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içinde yaþadý. Ancak II. Ýbrâhim Âdilþah’ýn
hoþuna gitmeyen farklý yaþantýsý ve mensup olduðu Þiî mezhebinin ileri gelenleri
için Bîcâpûr’un sýkýntýlý bir hal almasý üzerine saraydan ayrýlmak istedi. Bu sýrada
Bâbürlü Hükümdarý Ekber Þah’ýn kendisinin icat ettiði cihazlardan haberdar olup
Ýbrâhim Âdilþah’a bir ferman göndererek
ondan Fethullah’ý Agra’ya göndermesini
emretmesi Þîrâzî için bir fýrsat oldu. 991
(1583) yýlýnda Agra’ya giden Fethullah Þîrâzî kýsa sürede sarayýn en önde gelen ilim
adamlarý arasýna girdi. Ýbn Sînâ felsefesine vukufu sayesinde itibarý daha da arttý
ve felsefe ilimlerinin Hindistan’da yaygýnlaþmasýnda etkili oldu. 1583’te Nevruz münasebetiyle düzenlenen etkinliklerde icat
ettiði çeþitli mekanik cihazlarý ve seyircileri büyüleyen ilginç araçlarý sergileyerek
bilim ve teknik alanýndaki baþarýsýný ortaya koydu. Bu sebeple Emînülmülk, `Adudüddevle ve `Adudülmülk unvanlarýný aldý.
1585’te malî konularda danýþmanlýk yapmak için Raja Todar Mal ile birlikte vezirlik makamýna getirildi. Bu sýrada bakýr ve
gümüþ sikkelerin deðerlerindeki çeliþkileri tesbit edip yeni bir para birimi düzenledi. Mayýs 1589’da Ekber Þah’ýn ordusunda Keþmir seferine katýldý. Ancak þehre
girerken hastalandý ve Aðustos 1589’da
Keþmir’de vefat etti. Önce Mîr Seyyid Ali
Hemedânî’nin hankahýna defnedildi; daha
sonra Ekber Þah tarafýndan naaþý Keþmir’de Kûh-i Süleyman denilen yere nakledildi.
Mîr Fethullah Þîrâzî, Farsça eserleri
Sanskritçe’ye, Sanskritçe eserleri Farsça’ya çevirerek Hint ve Fars kültürleri arasýnda bir köprü vazifesi görmüþtür. Sahip olduðu hünerler ve geniþ bilgi birikimi sayesinde otomatik buðday deðirmeni, çok
namlulu top, tekerlekli araba, silâhlarý temizleyen makine ve “sâl-i ilâhî” adlý bir güneþ takvimi icat etmiþtir (Irfan Habib, XX/
232-233 [1992], s. 9-11). Ancak günümüze ulaþmayan bu buluþlarý hakkýnda tarih
ve biyografi kaynaklarýndan bilgi edinilmektedir. Fethullah Þîrâzî’nin birçok kitap yazmasýna raðmen bazý kitaplara eklenen birkaç risâlesi hariç eserleri bugüne kadar gelmemiþtir. Kaynaklarda ismi
geçen eserleri þunlardýr: Risâle-i £Acebât-ý Keþmîr (Ebü’l-Fazl el-Allâmî tarafýndan yazýlan Ekbernâme ’ye eklenmiþtir), TârîÅ-i Elfî (Ekber Þah’ýn çeþitli müelliflere yazdýrdýðý bu eserin Ekber Þah’ýn
ikinci yýlýndaki olaylarla ilgili bölümü Þîrâzî tarafýndan kaleme alýnmýþtýr [Storey, I,
118]), ƒulâ½atü’l-menhec (Farsça Kur’an
tefsiridir [Khuda Bakhsh Oriental Public
Library, Patna, nr. 2057]), Minhâcü’½-½â188

dýš¢n (ayrýntýlý bir tefsir çalýþmasý olup
ona aidiyeti þüphelidir), Tekmile-i ¥âþiye (Celâleddin ed-Devvânî’nin Sa‘deddin
et-Teftâzânî’ye ait Teh×îbü’l-man¹ýš ve’lkelâm adlý eserine yazdýðý þerhin hâþiyesidir). Indian Office Library’de Þîrâzî’ye
atfedilen ¥âþiye £alâ Þer¼i’t-Tecrîd adlý
bir eser bulunmaktadýr.
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Ezher’de öðrenim gördü ve Ahmed elMersafî, Ýbrâhim el-Bâcûrî, Ýbrâhim esSekka, Ekrem el-Efganî gibi hocalardan
ders aldý. Tahsilini tamamladýktan sonra
Ezher’de müderrislik yaptý ve eski kaynaklar hakkýndaki bilgisiyle tanýndý. Kendisin-

den ders alanlar arasýnda Muhammed b.
Ca‘fer el-Kettânî, Muhammed Ýlîþ, Þernûbî, Abdülhay el-Kettânî, Yûsuf b. Ýsmâil
en-Nebhânî gibi tanýnmýþ âlimler bulunmaktadýr. Þirbînî, Mýsýr’da Batý tipi eðitimin giderek yaygýnlýk kazanmasýyla birlikte ýslaha yönelik arayýþlarýn baþladýðý Ezher’de geleneksel yaklaþýmý benimseyip
Muhammed Abduh’un öncülüðünü yaptýðý yenilikçi gruba muhalefet etti. Islah
yanlýsý Ali b. Muhammed el-Biblâvî’yi Ezher þeyhliðinden ve üç gün sonra Muhammed Abduh’u Ezher Ýdare Meclisi üyeliðinden alan Hidiv II. Abbas Hilmi, Þirbînî’yi Ezher þeyhliðine getirdi (13 Muharrem 1323 /
20 Mart 1905). Þirbînî, Ezher’in dinî ilimlerin öðretimi için kurulduðunu, modern
bilimlere önem verilmesi halinde dinî ilimlerin ihmal edileceðini ileri sürüp ýslahýn
sadece öðrencilerin hayat þartlarýnýn düzeltilmesiyle sýnýrlý tutulmasýný istiyordu.
Bu sebeple felsefe ve mantýk derslerine
son verdi. Muhammed Abduh, Muša¹¹am
gazetesinde yazdýðý yazýlarla onu eleþtirdi. Hidivin beklentilerine cevap verme konusunda Þirbînî de isteksiz davranýnca 16
Zilhicce 1324’te (31 Ocak 1907) Ezher þeyhliði görevinden alýndý ve yerine Hassûne enNevâvî ikinci defa þeyhliðe tayin edildi. Þirbînî 23 Cemâziyelâhir 1326’da (23 Temmuz 1908) vefat etti. Þâfiî mezhebine mensup olan Þirbînî daha çok bu mezhebin
fýkhýna dair þerh ve hâþiyeler üzerine yazdýðý takrirlerle (ta‘likat) tanýnmýþtýr.
Eserleri. 1. Tašrîr £alâ ¥âþiyeti’l-Bennânî £alâ Þer¼i’l-Ma¼allî. Celâledin elMahallî’nin Tâceddin es-Sübkî’ye ait fýkýh
usulüne dair Cem£u’l-cevâmi£ adlý esere
yazdýðý þerh üzerine Abdurrahman b. Câdullah el-Bennânî tarafýndan kaleme alýnan hâþiyeye yazýlmýþ bir takrirdir (I-II, Kahire 1304, 1318; nþr. Muhammed Abdülkadir Þâhîn, I-II, Beyrut 2005). 2. ¥âþiyetü’l-øureri’l-behiyye. Zekeriyyâ el-Ensârî’nin Ýbnü’l-Verdî’ye ait Þâfiî fýkhýna dair
el-Behcetü’l-Verdiyye adlý esere yazdýðý þerhin hâþiyesidir. Ýbn Kasým el-Abbâdî’nin ayný þerh için kaleme aldýðý hâþiye
ve yine Þirbînî’nin bu hâþiye üzerine yazdýðý takrirle birlikte basýlmýþtýr (I-V, Kahire 1315, 1318; nþr. Muhammed Abdülkadir
Atâ, I-XI, Beyrut 1418/1997). 3. Fey²ü’lfettâ¼ £alâ ¼avâþî Þer¼i TelÅî½i’l-Miftâ¼. Teftâzânî’nin TelÅî½ü’l-Miftâ¼’a yazdýðý el-Mu¹avvel adlý þerh üzerine Abdülhakîm es-Siyâlkûtî’nin kaleme aldýðý hâþiyeyle ilgili bir takrirdir (I-IV, Kahire 13231326, 1328, 1333, 1345). 4. Tašrîr £alâ ¼âþiyeti’l-£A¹¹âr. Celâledin el-Mahallî’nin Tâceddin es-Sübkî’ye ait Cem£u’l-cevâmi£
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adlý eserine yazdýðý þerh ile bunun üzerine Hasan b. Muhammed el-Attâr’ýn kaleme aldýðý hâþiyenin ibarelerini açýklamaktadýr (I-II, Kahire 1316, 1358). 5. Tašrîr
£alâ ¥âþiyeti £Abdil¼akîm £ale’l-Æu¹b
£ale’þ-Þemsiyye. Seyyid Þerîf el-Cürcânî’nin Kutbüddin er-Râzî’ye ait Þer¼u’þ-Þemsiyye’ye yazdýðý hâþiye üzerine Siyâlkûtî’nin kaleme aldýðý hâþiyenin ta‘likatýdýr (Kahire 1328). 6. Tašrîr £alâ Þer¼i’l-Æuþcî
£alâ Risâleti’l-£AŠud fi’l-va²£ (Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye, nr. 5201 h.). Þirbînî’nin kaynaklarda adý geçen diðer eserleri de þunlardýr: Tašrîr £alâ ¥âþiyeti £Abdil¼akîm
£ale’l-£Ašåßid, Tašrîr £ale’l-Üþmûnî, Tašyîdât £alâ þer¼i’l-Celâl el-Ma¼allî £ale’lMinhâci’l-fýšhî, Tašyîdât £alâ þer¼i’lÆas¹allânî £ale’l-BuÅârî, ¥âþiye £alâ Øa¼î¼i’l-BuÅârî.
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Mýsýr’ýn Garbiye vilâyetine baðlý Þirbîn köyünde (günümüzde Dekahliye vilâyetine
baðlý bir kaza) doðdu. Hayatý hakkýnda temel kaynak durumundaki Þa‘rânî ve Gazzî’nin eserlerinde (e¹-ªabašåtü’½-½u³râ, s.
112; el-Kevâkibü’s-sâßire, III, 79) doðum tarihi ve ailesi hakkýnda bilgi verilmez. Sonraki kaynaklarda babasýnýn adý Muhammed (Ýbnü’l-Ýmâd, VIII, 384) ve Abdurrah-

man (Ýbnü’l-Gazzî, III, 161) þeklinde kaydedilmekle birlikte kendisi tefsirinin sonunda babasýnýn adýný Ahmed olarak vermektedir (es-Sirâcü’l-münîr, VIII, 481). 926’dan (1520) önceki bir tarihte tahsil için
Kahire’ye gitti. Zekeriyyâ el-Ensârî, Þehâbeddin er-Remlî, Ahmed Amîre el-Burullusî, Nâsýrüddin el-Lekanî, Muhammed b.
Sâlim et-Tablâvî, Cemâleddin es-Sâfî, Nûreddin el-Mahallî, Bedreddin el-Meþhedî ve
Muhammed b. Abdurrahman en-Nüþeylî
gibi âlimlere öðrencilik yaptý. Özellikle fýkýh, Arap dili ve tefsir alanlarýnda kendini iyi yetiþtirdi; fýkýhta daha çok Remlî’den yararlandý. Bütün hocalarýndan tedrîs
ve fetva icâzeti alarak onlarýn saðlýðýnda
ders ve fetvâ vermeye baþladý. 959 (1552)
yýlý baþlarý ve 961 (1553-54) baþlarýnda Medine’ye gittiðini kaydeden Þirbînî muhtemelen her ikisinde de yýl boyunca orada
kalýp hac sonrasý Kahire’ye döndü. 962’de (1555) Bîmâristânü’l-Mansûrî Külliyesi’nde (el-Mâristânü’l-kebîr el-Mansûrî)
tefsir hocalýðýna tayin edildi. Öðrencileri
arasýnda oðlu Zeynüddin Abdurrahman’ýn
yaný sýra Muhammed el-Kasrî, Zeynüddin
Abdurrahman b. Yûsuf el-Buhûtî ve Muhammed b. Yûsuf Ýbnü’l-Muammer elBetâîhî’nin adý anýlýr. Þirbînî 2 Þâban 977
(10 Ocak 1570) tarihinde Kahire’de vefat
etti. Kabri Karâfetülmücâvirîn’dedir. Hatîb lakabýný el-Câmiu’l-Ezher’de hatiplik görevinde bulunmasýndan dolayý aldýðý nakledilir (Büceyrimî, I, 11). Hocasý Þehâbeddin er-Remlî’nin kendisinden hatip diye
söz etmesi (Þa‘rânî, e¹-ªabašåtü’½-½u³râ,
s. 67), öðrencilik yýllarýnda da bu görevi
üstlendiðini veya Kahire’ye gelmeden önce Þirbîn Camii’nde hatiplik yapmýþ olabileceðini düþündürmektedir. Nitekim XIX.
yüzyýlda Þirbîn’de onun adýyla anýlan bir
cami bulunmaktaydý (Ali Paþa Mübârek,
XII, 338).
Þirbînî ilmî þahsiyeti kadar ibadet ve
zühd hayatýndaki titizliði, güzel ahlâký ve
mütevazi kiþiliðiyle dikkat çekmiþtir. Yakýn arkadaþý ve dostu Þa‘rânî’nin verdiði
bilgiye göre yöneticilerden ve kadýlardan
uzak durur, hatta çoðunu tanýmaz ve resmî görevlere iltifat etmezdi. Þirbînî, özellikle el-Câmiu’l-Ezher baþta olmak üzere
Kahire medreselerinde fýkýh ve Arap dili
sahasýnda ders kitabý olarak okutulan temel eserler üzerine yazdýðý þerh ve hâþiyeleriyle tanýnýr. Þeyhayn (Nevevî ve Râfiî)
sonrasý müteahhirîn dönemi Þâfiî fýkhýnýn geliþmesinde Þirbînî’nin çalýþmalarýnýn önemli bir yeri vardýr. Bilhassa Nevevî’nin Minhâcü’¹-¹âlibîn adlý eserine yazdýðý Mu³ni’l-mu¼tâc, Ýbn Hacer el-Hey-

temî ve Þemseddin er-Remlî’nin þerhlerinden sonra en çok tutulan þerh olup Osmanlý devri Þâfiî fakihlerince esas alýnan
temel kaynaklardandýr. Müteahhirîn devri
Þâfiî fetva usulünde Þirbînî’nin Mu³ni’lmu¼tâc’daki tercihlerinin, genellikle Ýbn
Hacer el-Heytemî ve Þemseddin er-Remlî’nin Minhâc þerhleriyle Zekeriyyâ el-Ensârî’nin Þer¼u’l-Behce ve Þer¼u’l-Menhec’inden sonra geldiði kabul edilir (Alevî b. Ahmed es-Sekkaf, s. 37; Kavâsimî, s.
414-415). Söz konusu eserler arasýnda bir
tercih sýralamasý olmadýðý ve müftünün
dilediðini fetvaya esas alabileceði de söylenmiþtir (Ahmed Meykarî, s. 628-629; M.
Ýbrâhim Ahmed, s. 135-136). Dönemin önde gelen mutasavvýflarýndan Þa‘rânî, Ezher ulemâsýnýn aðýr tenkitlerine mâruz kaldýðýnda onu savunup destekleyenler arasýnda Þirbînî de bulunuyordu. Ancak Münâvî onun sûfîlerle iliþkileri hakkýnda olumlu þeyler söylemez.
Eserleri. A) Fýkýh. 1. Mu³ni’l-mu¼tâc
ilâ ma£rifeti me£ânî elfâ¾i’l-Minhâc. Nevevî’nin Minhâcü’¹-¹âlibîn’i üzerine yazýlmýþ en önemli üç þerhten biri olan eser
Ýbn Hacer el-Heytemî’nin Tu¼fetü’l-mu¼tâc’ýndan sonra, Þemseddin er-Remlî’nin
Nihâyetü’l-mu¼tâc’ýndan önce 959-963
(1552-1556) yýllarý arasýnda kaleme alýnmýþtýr. Þirbînî’nin daha önceki Minhâc
þerhlerinden faydalanarak meydana getirdiði, Bedreddin Ýbn Kadî Þühbe’nin þerhiyle hocalarýndan Zekeriyyâ el-Ensârî’nin
eserlerine (“þeyhunâ” ifadesiyle) ve Þehâbeddin er-Remlî’nin görüþlerine (“þeyhî” ifadesiyle) sýk sýk atýfta bulunduðu eser daha
çok tutulan Nihâyetü’l-mu¼tâc’a kaynak
teþkil etmiþtir (Alevî b. Ahmed es-Sekkaf,
s. 41; Ahmed Meykarî, s. 629, 653). Müellifin, büyük ölçüde Nevevî’nin tercihlerine
baðlý kalarak bu görüþlerin delillerine iþaret etmekle birlikte kendi tercihlerini de
ortaya koyduðu, farklý mezhep görüþlerinin tartýþmasýna ve fazla ayrýntýya girmeden kaleme aldýðý bu þerh birçok defa yayýmlanmýþtýr (Bulak 1293; Kahire 1298,
1303, 1308, 1329, 1377/1958; nþr. Ali M.
Muavvaz – Âdil Ahmed Abdülmevcûd,
Beyrut 1994, 2006; nþr. Muhammed Halîl
Aytânî, Beyrut 1997, 2004; nþr. Muhammed Cemîl Attâr, Beyrut 2004, Cevbelî Ýbrâhim’in ta‘likiyle birlikte). Eserin Soner
Duman tarafýndan yapýlan Türkçe tercümesi yayýmlanmaya baþlanmýþtýr (Ýstanbul 2009). 2. el-Ýšnâ£ fî ¼alli elfâ¾i Ebî
Þücâ£ (Þer¼u øåyeti’l-iÅti½âr). Ebû Þücâ‘
el-Ýsfahânî’nin el-MuÅta½ar’ýna yazýlmýþ
önemli þerhlerdendir. Þirbînî’nin Þâfiî fýkhýna dair diðer üç þerhinden sonra kale-
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