde i badeti geçersiz olup 
sevap kazanması söz konusu değildir. Bu
nun dışında kalan vakıf. sadaka, ariyet. 
hasta ziyareti, cenazeyi techiz. tekfin ve 
defin gibi taat ve kurbetlerde din şart 
olmadığı gibi mali olanlar dışında akıl , bu
lüğ ve rüşd de gerekli görülmemiştir. Ay
rıca bir ibadetten hasıl olan sevabm baş
kalarına bağışlanıp bağışlanamayacağı 

konusunu da ayrıntılı biçimde ele alan 
fakihler namaz. oruç. Kur'an okuma gibi 
sırf (ma hz) ibadetlerde daha çekimser 
davranırken sadaka. köle azadı , vakıf gi
bi mali nitelikli ve niyabet geçerli olan 
ibadetlerde olumlu görüş bildirmişlerdir 
(ay rı ca bk. iBADET). 
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KUR Çİ 
C.s~ ;,S ı 

Özellikle Safeviler 'de 
hassa ask er topluluğuna verilen ad. 

L ~ 

Sözlükte "silah" manasma gelen kur 
veya korun sonuna Türkçe "ci" ekinin ge
tirilmesiyle oluşmuş bir kelimedir. "Silahlı 
asker, silahşör. cebeci, ases, asker, bekçi, 
muhafız, zırhlı veya atlı asker" anlamla
rında İlhanlılar'da , daha sonra Karako
yunlu ve Akkoyunlular'da hassa askerleri 
için kullanılmıştır. 

Osmanlı döneminde "korucu" şeklinde 
başta Yeniçeri Ocağı'nda olmak üzere çe
şitli askeri müesseselerde-görevli kimse-

ler için kullanılan bu tabir Safeviler dev
rinde Farsça'ya geçmiş ve ülkenin ileri 
gelen kimselerinin çocuklarından teşkil 
edilen atlı muhafız alayı için kullanılmıştır 
(Hammer, VII . 73-74) . Özellikle Türkmen 
kabilelerinin atlı askerleri . muhafız birlik
leri bu tabirle anılmıştır. Safevi kaynak
larında "kurçl-i şemşlr" , "kurçl-i tir ü ke
man" gibi tabiriere rastlanır. Ayrıca has
sa muhafız birlikleri için "kurciyan-ı has
sa-i şahl. kurciyan-ı izam-ı şah!" gibi nite
lemeler de kaynaklarda yer alır. Kurçile
ri n amirine kurçibaşı denirdi. Bu tabir 
Safevi kroniklerinde 911 ( 1505) yılından 
itibaren geçmeye başlar ve emlrü'l-üme
ralığa bağlı bir makam olarak zikredilir. 
Daha sonra 1. Tahmasb döneminde eml
rü'l-ümeranın (beylerbeyi) yerini almış
tır. Kurçibaşının emrinde sarık, kılıç , han
çer, yay. mızrak. okluk, kalkan, zırh . ayak
kabı , kadeh. üzengi, gem ve kuşçu kurçi
si olmak üzere on üç kurçi vardı ( İA, X, 57) . · 

Babürlüler'de muhafız. cephane ku 
mandanı , silahdar karşılığı kullanılan ve 
askeri bir rütbe olan "kur beyi" unvanı 
vardı. Ayrıca kur kelimesiyle türetilen . 
"silah deposu veya imalathanesi" anla
mında kurhane, "bekçi" anlamında kur
başı terimlerine de rastlanmaktadır. 
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EbO M uhammed M uhyidd!n A bdülkadir 
b . Muhammed b. Muham m ed 

ei-Kureş! el-Mısr! 

(ö. 775/1373) 

L 
Hanefi fakihi ve biyograf i yazarı . 

~ 

20 Şaban 696 ( 13 Haziran 1297) tarihin
de doğdu . Büyük dedelerinden Ebü'l-Ve
fa'ya nisbetle İbn Ebü'l-Vefa diye de anı
lır. Ebü'l-Hasan İbnü 's-Sawaf, İmadüddin 
İbnü 's-Sükkerl. Ebü'I-Abbas el-Haccar. 
Sittülvüzera. Reşldüddin İbnü 'l-Muallim 
ve Kutbüddin el-Halebl'den hadis, Fah
reddin Osman b. İbrahim et-Türkmanl 
ile iki oğlu Alaeddin İ bnü't-Türkmanl ve 

KU REST 

Taceddin İbnü 't-Türkmanl'den fıkıh öğ
rendi. Ayrıca Ebu Hayyan ei-Endelüsl. İbn 
Seyyidünnas. Radıyyüddin et-Taberi ve 
diğer birçok hocadan çeşitli konularda 
ders aldı. Hatız ed-Dimyatl de kendisine 
icazet verdi. Fıkıh ve hadis başta olmak 
üzere birçok ilim dalında uzman oldu. 
Kaynaklarda güçlü bir hatız ve büyük bir 
alim olduğu , hadis ve fıkıh alanında ta
nınmış birçok kişinin kendisinden ders 
aldığı , güzel yazı yazdığı ve çeşitli kitap
ları istinsah ettiği kaydedilir. Ancak Teh
~ibü'l-esma ' adlı eserinin müellif hattı 
nüshası İbn Hacer'in. "Yazısı güzeldi, fa
kat mahir değildi " şeklindeki tesbitini te
yit eder mahiyettedir. Kureşi 7 Reblülev
vel 775 (27 Ağustos 1373) tarihinde Kahi
re'de vefat etti. 

Eserleri. 1. e/-Cevahirü'/-mucjıyye* 

ii tabal)ati 'l-Jjanefiyye . Hanefi ulema
sının hayatına dair günümüze ulaştığı bi
linen büyük hacimli en eski çalışma olup 
2000'i aşkın biyografiyi ihtiva etmekte
dir. Eser önce Haydarabad'da basılmış 
(1-11 , 1332/ 1914). daha sonra Abdülfettah 
Muhammed el-Hulv tarafından bu baskı 
ile üç yazma nüshası esas alınarak ten
kitli neşri yapılmıştır (l-V, Ka h i re 1398-
1408/1 978- 1988 , 141 3/1993 ) z. el-'İnaye 
bi-ma'rife ti (ff tal]rici) ef:ıôdişi'l-Hida
ye. Eserde, Burhaneddin el-Merginanl'
nin Hanefi fıkhına dair el-Hidaye'sinin 
hadisleri tahrlc edilerek hadis tekniği açı

sından değerlendirilmiştir. Müellif önsöz
de (vr ı b-2•) Hanefiler'in hadis konusuna 
bakışları. hadisi delil olarak kullanmaları 
ve buna verdikleri önemle bu konuda Ha
nefiler'e yöneltilen eleştirilere temas eder. 
Tahavl, E bO Bekir er-Razi (Cessas) ve Ku
dür! gibi mütekaddimln Hanefi uleması

nın hadisleri değerlendirerek sahih ve za
yıf olanları tesbit ettikleri ne, sonraki alim
lerin ise bunlara güvenip araştırma yap
madıklarına işaret eden müellif, Ahmed 
b. İbrahim es-Serücl hariç el -Hidaye şa
rihlerinin de buna yönelmediğin i görün
ce bu kitabı yazdığım. 727 (1327) yılında 
tamamlayıp 730 'da temize çektiğini kay
deder. Eserin bir nüshası Süleymaniye Kü
tüphanesi 'ndedir (Yenicami , nr 261 ). 3. 
Teh ?,ibü '1-esma 'i'l-val)la fi'l-Hidaye 
ve'l-IjulCışa . el-Hidaye ile Hüsameddin 
Ali b. Ahmed er-Razl'nin Mu]]taşarü'l

Kuduri'yi şerhettiği IjulCışatü 'd-deW'il 

ii tenl)if:ıi'l-mesa'il adlı kitabında geçen 
alimierin kısaca tanıtıldığı eser alfabetik 
olarak düzenlenmiştir. Müellifin önsözde, 
daha önce el -Hidaye ile IjulCışa üzerine 
yaptığı ( a ş bk.) iki çalışmayı tamamlayıcı 
mahiyette olduğunu belirttiği bu eserin 
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KURESI 

müellif hattı nüshası Süleymaniye Kütüp
hanesi'nde kayıtlıdır (Yenicami , nr. 872, vr. 
90"-141 b). 

Kureşi'nin kaynaklarda adı geçen diğer 
eserleri de şunlardır: et-Turu]f ve'l-ve
sa'il ila ma'rifeti el).adişi ljulaşati'd
dela'il (Hüsameddin er-Razl'nin adı geçen 
eserindeki hadislerin tahrfcine dair olup 
el-Hidaye'ni n hadisleriyle ilgili eserin ön
sözünde be lirttiğ i üzere onunla birlikte te
lifini tamaml a mıştır) ; Şerl).u ljulaşati'd

dela'il; Tehıibü '1-esma'i 'l-va]fı'a ii kü
tübi aşl).abine 'l- 'ulema' ( el-'İnaye adlı 
kitabının önsözünde i şa ret ettiğ i bu çalı ş
ma Hanefi imamlarının eserlerinde geçen 
sa ha be, tabiln. Hanefi ima mları ve talebe
lerinin isimlerini ihtiva eder) ; Tertibü Teh
ıibi'l-esma ' ve'l-lugtit; el-lfavi ii be
yani aşari't-Tal).avi(Me'ani'l-aşarın ha
di sleri ni tahrfc etmi ştir); el-İ'timfıd ii 
şerl).i'l-İ'ti]fad (Ebü ' l-Berekat en-Nesefl"
nin 'Umdetü ' l-'a~a'id' inin şerhi d ir); ed
Dürerü'l-münife fi'r-red 'ala İbn Ebi 
Şeybe iimfı evredehi:Z 'a]{ı Ebi Ijanife 
(ibn Ebu Şeybe' nin el-Muşanne{'inde Ebu 
Hanife'ye yönelttiğ i eleştirilerine reddiye
dir) ; el-Bustfın fi mena]fıbi'n-Nu'man; 
el-Vefeyat; el-Mu{ıtaşar ii 'ulılmi'l-l).a
diş. Kureşi'nin ayrıca müellefe-i ku!Gba 
dair bir eseri olduğu kaydedilmektedir. 
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li] AHMET ÖZEL 

L 

KUREYŞ (Beni Kureyş) 
(~}~) 

Hz. Peygamber' in mensup olduğu 
Arap kabilesi. 

_j 

Adnanller'in Mudar kolundan olup ge
nellikle kabul edildiğine göre adını Kureyş 
lakabıyla bilinen Fihr b. Malik'ten alır. Bu 
zatın asıl adının Kureyş, lakabının Fihr ol-
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duğu da belirtilir. Hz. Peygamber'in on 
birinci kuşaktan dedesi olan Fihr'in soyu 
Adnan'a kadar Fihr b. Malik b. Nadr b. Ki
nane b. Huzeyme b. Müdrike b. İlyas b. 
Mudar b. Nizar b. Mead b. Adnan şeklin
dedir. Kabileye bu adın verilmesiyle ilgili 
olarak ileri sürülen diğer görüşlerden biri
ne göre Kureyş kelimesi "toplanmak, bir 
araya gelmek; ticaret yapmak" anlamın
daki takarruş kökünden gelmekte ve Fihr 
b. Malik'in soyunun. Kusay b. Kilab liderli
ğinde Mekke ve çevresinde ikamet etmek 
üzere bir araya toplanmış olması veya ti
caret yapması sebebiyle böyle adlandırıl
dığı kaydedilmektedir. Diğer bir görüşe 
göre ise Kureyş. Kelb ve Esed kabilelerin
de olduğu gibi bir hayvan isminden hare
ketle "köpek balığı" manasındaki kırş ke
limesi nden türetilmekte ve köpek balı
ğının denizdeki diğer balıklar karşısında 
güçlü olması gibi Kureyş'in de diğer kabi
telere karşı üstünlüğünü ifade etmekte
dir. Öte yandan Fihr b. Malik'in çocukla
rının hac için Mekke'ye gelenler arasında 
korunmaya muhtaç olanları, fakir ve ihti
yaç sahiplerini tesbit edip sıkıntılarını gi
dermeye çalıştıkları için "araştırmak, tef
tiş etmek" anlamındaki takr'iş kelime
sinden hareketle veya Fihr b. Malik'in to
runlarından olup kabilenin kervanlarına 
rehberlikeden Kureyş b. Mahled'e izafet
le bu ismin verildiği zikredilir. Bazı neseb 
alimleri de Kureyş'in Nadr b. Kinane'nin 
adı olduğunu . kabilenin ona dayandığını 
söylemekte ve isimlendirme konusunda 
Fihr b. Malik hakkında söylenenleri Nadr 
b. Kinane ile ilgili olarak tekrarlamakta
dırlar. 

Fihr b. Malik, bir dönemde Beni Kina
ne'nin liderliğini üstlerıerek Himyer'iler'e 
karşı savaşmış ve galip gelmiştir. Rivaye
te göre, Kabe'yi Mekke'den Yemen'e nak
letmek suretiyle insanların hac için kendi 
topraklarını ziyaret etmesini isteyen Him
yer'iler. Hassan b. Abdükü la! kumandasın
da Mekke yakınlarına kadar ulaşmış. bu
nun üzerine Kinane, Kureyş ve diğer ka
bileler Fihr b. Malik liderliğinde bir araya 
gelerek Himyer'iler'le yaptıkları savaşta 
onları mağlfıp etmiştir. 

Kureyş kabilesi, uzun süre Beni Kina
ne'den olan akrabalarıyla birlikte dağınık 
gruplar halinde Mekke dışındaki çadırlar
da yaşadı. V. yüzyılın ilk yarısında Fihr b. 
Malik'in altıncı kuşaktan tarunu ve Hz. 
Peygamber'in beşinci kuşaktan dedesi 
Kusay b. Kilab liderlik vasıflarıyla Kureyş 
kabilesi arasında seçkin bir yer kazandı ve 
kabilenin tarihinde önemli bir rol oynadı. 
Kureyş kabilesi, Kusay liderliğinde Kinane 

ve Kudaa kabilelerinin de yardımıyla Mek
ke hakimiyetini elinde bulunduran Beni 
Huzaa ile mücadele etti ve sonunda Mek
ke hakimiyeti Kabe ile ilgili hizmetlerle 
birlikte Kureyş kabilesine geçti. Kusay da
ğınık halde yaşayan Kureyş kollarını birleş
tirerek Kabe çevresinde iskan etti. Kabe 
civarından başlayarak Mekke toprakları
nı on parçaya ayırdı ve Kureyş'in on kolu 
arasında paylaştırdı. Kureyş'in bazı kol
ları da Mekke dışında yerleştir i ldi. Kabile
den Mekke'de iskan edilenlere " Kureyşü'l
bitah", Mekke dışında yerleştirilenlere de 
"Kureyşü 'z-zevahir" adı verildi. Kusay ay
rıca gerekli düzenlemeler yaparak Mekke 
idaresi (Darünnedve idaresi) , başkuman 

danlık (k ıyade). sancaktarlık (Iiva), Kabe 
muhafıziiğı (sidane veya hicabe). hacı lara 

su temini (sikaye) ve hacıları ağırlama (ri
fade) hizmetlerini elinde topladı. Onun 
yaptırdığı Darünnedve. Kureyş kabilesinin 
önemli meseleleri görüşüp karara bağla
dığı ve çeşitli törenierin düzenlendiğ i bir 
toplantı yeri olarak İslam dönemine kadar 
devam etti (ibn Sa'd, ı. 69- 73; ayrıca bk. 
KUSAY b. KİIAB) 

Kusay'ın ardından Mekke ve Kabe ile 
ilgili hizmetler büyük oğlu Abdüddar'a 
geçti. Ancak daha sonra Abdümenafoğul

ları Abdüşems, Haşim, Muttalib ve Nev
fet sayıca ve itibar bakımından daha üs
tün olduklarını ileri sürerek bu görevlerin 
kendilerine verilmesini isteyince Kureyş
liler arasında anlaşmazlık çıktı . Kureyş'in 

"mutayyebfın" (güzel koku sürünenler) de
nilen ve Abdümenaf'ı destekleyen Beni 
Esed, Beni Zühre, Beni Teym b. Mürre. 
Beni H ar is b. Fihr kolları ile "ah laf" (yemin
liler) veya "leakatü'd-dem" (kan yalayıcılar) 
denilen ve Abdüddar'ı destekleyen Beni 
Mahzfım , Beni Sehm, Beni Cumah, Beni 
Adi b. Ka'b kolları kendi aralarında topla
narak birbirlerini desteklemek üzere ye
min ettiler. Birincilerin ittifak yeminine 
"Hilfü'l-mutayyeb'in", ikincilerinkine "Hil
fü'l-ahlaf" (Hilfü leakati 'd-dem) adı verildi. 
Kureyş'in Beni Amir b. Lüey ile Beni Mu
harib b. Fihr kolları ise tarafsız kaldı . Ta
raf olan kollar çatışma noktasına gelmiş
ken uzlaşmadan yana olanlar ağır bastı ve 
bunların araya girmesiyle anlaşma sağ
landı. Anlaşmaya göresidane (hicabe) ve 
liva görevleriyle Darünnedve yöneticiliği 
Abdüddar'da kaldı. Sikaye, rifade ve kıya
de görevleri ise Abdümenat'a verildi. Bu 
durum İslamiyet'in zuhuruna kadar de
vam etti. Daha sonra kıyade Abdüşems'e, 

ondan oğlu Ümeyye'ye, ondan da oğlu 
Harb'e geçti. Sikaye ve rifade zenginliği 
ve cömertliğinden dolayı Haşim b. Abdü-


