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Ebû Abdillâh Þemsüddîn Muhammed
b. Süleymân el-Kürdî
ed-Dýmaþk¢ el-Medenî
(ö. 1194/1780)
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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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teßaÅÅiri’ssâdeti’şŞâfi£iyye). Kürdî, İbn

Hacer elHeytemî, Şemseddin erRemlî,
bunların hocası Zekeriyyâ elEnsârî’nin ve
daha sonra gelen âlimlerin ihtilâflarında
fetvaya esas teşkil edecek görüşün nasıl
belirleneceğine dair kendisine sorulan bir
soru üzerine mezhep ricâli, eserleri, mez
hepte muteber ve fetvaya esas alınacak
eser ve âlimler hakkında geniş bilgiler içe
ren bu eseri telif etmiştir. Eserde Nevevî
ve Râfiî’nin, müteahhir dönemde de İbn
Hacer ve Remlî’nin mezhepteki tarihî rol
leri, bu iki âlime ait Tu¼fetü’lmu¼tâc ve
Nihâyetü’lmu¼tâc’daki birtakım müş
kül meseleler, Şâfiî âlimlerinin bu iki esere
yönelik itirazları, taklîd ve şartları, Şâfiî’nin
kavli kadîmi ve müftünün taşıması gere
ken şartlar incelenmiştir (nşr.Muhammed
Alib.Hüseyinel-Mâlikî,Æurretü’l£ayn bi
fetâvâ £ulemâßi’l¥aremeyn’inkenarında
[elFevâßidü’lmedeniyye fî beyâni iÅtilâfi’l
£ulemâß mine’şŞâfi£iyyeadıyla]Kahire
1356/1937;Diyarbakır,ts.;nşr.Bessâm
Abdülvehhâbel-Câbî,Beyrut2011). Eser,
Ahmed Kûbâ b. Ali eşŞâliyâtî elMelîbârî
tarafından el£Avâßidü’ddîniyye fî tel
Åî½i’lFevâßidi’lmedeniyye adıyla ihti
sar edilmiştir (nşr.AbdünnasîrAhmed
el-Melîbârî,Kahire1431/2010). 4. elFe
tâva’lKürdiyye. Müellifin bazı fetvaları
nın bir araya getirilmesi ve fıkıh bablarına
göre sorucevap şeklinde düzenlenmesin
den oluşmaktadır. Eser müellifin Muham
med Tâhir Sünbül elMekkî, Abdülhafîz
b. Dervîş elUceymî, Hasan b. İbrâhim
elMağribî, Muhammed Sâlih ezZübeyr
gibi çeşitli mezheplerden âlimlerin fet
valarını da derlediği Æurretü’l£ayn bi
fetâvâ £ulemâßi’l¥aremeyn’in içinde
neşredilmiştir (nşr.MuhammedAlib.Hüseyinel-Mâlikî, elFevâßidü’lmedeniyye
ilebirlikte,Kahire1356/1937;Diyarbakır,
ts.). Abdurrahman b. Muhammed b. Hü
seyin elMeşhûr, Bu³yetü’lmüsterşidîn
fî telÅî½i fetâvâ ba£²i’leßimme mine’l
£ulemâßi’lmüteßaÅÅirîn adlı eserinde
(1434/2013) Yemenli bazı Şâfiî âlimleri
yanında Kürdî’nin fetvalarına da yer ver
miştir. 5. elİntibâh limâ yedüllü £alâ
fa²îleti ta£cîli’½½alât (nşr.Bedî‘Seyyid
el-Lahhâm,Dımaşk2006). 6. Fet¼u’lfet
tâ¼ bi’lÅayr fî ( £alâ men yürîdü) ma£ri
feti şürû¹i’l¼acci £ani’l³ayr (yazma
nüshalarıiçinbk. elFihrisü’şşâmil,VII,
288-290). Müellif eserini daha sonra Fet
Åu’lšadîr biiÅti½âri müte£allišåti nü
süki’lecîr adıyla ihtisar etmiş (Kahire
1304), Muhammed Sirâcüddin b. Ahmed
Âdil erRevvâs da San‘a’da Bilim ve Tek
noloji Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde
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eseri yüksek lisans tezi olarak neşre ha
zırlamıştır (2007). 7. Keşfü’llisâm £an
¼ükmi’ttecerrüdi šable’lmîšåt bilâ
i¼râm (elFihrisü’şşâmil, VIII, 317). 8.
e¦¡a³rü’lbessâm £an me£âni’½½uve
ri’lletî yüzevvicü fîhe’l¼ükkâm. Devlet
başkanı veya onun yetkili kıldığı kimse
lerin çiftleri evlendirme yetkisine sahip
olduğu durumları açıklayan bir eserdir
(nşr. Müzhir b. Muhammed el-Karanî,
2010). 9. Zehrü’rrubâ fî envâ£i (beyâni
a¼kâmi)’rribâ. Mekke âlimlerinin, “Ri
bâ yetmiş babdır...” hadisinin anlamını
sormaları üzerine müellifin dört mezhe
be göre ribânın hükmünü ele aldığı bir
eserdir (elFihrisü’şşâmil,IV,586). Risâle
fi’rRibâ da aynı eser olmalıdır (a.g.e.,IV,
283). 10. Cevâzü’liftâß bišavli küllin
mine’lmüteßaÅÅirîn mine’l£ulemâßi
ev beynehüm tertîbü ×âlike (a.g.e.,III,
206). 11. ¥âşiye £ale’lEnvâr li£ameli’l
ebrâr (a.g.e.,III,351). 12. VesaÅu’le¾fâr
ve ¼ükmi’½½alâti bihâ (a.g.e.,XI,538).
13. Ecvibe (a.g.e.,I,114). Muhammed
Kürdî’nin diğer bazı eserleri de şunlardır:
Şer¼u ferâßi²i’tTu¼fe, £Uš†dü’ddürer
fî beyâni mu½¹ala¼âti Tu¼feti İbn ¥a
cer, ¥âşiye £alâ Şer¼i’løåye li’lƒa¹îb,
edDürretü’lbehiyye fî cevâbi’lesßile
ti’lCâviyye, Şer¼u Man¾ûmeti’nnâsiÅ
ve’lmensûÅ (Süyûtî’nineserininşerhi),
Keşfü’lmurû¹ £an muÅadderâti mâ
li’lvuŠû mine’şşurû¹, Fetâvâ £idde
(ikihacimlicilttenoluştuğukaydedilir),
Câliyetü’lhem ve’ttevân £ani’ssâ£î
lišaŠâßi ¼avâßici’linsân (kırkhadisten
meydanageldiğibelirtilir), MuÅta½aru
Keşfi’llisâm fî ¼ükmi’ttecerrüdi šab
le’li¼râm.
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Muhammed Tâhir b. Abdilkådir
b. Mahmûd el-Kürdî el-Mekkî
(1903-1980)
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Suudi Arabistanlý hattat,
tarihçi ve edip.

™

Mekke’de doğdu. Babası Osmanlı Dev
leti’nin son yıllarında mücâveret amacıyla
Erbil’den Mekke’ye göç etmiştir. Muham
med Tâhir ilk eğitimini babasından aldı.
Ardından Suudi Arabistan’da ilk resmî
okul niteliği taşıyan Cidde’deki Medrese
tü’lfelâh’ın Mekke şubesinden mezun ol
du. 1921’de yüksek öğrenim için babası
tarafından Kahire’ye götürülerek Ezher’e
kaydedildi; hat sanatına olan ilgisi sebebiy
le ertesi yıl Aziz Efendi’nin (Rifâî) kurduğu
Medresetü Tahsîni’lhutûti’lArabiyye el
Melekiyye’ye de kaydını yaptırdı. Sabah
ları Ezher’de, öğleden sonra da bu okulda
hat ve tezhip tahsilini sürdürdü. Ezher’de
Muhammed Bahît elMutîî, Yûsuf ed
Dicvî, Muhammed Habîbullah eşŞink¢tî
gibi âlimlerden ders aldı. Hat mektebin
de daha çok meşhur Türk hattatı Aziz
Efendi’den sülüs, nesih ve ta‘lik (nesta‘lik)
hatlarını meşkedip icâzet aldı. Ayrıca rik‘a
ve divanî yazılarla tezhip sanatını da Aziz
Efendi’den meşketti. Hat sanatında sü
lüs, nesih yazılarda Muhammed İbrâhim
Efendi elMısrî’den faydalandı (AzizEfendi’ninonagönderdiğivekendisindenövgüylebahsettiğiArapçabirmektupiçin
bk. etTârîÅu’lšavîm,I,20-24). Ali Bedrî,
Süleyman elGazzâvî, Muhammed Garîb
elArabî ve Muhammed Rıdvan Efendi bu
okulda ve okul dışında ders aldığı diğer
hat hocalarıdır. 1926’da mezun olduktan
sonra yine bu okuldaki ihtisas ve tezhip
bölümünde iki yıl daha öğrenime devam
etti.
1929 Temmuzunda Mekke’ye dönen
Kürdî, Büyük Şer‘iyye Mahkemesi’nde
kâtip olarak çalışmaya başladı; ertesi yıl
Cidde’deki Medresetü’lfelâh’a hat dersi
hocası tayin edildi. Kürdî, Suudi Arabis
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