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Ebû Muhammed (Ebû Zeynilâbidîn)
Sîdî Muhtâr b. Ahmed b. Ebî Bekr
b. Habîbillâh el-Vâfî el-Küntî
(ö. 1226/1811)

˜

Kådiriyye tarikatýnýn
Küntiyye/Muhtâriyye kolunun
kurucusu.

ayırmak için kendisi “Sîdî Muhtâr elKebîr”,
torunu “Sîdî Muhtâr esSag¢r” diye anılır.
Annesini ve babasını küçük yaşlarda kay
betti, ağabeyi Muhammed’in himayesin
de büyüdü. Anne tarafından dedesi Şeyh
Abdülkådir b. Muhammed’den himmet
gördü. Dinî eğitimini Tevârik (Tuareg) ka
bilesi içindeki hocalardan aldıktan sonra
Erevânlı Kådirî şeyhi Sîdî Ali b. Necîb’den
fıkıh, fıkıh usulü, Arap dili, kıraat, hadis,
kelâm ve siyer okudu; kendisine intisap
ederek hilâfet aldı. Şeyhinin vefatının
(1170/1757) ardından önce atası Sîdî
Ahmed elBekkây (elBekkâ’) elKebîr’in
mezarının bulunduğu Velâte’de bir süre
kaldı, daha sonra Tagânt’a geçti. Ezevâd
yakınlarındaki Bûlenvâr’da açtığı zâviye
sinde irşad faaliyetine başladı. Kådirî şeyhi
olarak Batı Sahrâ ve Bilâdı Sûdan’da üne
kavuştu. Onun ilmî ve mânevî otoritesi,
bir taraftan kabilesinin XVIII. yüzyılın
ikinci yarısıyla XIX. yüzyılın ilk çeyreğinde
bütün Batı ve Güney Sahrâ bölgesinde
etkin olmasını, diğer taraftan Kådiriyye
tarikatının bölgede güçlenmesini sağladı.
Künte kabilesi bu bölgede Kådiriyye tari
katıyla özdeşleşti. İlim ve irşad faaliyetleri
yanında özellikle ticaret yolları üzerinde
zâviyeler kurmak, su kuyuları açmak, hur
ma ağaçları dikmek, yol güvenliğini sağ
lamak, zâviyelerde fakir ve kimsesizleri,
mazlumları himaye etmek suretiyle bölge
halkı arasında büyük saygınlık kazandı.
Küntî’nin çevredeki diğer müslüman lider
ve ıslahatçıların aksine İslâm’ı yaymak ve
benimsetmek için siyaseti ve silâhlı müca
deleyi değil mücahedeyi esas alması, ka
bile reisleri arasındaki ihtilâflarda hakem
rolü oynaması ve düşmanlıkları ortadan
kaldırması saygınlığını daha da arttırdı.
Bölge liderlerinden Bornu Hükümdarı Mu
hammed elBekr, Nijerya’nın kuzeyindeki
Hevsâ bölgesinde Sokoto Fûlânî Devleti’ni
kuran Osman b. Fûdî (Osman dan Fodio),
kardeşi Abdullah, oğlu ve halefi Muham
med Bello gibi birçok yönetici kendisine
intisap etti.
Küntî 5 Cemâziyelevvel 1226 (28 Ma
yıs1811) tarihinde Bûlenvâr’da vefat etti
(A.A.Batran,s.127;krş.Stewart,s.35).

™

1142 (1729) yılında bugün Mali Cumhu
riyeti sınırları içinde kalan Tinbüktü’nün
400 km. kuzeydoğusundaki Ezevâd bölge
sinde bulunan Kesîbüugål’da doğdu. Batı
Sahrâ’daki Künte kabilesinin Evlâdü’lVâfî
koluna mensuptur. Soyu Kuzey Afrika fâti
hi Ukbe b. Nâfi‘e ulaşır. Aynı adı taşıyan to
runu Muhtâr b. Muhammed elKüntî’den

Bûlenvâr’da hanımı ve oğlu Muhammed
elHalîfe’nin kabirlerinin de bulunduğu
türbesi 15 Eylül 2012’de Tevhid ve Cihad
Hareketi mensupları tarafından yıkılmış
tır. Vefatının 200. yıl dönümünde Moritan
ya’nın ilim ve kültürü yanında onun hayatı,
eserleri ve tesirleri konusunda araştırma
yapmak üzere Nuakşot’ta(Nouakchott)
Mecmau’şŞeyh Sîdî elMuhtâr elKüntî es
Sekafî elİslâmî adıyla bir kurum faaliyete

KÜNTÎ, Muhtâr b. Ahmed

geçmiştir. Oğlu Muhammed e¹ªarâßif
ve’ttelâßid min kerâmâti’şşeyÅay
ni’lvâlide ve’lvâlid, Muhammed Emîn
b. Abdullah elHâcî esSahrâvî enNeh
cü’lmuÅtâr ve’lKevserü’lmidrâr fî
menâšıbi’şŞeyÅ elMuÅtâr ve eşyâ
hihi’laÅyâri’lebrâr (Abdüsselâm b.
AbdülkådirİbnSûde, Delîl,I,224; İt¼â
fü’lmü¹âli£,I,269) adıyla birer eser yaz
mışlardır. Abdülazîz Abdullah Batrân,
Birmingham Üniversitesi’nde Küntî üze
rine bir doktora tezi hazırlamış (Sidi al
Mukhtar alKunti and the Recrudescence
of Islam in the Western Sahara and the
Middle Niger c. 17501811,1971) ve eser,

The Qadiriyya Brotherhood in West
Africa and the Western Sahara the
Life and Times of Shaykh alMukhtar
alKunti (17291811) adıyla yayımlanmış
tır (Rabat2001).
Batı Afrika’da Kådiriyye tarikatı Muhtâr
elKüntî’nin atalarından Sîdî Ahmed el
Bekkây’a nisbetle Bekkâiyye, kendisine
nisbetle Muhtâriyye / Küntiyye ve oğlu
na nisbetle Muhammediyye diye de anı
lır. Batı Afrika’da Mâlikî mezhebinin en
önemli ve etkin şahsiyetlerinden biri olan
Küntî, bölgede izleri silinmeye yüz tutmuş
bulunan Kådiriyye tarikatını ihya eden bir
müceddid kabul edilir. Kådirî zikrine Sah
ra bölgesi halkının karakter ve mizacına
uygun yeni ezkâr ve evrâd eklemiş, böl
gedeki dinî geleneklerin de etkisiyle kera
metlere, harflere, gizli ve bâtınî ilimlere,
tılsıma, rüya tabirine önem vermiştir. Bu
tutumu bölge fukahası arasında tartış
malara yol açmış ve tenkitlere mâruz
kalmıştır. Önemli bir muhalifi Muhtâr b.
Bûnâ elCekenî’dir. Ancak bunların daha
sonra mektuplaştıkları ve aralarında iyi
ilişkiler kurulduğu kaydedilir. Medrese
ler açarak dinî ilimlerin öğretimi üzerinde
durması, şer‘î esaslara titizlikle riayet et
mesi ve uygulamalarında belirli kıyafete,
asâ taşımaya, raks, yüksek sesle zikir vb.
hususlara yer vermeyerek bölge halkının
hayat tarzına uygun bir sadeliği benimse
mesi tarikatın halk arasında büyük rağ
bet görmesinin önemli etkenlerinden biri
olmuştur. Küntî’nin öğrenci ve müridleri
arasında Sîdiyâ elKebîr diye tanınan Sîdî
b. Muhtâr b. Heybe elEbyeyrî, Kådî b.
Hâc Elfag elÎcîcî, Mustafa elArabî elEb
yeyrî, Muhammed Emîn b. Abdülvehhâb
elKalkamî, Muhammed Tâhir, Alfa Nûh
b. Tâhir elFûlânî önde gelenlerdir. Kendi
sinden sonra oğlu Muhammed irşad ma
kamına geçmiştir.
Eserleri. 1. elCür£atü’½½âfiye ve’n
nef¼atü’lkâfiye. Tasavvuf ve ahlâka dair
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bir eserdir (AhmedVüldM.Yahyâ, Fih
risü maÅ¹û¹âti Şinš¢¹,s.91,347; Fihrisü
maÅ¹û¹âti Merkezi A¼med Bâbâ,I,204;II,
82;III,162,424). enNa½î¼atü’lkâfiye,
elCür£atü’½½âfiye ve’nna½î¼atü’lkâ
fiye, enNa½î¼atü’şşâfiyetü’lkâfiye
gibi isimlerle de anılan eser müellifi ta
rafından erReşfetü’şşâfiye mine’l
Cür£ati’½½âfiye adıyla ihtisar edilmiştir.
2. elKevkebü’lvekkâd fî ×ikri’lme
şâyiÅ ve ¼ašåßiši’levrâd. Eserde va
hiy, ilham, vird hakkında bilgi verilmekte,
virdlerin Kur’an ve hadislerden alındığı
ispata çalışılmakta, ayrıca dua ve âdâbı,
nur, havf ve recânın mahiyeti, teheccüd
namazı, velâyetin alâmetleri, şeytan ve
cin, zikirle ilgili meseleler, Allah’ın ilim ve
ameli birlikte lutfettiği kimse ile ilimsiz
amel eden kişi arasındaki fark, hadisler
ve yorumları gibi meseleler üzerinde du
rulmaktadır (AbdülkådirMemmâHaydere,I,226-227; Fihrisü maÅ¹û¹âti Merkezi
A¼med Bâbâ,II,48,357;V,48;Allûş–
Recrâcî,I/2,s.231).3. Keşfü’llebs fîmâ
beyne’rrû¼ ve’nnefs. Bu eserde ruh
ve nefsin mahiyeti, günahın mârifet ve
taate engel olması, tevhid, Allah’ın isim ve
sıfatları, takvâ gibi konular ele alınmıştır
(Fihrisü maÅ¹û¹âti Merkezi A¼med Bâbâ,
III,275).4. Ce×vetü’lenvâr fi’zzeb £an
menâ½ıbi evliyâßi’llâhi’laÅyâr. Evliya
nın kerametlerini kabul etmeyen Muhtâr
b. Bûne elCekenî’ye reddiye olarak ka
leme alınmıştır (AhmedVüldM.Yahyâ,
Fihrisü maÅ¹û¹âti Şinš¢¹, s. 72; Fihrisü
maÅ¹û¹âti Merkezi A¼med Bâbâ,I,203;
III,300,521).5. Kitâbü’lMinne fi£tišådi
Ehli’ssünne. Tevhid, iman, küfür, şefa
at, istiğfar, büyük günahlar, kader, kıya
met ve alâmetleri, arş, evliya, dua, zikir
ve diğer birçok konuyu içermektedir (The
Meanings of Timbuktu,s.215-217;Fihrisü
maÅ¹û¹âti Merkezi A¼med Bâbâ,I,183,
184). 6. elEcvibetü’lmühimme limen
lehû biemri (dînihî) himme. Eğitim ve
öğretim, kazanç, evlenme, âdâbı muâşe
ret, zühd, sadaka, hâkimlik gibi konularla
ilgilidir (a.g.e.,I,35,36;II,512;III,411;IV,
67;V,586). 7. elİrşâd fî me½âli¼i’l£ibâd.
İki ciltlik bir eser olup mutaassıp dindar
lara nasihat etmek, müslümanları tekfir
edenlerin görüşlerini çürütmek ve çeşitli
mezhep fırkaları hakkında bilgi vermek
amacıyla kaleme alınmıştır (a.g.e.,II,131).
8. Hidâyetü’¹¹ullâb. Mâlikî fıkhına dair
muhtasar bir çalışma olan eserde Halîl b.
İshak elCündî’nin elMuÅta½ar’ı örnek
alınmakla birlikte burada metin daha açık
bir dille yazılmış ve ihtilâflara fazla giril
memiştir (AhmedVüldM.Yahyâ,Fihrisü
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maÅ¹û¹âti Ni£me, s.334;Allûş–Recrâcî,
I/2,s.331;Hunwick,Arabic Literature,IV,

76).Müellif eserini Fet¼u’lvehhâb fî be
yâni elfâ¾i Hidâyeti’¹¹ullâb adıyla dört
büyük cilt halinde şerhetmiştir (Ahmed
VüldM.Yahyâ, Fihrisü maÅ¹û¹âti Ni£me,
s.208-209;AbdülkådirMemmâHaydere,I,181-182;Hunwick,Arabic Literature,
IV,75).9. elBürdü’lmüveşşâ fî ša¹£i’l
metâmi£ ve’rrüşâ. Rüşvet, hâkimlik,
hâkimin âdil olmaması halinde topluma
düşen sorumluluk, emanet, helâlharam,
adalet ve şartları, yönetici ve hâkimlerin
sorumlulukları, yalan şahitlik vb. konuların
ele alındığı iki ciltlik bir eserdir (Fihrisü
maÅ¹û¹âti Merkezi A¼med Bâbâ,I,392;
II,82;III,139;IV,130,550). Müellifin oğlu
Muhammed eseri £İlmü’lyaš¢n ve süne
nü’lmüttaš¢n bi¼asmi’litâveti’lmü
zevvere bi¼ašši’lmüsta¼ıšš¢n adıyla
şerhetmiştir (Hunwick,Arabic Literature,
IV,73-97). 10. Nüzhetü’rrâvî ve bu³ye
tü’l¼âvî. Siyere dair yirmi bir bölümlük
bir eser olup Allah’ın birliği, helâlharam,
cennet ve cehennem gibi konuları da içe
rir(AhmedVüldM.Yahyâ,Fihrisü maÅ¹û
¹âti Şinš¢¹,s.98;Fihrisü maÅ¹û¹âti Merkezi
A¼med Bâbâ, I,235;III,206;M.Abdullah
İnânv.dğr.,II,1058-1060).11. Nef¼u’¹¹îb
fi’½½alât £ale’nnebiyyi’l¼abîb (Ahmed
VüldM.Yahyâ, Fihrisü maÅ¹û¹âti Şinš¢¹,
s.84; Fihrisü maÅ¹û¹âti Merkezi A¼med
Bâbâ,I,266-267;II,48,50,65,165,523;
III,342,502;V,48,84,91,481). Eser mü
ellifin oğlu Muhammed tarafından er
Rav²ü’l¼asîb (Menûnî,II,832;Allûş–
Recrâcî,I/2,s.217), ayrıca Abdüsselâm
b. Muhammed elYa‘k†bî elFâsî tarafın
dan Nüzhetü’lebrâr ve riyâ²ü’lenvâr
ve’lezhâr ve sırru nûri’lenvâr ve’l
esrâr fî a½li yenbû£i şerefi a¹yebi’¹¹îb
£ale’½½alâti’lmüsemmât biNef¼i’¹¹îb
fi’½½alât £ale’nnebiyyi’l¼abîb adıyla
şerhedilmiştir (Menûnî,II,844). 12. Sül
lemü’rrıŠvân bi×evši ¼alâveti’lîmân.
Öğretme ve öğrenmenin âdâbı hakkın
dadır (Fihrisü maÅ¹û¹âti Merkezi A¼med
Bâbâ,I,216). Küntî’nin bu konuda Ma¹ıy
yetü’lÅalâ½ fî (ma£nâ) kelimeti’liÅlâ½
fî şeßni’lmu£allim ve’lmüte£allim adlı
bir eseri daha vardır (Fihrisü maÅ¹û¹âti
Merkezi A¼med Bâbâ,II,126;Hunwick,
Arabic Literature, IV, 78). 13. Fet¼u’l
vedûd Şer¼u’lMaš½ûr ve’lmemdûd.
İbn Mâlik’e ait eserin 1000 beyitlik şer
hidir (nşr.Me’mûnMuhammedAhmed,
Kahire1423/2002). 14. Keşfü’nnišåb £an
esrâri Fâti¼ati’lKitâb (Fihrisü maÅ¹û¹âti
Merkezi A¼med Bâbâ,I,11;II,81,357).
15. Zevâlü’lilbâs fî ¹ardi’şşey¹âni’l

(vesvâsi’l)Åannâs. Tasavvufa dairdir
(AhmedVüldM.Yahyâ,Fihrisü maÅ¹û¹âti
Şinš¢¹,s.96,324;Fihrisü maÅ¹û¹âti Merke
zi A¼med Bâbâ,I,215).16. Fıšhü’la£yân

fî ¼ašåßiši’lÆurßân ve’ssünne. Küntî,
Lübbü’lelbâb fî ¼ašåßiši’ssünne ve’l
Kitâb adıyla da anılan bu iki ciltlik eseri
ni bazı talebelerinin yağmur bulutlarının
mahiyeti hakkında sordukları soru üzeri
ne yazmıştır. Eserde meteorolojik olaylar,
gayb âlemi, Kur’an’dan çıkarılan ilimler,
nefis, şeytan, seyahatin fazileti, tıbbı ne
bevî gibi konular hakkında da bilgi verilir
(AhmedVüldM.Yahyâ,Fihrisü maÅ¹û¹âti
Ni£me, s.215; Fihrisü maÅ¹û¹âti Merkezi
A¼med Bâbâ,II,487;III,301).17. Fetâvâ
fıšhiyye (AhmedVüldM.Yahyâ,ƒazâßin,
s.56,92,105,134,178). Bu konuda ayrıca
Nevâzil fi’lfıšh, Ecvibe fi’lfıšh ve’s
siyâse, Ecvibe fıšhiyye adlı risâleleri var
dır (fıkıhvetasavvuflailgiliçeşitlikonularadaircevap,fetvaveküçükrisâleleriiçin
ayrıcabk.AbdülkådirMemmâHaydere,I,
201-202,220;II,140,153,238,358,375;
Fihrisü maÅ¹û¹âti Merkezi A¼med Bâbâ,
I-III,tür.yer.).18. Mecmû£a min a¼zâbihî
(Fihrisü maÅ¹û¹âti Merkezi A¼med Bâbâ,

II,342). Küntî’nin tertip ettiği evrâd ve
hizipler bazı özel adlarla müstakil olarak
veya bir arada çeşitli mecmualarda gü
nümüze ulaşmıştır (a.g.e.,I,207,226;II,
169,419,423,520;III,277,556). Küntî’nin
telifleri içinde çeşitli kişilere verdiği öğüt
ler, yaptığı vasiyetler, bazı önemli kişi ve
kabilelere yazdığı mektuplar, muhtelif ko
nularda kaleme aldığı manzumeler önemli
bir yekün tutar. Ehmîmed b. A‘mer, onun
şiirlerini Nuakşot Üniversitesi’nde bitir
me tezi olarak derleyip neşre hazırlamıştır
(Dîvânü’şŞeyÅ Seyyid MuÅtâr elKüntî,
1991).
DiğerBazıEserleri: Na½î¼a li’nnisâß
(AhmedVüldM.Yahyâ, ƒazâßin,s.152);
eşŞümûsü’lMu¼am me diy ye fi’l
£ašåßidi’lMu¼am me diy ye (Ahmed
VüldM.Yahyâ, Fihrisü maÅ¹û¹âti Ni£me,
s.188); Kitâb (Risâle) fî £ilmi’tta½avvuf
(a.g.e.,s.225; Mu½annef fi’tta½avvuf ad
lıaynıhacimdekirisâledebuolmalıdır;
a.g.e.,s.266); el¥ı½nü’lmenîß fi’tte
veddüd ile’l¼abîb (Fihrisü maÅ¹û¹âti
Merkezi A¼med Bâbâ, III,82); Keşfü’les
râr £ammâ Åufiye £ani’lefkâr (a.g.e., III,
520); Man¾ûme fî £ilmi’rresm (a.g.e.,V,
482); Risâle fi’levfâš ve’lesrâr (a.g.e,V,
486);Şer¼u ismi’llâhi’la£¾am (a.g.e.,V,
75,486).etTe×yîlü’lcelîl (a.g.e., II,120;
III,422); Dîvânü’lmülûk fî selâ¹îni’s
Sûdân (a.g.e.,II,268); el£İlmü’nnâfi£
(a.g.e., I,219;III,175;Hunwick,Arabic Li
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terature,IV,76;bueseroğluMuhammed’e

denisbetedilir:AbdülkådirMemmâHaydere,II,395); A¼kâmü’²²iyâfe (Ahmed
VüldM.Yahyâ, ƒazâßin,s.55); Kitâbü’l
Memzûc (Fihrisü maÅ¹û¹âti Ni£me,s.230231); NuŠârü’××eheb fî külli fennin
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Ebû Abdillâh Þemsüddîn Muhammed
b. Süleymân el-Kürdî
ed-Dýmaþk¢ el-Medenî
(ö. 1194/1780)

˜

Þâfiî fakihi.

™

1129 (1717) yılında Dımaşk’ta doğdu.
Bazı kaynaklarda doğum tarihi olarak
1125 ve 1127 gibi tarihler verilmekle bera
ber oğlu Abdullah kendi el yazısıyla ilk tari
hi kaydetmiştir (Tercemetü’l£allâme,vr.
2a). Doğumundan sonra ailesinin yerleştiği
Medine’de yetişti; eğitimli bir çevrede bü
yüdü; Haremeyn, Mısır, Şam ve Yemen
bölgesi âlimlerinden ders aldı. Hocaları
arasında babası Şeyh Süleyman, Mekke
müftüsü Muhammed Saîd b. Muhammed
Sünbül elMekkî, Ebû Tâhir Muhammed
b. İbrâhim elKûrânî, Seyyid Abdullah
elMehdelî ezZebîdî, Seyyid Hüseyin b.
Ömer elAlevî, Seyyid Hâmid b. Ömer el
Alevî, Kutbüddin Mustafa b. Kemâleddin
elBekrî, Şemseddin Muhammed ed
Dimyâtî, Şehâbeddin Ahmed elCevherî
ve Yûsuf elKürdî gibi âlimler anılır. Birçok
ilimde ve özellikle fıkıhta derinleşti. Uzun
süre Haremi şerif’te ders verdi, çok sayıda
öğrenci yetiştirdi. Ali b. Abdurrahman es
Semhûdî, Muhammed b. Abdurrahman
elKüzberî, M. Murtaza ezZebîdî, Zey
nelâbidîn b. Alevî Cemelülleyl elMedenî,
Yûsuf b. Muhammed elBattâh ezZebîdî,
Muhammed b. Abdülkerîm esSemmân,
Abdurrahman b. Süleyman İbnü’lEhdel,
Ahmed b. Ubeydullah elAttâr edDımaşk¢,
Sâlih b. Muhammed elÖmerî elFüllânî gi
bi isimler talebeleri arasında sayılır. Ölü

müne kadar Medine’de Şâfiîler’in fetva
mercii oldu. 14 Rebîülevvel 1194 (20 Mart
1780) tarihinde vefat etti.
Döneminde Hicaz bölgesinin en önde
gelen fakihlerinden olan Kürdî aklî ve naklî
ilimlerde otorite kabul edilmiştir. Eser
lerinde ağırlıklı biçimde Şâfiî mezhebinin
geç dönem âlimlerinin görüşlerini işlemiş,
İbn Hacer elHeytemî’nin şârihi olarak
dikkat çekmiş, onun Tu¼fetü’lmu¼tâc’ı
ile Şemseddin erRemlî’nin Nihâyetü’l
mu¼tâc’ı üzerine yoğunlaşmıştır. Bu iki
âlimin ihtilâf ettiği konuları ele alıp fetva
ya esas teşkil edecek görüşü belirlemeye
çalışmış, her birinin görüşünü kaynağıyla
birlikte zikretmiş, bütün görüşleri ortaya
koyduktan sonra kendi değerlendirmesini
yapmıştır. Tu¼fetü’lmu¼tâc’da kullanı
lan terimler hakkında bir risâle yazarak
mezhep terminolojisini tesbit etmiş, bu
tür eserlerin daha iyi anlaşılmasını sağ
lamış, bu alanda öncü bir rol oynamıştır.
Önceki eserlerde değinilmemiş konuların
işlendiği hâşiyelerin muteberlik sıralama
sını yapmış, ardından gelen Şâfiî âlimleri
onun tesbitlerinden yararlanmış ve ken
disini referans kabul etmiştir.
Eserleri. 1. el¥avâşi’lMedeniyye
£alâ Şer¼i’lMušaddimeti’l¥aŠramiy
ye (Bulak1284,1288,1304;Kahire1307,
1327,1366;I-II,Dımaşk1340;I-II,nşr.Muhammedes-SeyyidOsman,Beyrut1434/
2013). Kürdî, Mescidi Nebevî’de İbn Hacer
elHeytemî’nin, Abdullah Bâ Fadl elHad
ramî’nin Şâfiî fıkhına dair muhtasar eseri
üzerine yazdığı Şer¼u’l¥aŠramiyye’sini
okuturken eser için hâşiye mahiyetinde
bazı notlar tutmuş, bu notları tamam
layıp düzenlediği eserine el¥âşiyetü’l
kübrâ adını vermiş, ardından bunu ya
rıdan daha az bir şekilde ihtisar etmiş,
buna da el¥avâşi’lMedeniyye £alâ
şer¼i’lMušaddimeti’l¥aŠramiyye is
mini vermiştir. Kürdî bu eserinde Zeke
riyyâ elEnsârî, Hatîb eşŞirbînî, İbn Hacer
elHeytemî ve Şemseddin erRemlî gibi
mezhepte birbirine yakın olduğunu söy
lediği âlimlerin ihtilâflarını ele almıştır (el
¥avâşi’lMedeniyye,I,3). Daha sonra bu
orta şerhi de ihtisar etmiş ve bu üç şerh
“suğrâ, vüstâ, kübrâ” diye anılmıştır (Ter
cemetü’l£allâme,vr.2a). 2. elMeslekü’l
£adl £alâ Şer¼i MuÅta½ari Bâ FaŠl. İbn
Hacer’in Şer¼u’l¥aŠramiyye’si üzerine
yazılan en kısa hâşiye olup (Alevîb.Ahmedes-Sekkåf,elFevâßidü’lMekkiyye, s.
38) yazma nüshaları günümüze ulaşmıştır
(elFihrisü’şşâmil,IX,627-628). 3. elFe
vâßidü’lmedeniyye fîmen yüftâ bi
šavlihî min eßimmeti’şŞâfi£iyye (mü
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