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– —KÜRDÎ, Muhammed Tâhir
( محّمد طاهر الكردي )

Muhammed Tâhir b. Abdilkådir
b. Mahmûd el-Kürdî el-Mekkî

(1903-1980)

Suudi Arabistanlý hattat,
tarihçi ve edip.

˜ ™

Mek ke’de doğ du. Ba ba sı Os man lı Devle ti’nin son yıl la rın da mücâve ret ama cıy la Er bil’den Mek ke’ye göç et miş tir. Mu hammed Tâhir ilk eği ti mi ni ba ba sın dan al dı. Ar dın dan Su udi Ara bis tan’da ilk resmî okul ni te li ği ta şı yan Cid de’de ki Med resetü’lfelâh’ın Mek ke şu be sin den me zun ol  du. 1921’de yük sek öğ re nim için ba bası ta ra fın dan Ka hi re’ye gö tü rüle rek Ez her’e kay de dil di; hat sa na tı na olan ilgi si sebebiyle er te si yıl Aziz Efen di’nin (Rifâî) kurduğu Med re se tü Tahsîni’lhutûti’lArabiy ye elMe le kiy ye’ye de kay dı nı yap tır dı. Sabahla rı Ez her’de, öğ le den son ra da bu okul da hat ve tez hip tah si li ni sür dürdü. Ez her’de Mu ham med Bahît elMutîî, Yûsuf edDicvî, Mu ham med Habîbul lah eşŞink¢tî gi bi âlim ler den ders al dı. Hat mek te binde da ha çok meş hur Türk hat ta tı Aziz Efen di’den sü lüs, ne sih ve ta‘lik (nesta‘lik) hat la rı nı meş ke dip icâzet al dı. Ay rı ca rik‘a ve di vanî ya zı lar la tez hip sa na tı nı da Aziz Efen di’den meş ket ti. Hat sa na tın da sülüs, ne sih ya zı lar da Mu ham med İbrâhim Efen di elMısrî’den faydalan dı (AzizEfen-
di’ninonagönderdiğivekendisindenöv-
güylebahsettiğiArapçabirmektupiçin
bk.etTârîÅu’lšavîm,I,20-24). Ali Bedrî, Sü ley man elGazzâvî, Mu ham med Garîb elArabî ve Mu ham med Rıd van Efen di bu okul da ve okul dı şın da ders al dı ğı di ğer hat ho ca la rı dır. 1926’da me zun ol duk tan son ra yi ne bu okul da ki ih ti sas ve tez hip bö lü mün de iki yıl da ha öğ re ni me de vam et ti.

1929 Tem mu zun da Mek ke’ye dö nen Kürdî, Bü yük Şer‘iy ye Mah ke me si’nde kâtip ola rak ça lış ma ya baş la dı; er te si yıl Cid de’de ki Med re se tü’lfelâh’a hat der si ho ca sı ta yin edil di. Kürdî, Su udi Ara bis

ese ri yük sek li sans te zi ola rak neş re hazır la mış tır (2007). 7. Keş fü’llisâm £an 
¼ük mi’tte cer rü di šab le’lmîšåt bilâ 
i¼ râm (elFih ri sü’şşâmil,VIII, 317). 8. 
e¦¡a³ rü’lbessâm £an me£âni’½½uve
ri’lletî yü zev vi cü fîhe’l¼ük kâm. Dev let baş ka nı ve ya onun yet ki li kıl dı ğı kim sele rin çift le ri ev len dir me yet ki si ne sa hip ol du ğu du rum la rı açık la yan bir eser dir 
(nşr. Müzhir b. Muhammed el-Karanî,
2010). 9. Zeh rü’rru bâ fî envâ£i (be yâ ni 
a¼ kâ mi)’rribâ. Mek ke âlim le ri nin, “Ri  bâ yet miş bab dır...” ha di si nin an la mı nı sor ma la rı üze ri ne mü el li fin dört mez hebe gö re ri bâ nın hük mü nü ele al dı ğı bir 
eser dir (elFih ri sü’şşâmil,IV,586). Risâle 
fi’rRi bâ da ay nı eser ol ma lı dır (a.g.e.,IV,
283). 10. Cevâzü’liftâß bišav li kül lin 
mi ne’lmü teßaÅÅirîn mi ne’l£ulemâßi 
ev bey ne hüm ter tî bü ×âli ke (a.g.e.,III,
206). 11. ¥â şi ye £ale’lEnvâr li£ame li’l
eb râr (a.g.e.,III,351). 12. Ve saÅu’le¾fâr 
ve ¼ük mi’½½alâti bihâ (a.g.e.,XI,538). 
13. Ec vi be (a.g.e.,I,114). Mu ham med Kür dî’ nin di ğer ba zı eser le ri de şun lar dır: 
Şer ¼u ferâßi²i’tTu¼fe, £Uš† dü’ddü rer 
fî be yâ ni mu½¹ala¼âti Tu¼ fe ti İbn ¥a  
cer, ¥â şi ye £alâ Şer¼i’løå ye li’lƒa¹îb, 
edDür re tü’lbe hiy ye fî ce vâ bi’lesßile
ti’lCâviy ye, Şer ¼u Man ¾û me ti’nnâsiÅ 
ve’lmen sûÅ (Süyûtî’nineserininşerhi), 
Keş fü’lmu rû¹ £an mu Åad de râ ti mâ 
li’lvuŠû mi ne’şşu rû¹, Fe tâ vâ £id de 
(ikihacimlicilttenoluştuğukaydedilir), 
Câ li ye tü’lhem ve’ttevân £ani’ssâ£î 
lišaŠâßi ¼a vâßi ci’linsân (kırkhadisten
meydanageldiğibelirtilir), MuÅta½aru 
Keş fi’lli sâm fî ¼ük mi’tte cer rü di šab
le’li¼ râm.
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ÿMuhittinÖzdemir

teßaÅÅiri’ssâde ti’şŞâfi£iy ye). Kürdî, İbn Ha cer elHey temî, Şem sed din erRemlî, bun la rın ho ca sı Ze ke riyyâ elEnsârî’nin ve da ha son ra ge len âlim le rin ih tilâfla rın da fet va ya esas teş kil ede cek gö rü şün na sıl be lir le ne ce ği ne da ir ken di si ne so ru lan bir so ru üze ri ne mez hep ricâli, eser le ri, mezhep te mu te ber ve fet va ya esas alı na cak eser ve âlim ler hak kın da ge niş bil gi ler içeren bu ese ri te lif et miş tir. Eser de Ne vevî ve Râfiî’nin, mü te ah hir dö nem de de İbn Ha cer ve Remlî’nin mez hep te ki ta rihî rolle ri, bu iki âli me ait Tu¼ fe tü’lmu¼ tâc ve 

Nihâye tü’lmu¼ tâc’ da ki bir ta kım müşkül me se le ler, Şâfiî âlim le ri nin bu iki ese re yö ne lik iti raz la rı, tak lîd ve şart la rı, Şâfiî’nin kavli kadîmi ve müf tü nün ta şı ma sı ge reken şart lar in ce len miş tir (nşr.Muhammed
Alib.Hüseyinel-Mâlikî,Æur re tü’l£ayn bi
fe tâ vâ £ule mâßi’l¥are meyn’inkenarında
[elFe vâßi dü’lme de niy ye fî be yâ ni iÅtilâfi’l
£ule mâß mi ne’şŞâfi£iy yeadıyla]Kahire
1356/1937;Diyarbakır,ts.;nşr.Bessâm
Abdülvehhâbel-Câbî,Beyrut2011). Eser, Ah med Kûbâ b. Ali eşŞâliyâtî elMelîbârî ta ra fın dan el£Avâßidü’ddîniy ye fî tel
Åî ½i’lFe vâßi di’lme de niy ye adıy la ih tisar edil miş tir (nşr.AbdünnasîrAhmed
el-Melîbârî,Kahire1431/2010). 4. elFe
tâ va’lKür diy ye. Mü el li fin ba zı fet va la rının bir ara ya ge ti ril me si ve fı kıh bab la rı na gö re so ruce vap şek lin de dü zen len me sinden oluş mak ta dır. Eser mü el li fin Mu hammed Tâhir Sün bül elMekkî, Ab dül hafîz b. Dervîş elUceymî, Ha san b. İbrâhim elMağ ribî, Mu ham med Sâlih ezZü beyr gi bi çe şit li mez hep ler den âlim le rin fetva la rı nı da der le di ği Æur re tü’l£ayn bi
fe tâ vâ £ulemâßi’l¥are meyn’in için de neş re dil miş tir (nşr.MuhammedAlib.Hü-
seyinel-Mâlikî,elFevâßidü’lme de niy ye 

ilebirlikte,Kahire1356/1937;Diyarbakır,
ts.). Ab dur rah man b. Mu ham med b. Hüse yin elMeş hûr, Bu³ ye tü’lmüs ter şi dîn 
fî tel Åî ½i fe tâ vâ ba£²i’leßim me mi ne’l
£ule mâßi’lmü teßaÅ Åi rîn ad lı ese rin de 
(1434/2013) Ye men li ba zı Şâfiî âlim le ri ya nın da Kür dî’ nin fet va la rı na da yer vermiş tir. 5. elİn tibâh limâ ye dül lü £alâ 
fa²île ti ta£cîli’½½alât (nşr.Bedî‘Seyyid
el-Lahhâm,Dımaşk2006). 6. Fet¼u’lfet
tâ¼ bi’lÅayr fî ( £alâ men yürîdü) ma£ri
fe ti şürû¹i’l¼ac ci £ani’l³ayr (yazma
nüshalarıiçinbk.elFih ri sü’şşâmil,VII,
288-290). Mü el lif ese ri ni da ha son ra Fet
Åu’lšadîr biiÅti½âri mü te£al lišåti nü
sü ki’lecîr adıy la ih ti sar et miş (Ka hi re 

1304), Mu ham med Sirâcüd din b. Ah med Âdil erRevvâs da San‘a’da Bi lim ve Tekno lo ji Üni ver si te si Ede bi yat Fa kül te si’nde 
Muhammed
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nı çiz me si, buğ day ta ne le ri üze ri ne ba zı âyet le ri, Ku reyş ve İhlâs sûre le ri ni, ba zı şi ir ler den be yit ler yaz ma sı bu ko nu da ki hü ne ri ni gös ter mek te dir (bk.AhmedAli,
s.13-14).

Eser le ri. Hat. 1. ¥üs nü’ddi£âbe fîmâ 
ve re de fi’lÅa¹ ve edevâti’lkitâbe. Hat çe şit le ri, ya zı la rın özel lik le ri ve gü zel likle ri ko nu sun da Se lef’ten ne sir ve na zım ola rak nak le di len ler, çe şit li ya zı alet ve mal ze me si nin or ta ya çı kı şı, ya yıl ma sı gi bi hu sus la rı içe rir (Kahire1357/1938,1370).
2. TârîÅu’lÅa¹¹i’l£Arabî ve âdâbüh. Baş lan gıç tan mü el li fin za ma nı na ka dar çe şit li mil let le re ait ya zı lar, Arap ya zı sı, hüsni hat ta ri hi ve sa na tıy la il gi li önem li bir ça lış ma olup İslâm dün ya sın da ta nınmış hat tat la ra ve çağ daş la rı nın fo toğ rafla rı na, ya zı ör nek le ri ne de yer ve ri len kapsam lı bir eser dir (Kahire1358/1939;Riyad
1402/1982). 3. Mecmû£atü’l¥are meyn 
fî ta£lîmi Åa¹¹i’nnesÅ (Kahire1358). Bu ese riy le Nef¼atü’l¥are meyn fî ta£lî
mi’nnesÅ ve’¦¦ülü¦, rik‘a hat tı nın öğ re ti mi ne da ir ha zır la dı ğı ye di cüz den olu şan meşk mec mu ası nı (Kürrâse tü’l
¥a re meyn) Cid de’de ki ho ca lı ğı sı ra sın da ha zır la mış ve eser Su udi Ara bis tan’da ki okul lar da ders ki ta bı ola rak oku tul muştur. Mü el li fin hat la il gi li di ğer ba zı eser le ri de şun lar dır: elMušåre ne bey ne Åa¹
¹i’lMu½¼afi’l£O¦mânî ve ı½¹ılâ¼inâ 
fi’limlâß, Tu¼fe tü’l¥are meyn fî be

ha ne de ve fat et ti ve Mek ke’de Cen netü’lmu allâ’da def ne dil di. Ah med Saîd b. Silm’in 1365 (1946) ola rak ver di ği ve fat ta ri hi ona de ğil ba ba sı na ait tir. Ba zı kaynak lar da Mek ke’de öl dü ğü ne da ir ve ri len bil gi de yan lış tır.Kürdî’nin bir hat tat ola rak or ta ya koy duğu en önem li eser, resmi Osmânî’ye gö re ne sih hat tıy la yaz dı ğı, “elmus ha fü’lMekkî” adı ve ri len mus haf tır. 1939’dan iti baren yak la şık üç yıl da ta mam la nan mus haf Mes cidi Harâm’ın o sı ra da ki ima mı Abdüzzâhir Ebü’sSemh, Şey hülkur râ Sâlih Hicâzî, Maa rif Vezâre ti’nden Mu ham med Şattâ ile İbrâhim enNûrî ta ra fın dan kontrol edil miş, Mu ham med Sürûr esSabbân da mus ha fı bas mak için Şir ke tü mus ha fi Mek ke te’lmü ker re me adıy la bir şir ket ve da ha son ra Mek ke Mat ba ası ola rak anı lacak özel bir mat baa ku ra rak ba sı mı gerçek leş tir miş tir (1368). Bu ay nı za man da Mek ke’de ya zı lıp ba sı lan ilk mus haf ol ma özel li ği ta şır. Kürdî’nin TârîÅu’lÅa¹¹i’l
£Arabî ve âdâbüh ad lı ki ta bın da muh te lif hat lar la or ta ya koy du ğu gü zel ör nek ler ya nın da Mek ke ve Kur’an ta ri hi ne da ir eser le rin de de ya zı ör nek le ri mev cut tur. Kürdî an cak mik ros kop la gö rü le bi le cek kü çük lük te ya zı lar yaz mak la da ta nı nır. Me selâ bir yu mur ta üze ri ne ba zı sûre ler dı şın da Am me cü zü nü yaz ma sı, pos ta pu  lu bü yük lü ğün de bir ala na yer ad la rıy la bir lik te renk li Arap ya rı ma da sı ha ri ta sı

tan’da ilk hat tat ve res men hat ders le ri ve ren ilk ki şi ka bul edi lir. Bu ra da ge çirdi ği dört yıl hat sa na tı na iyi ce yö nel mesi ni sağ la dı. Bil gi ve be ce ri si ni iler let mek ve hat ta ri hi ne da ir yaz ma yı dü şün dü ğü ki ta bı için bil gi top la mak ama cıy la 1934 yı lı nın ilk ba ha rın da tek rar Ka hi re’ye gidip bir yıl ora da kal dı, ar dın dan yi ne bir yıl ka la ca ğı İs ken de ri ye’ye geç ti ve tekrar Kahire’ye dön dü. Mı sır’da bu lun duğu za man içind e Kürrâse tü’l¥are
meyn ad lı meşk mec mu ası nı bas tır dı, 
Tu¼fe tü’l£ibâd fî ¼u š† ši’zzev ceyn 
ve’lvâli deyn ve’lev lâd ad lı ese ri nin göz den ge çi ril miş, ilâ ve li ye ni bir neş ri ni ger çek leş tir di. Başta Ka hi re’de ki Dârü’lkü tü bi’lAra biy ye ve Ez her Kü tüp ha ne si ile İs ken de ri ye’de ki Be le di ye Kü tüp ha ne si ol mak üze re çeşit li ku rum lar da araş tır ma ya pa rak hat tarihi ne da ir ese ri nin te li fi için bil gi top la dı. 1936’da tek rar dön düğü Cid de’de kı sa bir sü re Med re se tü’lfelâh’ta ça lış tık tan sonra Mek ke’de ki elMed re se tü’sSuûdiyye, ar dın dan elMedresetü’lAzîziy ye ad lı ilköğre tim okul la rında ho ca lık yap tı. Maarif Mü dür lü ğü gü zel ya zı öğ re timiy le ilgili bir okul açın ca bu oku la mü dür tayin edildi , ay rı ca Maa rif Mü dür lü ğü’nde hattat olara k gö rev yaptı. Bu ara da üzerin de üç yıl ka dar ça lış tı ğı 
TârîÅu’lÅa¹¹i’l£Arabî ve âdâ büh ad lı ese ri ni ta mam la yıp neşretti .Mu ham med Kürdî 1946 yı lı nın or ta ların da Bağ dat’a git ti ve ora da ki hat tatlar la ta nış tı, ba zı la rı na icâzet ver di. Da  ha son ra Kâbe’nin ona rı mı ve Ha remi şe rif’in ge niş le til me si sı ra sın da uz man âlim ler den oluş tu ru lan ic ra he ye ti ne seçil di; ay nı pro je nin te lif ve ta rihî eser ler bö lü mü baş kan lı ğı na ge ti ril di. Sa nat ve ta rih ba kı mın dan önem li eser le rin ve taş la rın tes bit ve ko run ma sı, fo toğ raf ları nın çe kil me siy le gö rev len di ril di (1956). Emek li ye ay rı lın ca ya ka dar sür dü re ce ği bu gö re vi ona kap sam lı bir Mek ke ta ri hi yaz ma sı nı il ham et ti. 1963’te gö zün de mey da na ge len ra hat sız lık se be biy le sağlı ğı bo zu lun ca ça lış ma la rı nı bı rak tı, devlet gö re vin den de ay rıl dı, hat ve tez hip le il gi li özel fa ali yet le ri ni sür dür dü. 1973’te Su udi hü kü me ti bü tün ki tap la rı nı bas tırma ya ka rar ve rip bu ko nu da bir ko misyon oluş tur duy sa da bu nun ger çek leş meme sin den do la yı bü yük ha yal kı rık lı ğı na uğ ra dı. Sağ lı ğı nın el ver me me si üze ri ne hat la uğ raş ma yı bı rak tı, hat alet le ri ni Mı sır’da ki ar ka daş la rı na he di ye ede rek iba det le, te lif ve eser le rin göz den geçi ril me siy le meş gul ol du. 23 Rebîülâhir 
1400’de (10Mart1980) Cid de’ de has ta

Muhammed Tâhir el-Kürdî’nin hazırladığı bir levha
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Ba³dâdi’lmu£â½ırîn,Beyrut1977,s.198,231,
263;Fevzî Sâlim Afîfî, Neşße ve te¹avvürü’lki tâ
be ti’lÅa¹¹iy ye ti’l£Ara biy ye ve dev rü he’¦¦ešåfî 
ve’lic timâ£î,Küveyt1400/1980,s.277;M. Ali elMag ri bî, A£lâmü’l¥icâz fi’lšarni’rrâbi£  £aşer 
li’lhicre, Cidde1401/1981,II,314-324;Yahyâ Sel lûm elAbbâsî, elƒa¹ ¹ü’l£Arabî, Bağdad
1404/1984, s. 143-145; Ara bic Callig rapy 
in Ma nuscripts (ed.KingFaisalCenterforRe-
searchandIslamicStudies),Riyadh1406/1986,
s.49;Mu hit tin Se rin, Hat tat Aziz Efen di,İstanbul
1988,s.37;a.mlf., Hat Sa na tı ve Meş hur Hat
tat lar,İstanbul2003,s.212,245,246;Ah med Saîd b. Silm, Mevsû£atü’lüdebâß ve’lküttâbi’s
Su£ûdiyyîn Åilâle sittîne £âmen 13501410, 
Medine1413/1992,s.126-129;Âtık b. Gays elBilâdî, Neş rü’rreyâ¼în fî târîÅi’lbe le di’lemîn, 
Mekke1415/1994,II,651-655;Afîf elBeh nesî, 
Mu£ce mü mu½¹ala¼âti’lÅa¹¹i’l£Arabî ve’l
Åa¹¹â¹în,Beyrut1995,s.128;M. Hayr Ra ma zan Yûsuf, Tek mi le tü Mu£ce mi’lmüßel lifîn,Beyrut
1418/1997,s.500-503;a.mlf.,Te tim me tü’l
A£lâm,Beyrut1418/1998,II,94-96;Ab dul lah b. Ab dur rah man b. Ab dür rahîm elMu al limî, 
A£lâmü’lMek kiyyîn mi ne’lšar ni’ttâsi£ ile’l
šar ni’rrâbi£ £aşer elhicrî,London1421/2000,II,
798-800;Ab dul lah elCübûrî, “Mu¼ammedªâhir
elKürdî”, Mevsû£atü Bey ti’l¼ik me lia£lâmi’l
£Arab fi’lšar ney ni’ttâsi£ £aşer ve’l£işrîn,Bağdad
1420/2000,I,483-484;Yûsuf Abdurrahman elMar‘aşlî, Ne¦rü’lcevâhir ve’ddü rer fî  £ulemâßi’l
šar ni’rrâbi£ £aşer,Beyrut1427/2006,II,1257-
1259;M. Ali Su vey rekî, Mu£ce mü a£lâmi’lKürd, 
Süleymaniye 2006, s. 656-658; Ze ke riyyâ b. Ab dul lah Bîlâ, elCevâhi rü’l¼isân fî terâci mi’l
fu²alâß ve’la£yân min esâti×e ve Åullân (nşr.
AbdülvehhâbİbrâhimEbûSüleyman–M.İbrâhim
AhmedAli),Riyad1427/2006,II,633-639;Ahmed Ali, Mu ¼am med ªâhir elKürdî elÅa¹¹â¹: 
¥ayâtühû ve â¦âruh (Abdüllatîfb.Abdullah
b.Dehîş’ineşŞeyÅ Mu¼am med ªâhir b. £Ab
dilšådir elKür dî elMekkî: ¥ayâtühû ve müßel
lefâtüh adlı eseri ilebirlikte),Riyad, ts.;Abdül vehhâb İbrâhim Ebû Sü ley man, “el£Allâme
Mu¼ammedªâhirelKürdîelMekkîeşŞâfi£îel
Åa¹¹âtnâsiÅumu½¼afiMekkete’lmükerreme”, 
Me cel le tü’lBu¼û¦ ve’ddirâsâti’lÆurßâniy ye, 
IV/7,Medine2013,s.71-98.

ÿAhmetÖzel

– —KÜREK CEZASI

Osmanlýdonanmasýnýn
insan gücünü karþýlamak üzere

XVI. yüzyýlda ihdas edilen
bir ceza.

˜ ™

İslâm hu ku kun da ve örfî ka nun lar da mev cut ol ma yan kü rek ce za sı nın en erken ör nek le ri ne XVI. yüz yıl or ta la rı na ait ar şiv kay nak la rın da rast lan mak ta dır. Bu yüz yıl da mev cu du ar tan Os man lı ge mile ri nin kü rek çi ih ti ya cı nı kar şı la mak için dü şü nül müş örfî bir ce za tü rü ola rak orta ya çık mış tır. Da ha ön ce ver gi mu afi ye ti kar şı lı ğı ya hut esir dü şen ler den, kü rek çi is tih da mı sağ la nır ken bu na hü küm lü ler de ek len miş tir. Böy le ce Ba tı’da ki ör nekle ri gi bi Os man lı lar’da da çe şit li suç lu

rı, tec vid, tilâvet âdâbı gi bi ko nu la rı içe rir. So nun da mü el li fin Man¾ûme fî binâßi’l
Ka£be ti’lmü şer re fe ad lı şii riy le bir lik te ba sıl mış tır (Kahire1365/1946,1372/1953). 
3. Bedâßi£u’şşi£r ve le¹âßifü’lfen (Ka hi-

re1367).4. İrşâdü’zzüm re limenâsi
ki’l¼ac ve’l£um re. Şâfiî mez he bi ne gö  re ya zıl mış bir hac ve um re kı la vu zu olup ba zı ih tilâflı ko nu lar da di ğer mez hep lerin gö rüş le ri ne de yer ve ril miş tir (Ka hi re 

1374/1955). 5. etTefsîrü’lMekkî. Baş ta Ebü’lFidâ İbn Kesîr ve Ali b. Mu ham med elHâzin’in tef sir le ri ol mak üze re Nec meddin enNe sefî, Ferrâ elBe gavî ve Celâleyn tef sir le riy le Sü ley man elCe mel ve Ah med b. Mu ham med esSâvî’nin bu son tef si re yaz dı ğı hâşi ye le re da ya nan mü el lif da ha çok Kur’an’ın halk ta ra fın dan an la şıl ması na yö ne lik bir va az üslûbu be nim se miş, do la yı sıy la tek nik ve ilmî yön le ri çok kı sa tut muş, hikâye, em sal ve şi ir le re ağır lık ver miş tir. Ese rin Nisâ sûre si ne ait kıs mı Mecd Mekkî ta ra fın dan neş re dil miş tir 
(etTefsîrü’lMekkî: Sûre tü’nNisâß, Cid de 

1427/2006). 6. Zeh re tü’ttefâsîr. Bu eser de İbn Kesîr’in tef si riy le Celâleyn tef si ri, Sü ley man elCe mel ve Ah med esSâvî’nin bu tef si re yaz dık la rı hâşi ye le re da ya nan muh ta sar bir tef sir dir.Kürdî’nin bir kıs mı ba sı lan şu eser leri de zik re dil mek te dir: Du£âßü £Are fe, 
Man¾ûme fi’tte£ârîfi’lfıšhiy ye, el
E¼â dî ¦ü’nne be viy ye fi’lâdâbi’ddî
niy ye ve’tter biy e ti’lİslâmiy ye, İs
ti¼âle tü’lišåme fi’lšamer ve’lke vâ
kib, elHen de se tü’lmed re siy ye, MuÅ
ta ½arü’lMi½bâ¼ ve’lMuÅtâr fi’llu³a, 
¥ıf ¾ü’tTenzîl mi ne’tta³yîr ve’ttebdîl, 
elMev£i¾atü’l¼ase ne fî £ade mi’lyeßsi 
ve fi’½½ab ri ve’ttevfîz, elMa¼fû¾âtü’l
ede biy ye tü’lmuÅtâre, ¥üs nü’lbisâ¹ fî 
dî vâni Mu¼am med ªâ hir elKürdî el
Åa¹¹â¹, elBa¼¦ ve’tta¼ š¢š fî ma£ri fe ti 
ma£ne’½½ıddîš (eserlerininbirlistesiiçin
bk.Kürdî,Te ber rü kü’½½a¼âbe,s.27-29;
AhmedAli,s.23-25).

BİBLİYOGRAFYA:Mu ham med Tâhir elKürdî, TârîÅu’lÅa¹¹i’l
£Arabî,Riyad1402/1982,s.6-8,417,424-428
(müellifinotobiyografisi),429-434,445;a.mlf., 
etTârîÅu’lšavîm liMek ke ve Bey tillâhi’lkerîm 

(nşr.Abdülmelikb.Abdullahb.Dehîş),Beyrut
1420/2000,I,42-49;ayrıcabk.neşredeningirişi,
I,5-40(BuradaMuhammedAliel-Mağribî,Yûsuf
Zünnûn,AbdülvehhâbİbrâhimEbûSüleyman’ın
KürdîhakkındakiyazılarınavehathocasıRifâîAziz
Efendi’ninonayazdığımektubayerverilmiştir); a.mlf., Te ber rü kü’½½a¼âbe biâ¦âri Resûlillâh 
ve beyâni fa²li hi’l£a¾îm,Cidde1433/2012,s.
21-31;Türkî Atıy ye Abbûd elCübûrî, elƒa¹¹ü’l
£Ara biy yü’lİslâmî,Beyrut1395/1974,s.44,
149,151,227;Velîd elA‘zamî, Terâci mü Åa¹¹â¹î 

dâßi£i’lÅu¹û¹i’l£Ara biy ye, Risâle fi’d
di fâ£ £ani’lkitâbe ti’l£Ara biy ye fi’l¼u
rûf ve’l¼arekât, elİs ti¼sân fî va²£i 
£alâ mâti’tterš¢m fi’lÆurßân.

Ta rih. 1. Man¾ûme fî ½ıfa ti eş hüri 
bi nâyâti’lKa£be (Hind 1367; Kahire
1371). Kâbe’nin Hz. İbrâhim, Ku reyş, Abdul lah b. Zü beyr ve Haccâc ta ra fın dan in şa sıy la il gi li 352 be yit lik bu man zu me 
TârîÅu’lÆurßân’ın so nun da (Man¾ûme 
fî binâßi’lKa£be ti’lmü şer re feadıyla) ve ardın dan ba zı ilâve ler ya pı la rak mü el li fin 
etTârîÅu’lšavîm ad lı ese riy le bir likte neş re dil miş tir (Mekke1385/1965,III,
270-293). 2. Mašåmü İbrâhîm £aley his
selâm. Müs ta kil ola rak ba sı lan ki tap (Ka-

hire1367) etTârîÅu’lšavîm ad lı ese rin IV. cil din de de yer al mış tır (s.14-64).3. 
Ede biyyâtü’şşây ve’lšah ve ve’d
duÅân (Kahire1369;Beyrut1387/1967). Çay, kah ve ve tü tün bit ki le ri nin ta rih çe si, kul la nıl ma sı, kah ve ha ne ler, edip ve şa irle rin bun lar la il gi li ola rak söy le dik le ri nin der len me siy le or ta ya çı kan bir risâle dir. 
4. etTârîÅu’lšavîm liMek ke ve Bey
ti’llâhi’lkerîm. Mek ke, Mes cidi Harâm ve Kâbe ta ri hi ne da ir olan, ha ri ta ve fo toğraf la ra da yer ve ri len bu kap sam lı eser al tı cilt olup önce dört cil di ba sıl mış (Mekke
1385/1965), da ha son ra ta ma mı neş redil miş tir (nşr.Abdülmelikb.Abdullah
b.Dehîş,I-VI,Mekke1412/1992;Beyrut
1420/2000,1425). 5. Te ber rü kü’½½a¼âbe 
biâ¦âri Resûlillâh ve beyâni fa²li hi’l
£a¾îm (Kahire1385/1965,1394/1974;Cidde
1433/2012). 6. Risâle tü’nne se bi’¹¹âhi
ri’şşerîf (Kahire1386). Kürdî ay rı ca Şevš 
ve’rra³be fî ma£ri fe ti mâ ¼a½ale fi’l
Ka£be fi’l£ah di’sSu£ûdî, Kitâbü £ay
şi’rResûl ve a½¼âbi hi’lkirâm, Risâle 
fî in tišåli Resûlillâh ile’rrefîšı’la£lâ, 
Terâci mü men le hüm šuv ve tü’l¼âfı¾a, 
£Acâßibü mâ revâhü’ttârîÅ ad lı eser leri ya nında Kut büd din enNeh revâlî’nin 
elİ£lâm bia£lâmi bey ti’llâhi’l¼arâm 
(TârîÅu’lÆu¹bî) ad lı ese ri ni ta‘lî kåt ve re sim ler le bir lik te neş ret miş tir (Mekke
1370/1950).

DiğerEserleri.1. Tu¼fe tü’l£ibâd fî 
¼uš†ši’zzev ceyn ve’lvâli deyn ve’l
evlâd (Kahire1353;Mekke2005).2. Tâ
rî Åu’lÆurßân ve ³arâßibü res mihî ve 
¼ük mih. Kur’ânı Kerîm’in ta ri fi ve bu ta ri fin kap sa dı ğı hu sus lar, mus haf halin de cem‘i, ya zıl ma sı, âyet ve sûre le rin ter ti bi, ke li me le rin ya zı lış şek li nin (resm-i 

hat) tevk¢fî olup ol ma dı ğı, ya zı lı şı nın il ginç yön le ri, ya zı lı şa uy ma nın hük mü, harf le re nok ta koy ma nın se bep le ri, as ha bın imlâ bil gi si, kı ra at ih tilâfla rı ve kı ra at imam la


