
elde ettikleri bu başarıyla Antakya şeh
rine hakim oldukları gibi kendilerine Ku
düs yolunu da açmış oldular. 

Kürboğa. bu olaydan sonra Sultan 
Berkyaruk ile kardeşi Muhammed Tapar 
arasındaki taht mücadelelerine karıştı. 
492'de (1099) Bağdat şahnesi Cevhera
yin, Cezire-i İbn Ömer hakimi Çökürmüş. 
Kinkiner hakimi Surhab b. Bedr ve diğer 
bazı emirlerle birlikte Muhammed Ta
par'ın tarafında yer aldı. Ancak Muham
med Tapar'dan beklediği ilgiyi göreme
yince tekrar Berkyaruk'un yanına dön
dü. Berkyaruk ile Muhammed Tapar ara
sında Hemedan yakınındaki SefidrOd'da 
yapılan savaşta ( 4 Re ce b 493 1 15 Mayıs 
ll 00) Berkyaruk'un ordusunun sol kana
dına kumanda eden Kürboğa. muhte
melen İnal adlı bir Türkmen emirinin 
hakimiyetindeki Amid üzerine yürüyüp 
şehri muhasara etti. Yenilmek üzere ol
duğu bir anda İmadüddin Zengl'yi baba
sının memlüklerine gösterip onların des
teğini sağladı . Fakat şehri ele geçireme
yeceğini anlayınca kuşatmaya son verip 
şehir önlerinden ayrıldı. Bu sırada esir 
aldığı Artuklu Beyi Sökmen'i Mardin 'de 
hapsetti ( 494/ll O ı) Artuk beyinin hanı
mının isteği üzerine tarunu Yakütl'yi 
serbest bıraktı. Kürboğa, ertesi yıl Sul
tan Berkyaruk tarafından 10.000 süva
riyle birlikte. Azerbaycan'da isyan eden 
MevdOd b. İsmail'in üzerine gönderildi. 
Bölgenin büyük bir kısmını ele geçiren 
Kürboğa. H oy şehrin e yaklaşırken hasta
lanınca sefere devam edemedi. 1 S Zilka
de 49S'te (31 Ağustos 11 02) vefat etti ve 
Hay şehrinde toprağa verildi. Yanında 
bulunan güvenilir adamı Sungurca'ya 
Musul'un idaresinin verilmesini vasiyet 
etti. Ancak Sungurca öldürülünce Mu
sul'un idaresi Kürboğa'nın Hasankeyf
teki (Hısnıkeyfa) naibi Türkimen Emiri Mu
sa'nın eline geçti. Yönetimindeki diğer 
şehir ve kaleler de çeşitli emirler arasın
da bölüşüldü . 
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KÜRDI 
( -s~Ç ) 

Türk musikisinde bir perde 
ve makamın adı. 

_j 

Kürdi Perdesi. Türk mOsikisi ses siste
mi içinde orta sekizlinin yirminci perdesi 
olan sesin adıdır. Büselik perdesine (si) 
bir küçük mücennep bemolü veya dügah 
perdesine (la) bir bakiyediyeziya da çar
gah perdesine (do) bir tanini bemolü ko
nularak elde edilir ve gösterilir. 

bfıo 
ii 

Pest sekizlide kaba kürdl. tiz sekizlide 
sünbüle, en tiz sekizlide tiz sünbüle adı
nı alan kürdi perdesi klasik ebced ve Ab
dülbaki Nasır Dede'nin nota sisteminde 
._., Kutbünnayi Osman Dede nota sis
teminde ,r. Kantemiroğlu notasında Ib 

harfleriyle. Hamparsum Umanciyan 
notasında ise kürdi ve dik kürdi perde
lerini ifade etmek üzere .:::::şekliyle gös
terilmiştir. 

Kürdi Makamı. Dügah perdesinde ka
rar kılan makamlardan olup dügah per
desindeki kürdi dörtlüsüne n eva perde
sinde büselik beşlisinin eklenmesinden 
meydana gelmiştir: 

~· hd ~ aıu::r ı ~ E!f'u crJ ı ? rguu ı 
'~ ~ U g Qı ı g"itf:rHt@f r ır U H ı LFf ı 

Kürdi 
makamı 
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ömeği 

seyir 

KÜRDI 

Yerinde kürdi makamı dizisi 

Yerinde Nevada 
kürdi dörtlüsü büselik bes iisi 

N ota yazımında donanımınasi için kü
çük mücennep bemolü yazılan. çıkıcı veya 
bazan çıkıcı- inici bir seyir takip eden bu 
makamın güçlüsü neva. yedeni ise rast 
perdesidir. Ancak zaman zaman bakiye 
diyezli sol (nlm zirgü !e) perdesi de yeden 
olarak kullanılmıştır. 

Kürdi makamı seyrinde çargahta çar
gahlı, kürdide çeşnisiz ve rastta buselikli 
asma kararlar yapılabilir. Rast perdesin
deki asma karar nihavend makamına kü
çük bir geçkidir. Bu geçki esnasında kü
çük mücennep bemollü mi perdesi de 
(nlm hisar) seyre katılırsa nihavend dizisi
nin altı sesi kullanılmış olur. Ancak bu du
rumda n im-hisar perdesinin terkedilme
sinden sonra tekrar ana diziye dönmek 
gerektiği de unutulmamalıdır. 

Dügah perdesindeki kürdi dörtlüsünün 
simetrik olarak tiz durak üzerine göçü
rülmesiyle genişleyen ve bunun sonucu 
olarak n eva perdesi üzerinde birinci şekil 
bir büselik dizisi oluşan kürdi makamı
nın seyrine durak veya güçlü civarından 
başlanır. Diziyi meydana getiren çeşni
lerde karışık olarak gezinildikten sonra 
makamın güçlüsü olan neva perdesinde 
buselikli yarım karar yapılır. Ardından yi
ne karışık gezinilip diğer asma kararlar 
gösterilerek ve istenirse genişlemiş böl
gede de dolaşılarak kürdi dizisiyle dügah
ta tam karar yapılır: 

Yerinde kürdi makamı dizisi 

Yerinde Nevada 
kürdi dörtlüsü büselik besiisi 

ı Nevada büsel ik dizisi 1 

Kürdi makamı. kendi tabii seyir yeri 
olan dügah perdesinde çok az kullanılmış 
olup bu makamla bestelenmiş eserlerde 
ana diziye sadık kahnmadığı ve özellikle 
güçlü üzerindeki beşli veya çeşninin sü
rekli değiştiği görülmektedir. Öte yan
dan kürdi dizisinin rast perdesindeki şed
di olan kürdlli- hicazkar makamının bir 
çeşidinin ise çok kullanıldığı ve dizisine ol
dukça sadık kaldığı gözlenmektedir. Ay
rıca Türk mOsikisinde sonu kürdi dörtlü
sü, beşiisi veya dizisiyle karar eden birçok 
birleşik makam grubu mevcuttur. 
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KÜRDT 

Hafız Rifat Süleyman Efendi'nin mu
hammes usulünde. "Kametin serv-i se-

. hidir arızın berg-i çemen"; Tab'i Mustafa 
Efendi'nin hafif usulünde, "Dağ-ı dilimi 
saklar iken yare açı l d ı" mısralarıyla baş

layan besteleri; Hacı Faik Bey'in. "Güzel
sin bi-bedelsin naz-perversin dilarasın " 

m ısraı ile başlayan ağır semaisiyle yine 
Tab'i Mustafa Efendi'nin. "Sayd eyleyin
ce bera-yı ruh-i gulgun" mısraıyla başla
yan yürük semaisi bu makamın en güzel 
örneklerindendir. Bu makamın dini mü
sikide çok az kullanılmış olması dikkat 
çekicidir. 
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KÜRDİ, Muhammed Emin 
(ı.S~;:ıı ~~~ ı 

(ö. 1332/ 1914) 

Mısır'da 

Nakşibendi -Halidi tarikatını yayan 
mutasavvıf. 

_j 

1260 (1844) yılı dolaylarında Erbil 'de 
doğdu. İlk dini eğitimini Kadiri şeyhi olan 
babası Fethullah'tan aldı. Gençlik döne
minde gördüğü rüyalarda kendisinin Nak
şibendi şeyh i Ömer Biyari'nin silsilesini 
devam ettirdiğini gören Kürdl. babasının 
Kürtler arasındaki Kadiri ve Nakşibendi 
şeyhlerinin rekabetini yansıtan itirazları
na aldırmayarak Biyara'ya gitti. Halid ei
Bağdadi'nin bölgedeki belli başlı halifele
rinden Tavelfılı Şeyh Osman'ın oğlu ve 
müridi olan Şeyh Ömer irşad için izinli ol
masına rağmen babası hayatta olduğun
dan mürid adaylarının kendisine intisabı
nı kabul etmiyordu. Bu sebeple Muham
med Emin'in Şeyh Ömer'e intisabı 1283 
(1866) yılında Şeyh Osman'ın vefatından 
sonra gerçekleşti. Şeyh ömer'in en sadık 
ve takdir edilen müridierinden biri olan 
Muhammed Emin, Şii müslümanlarla 
yüzlerce hıristiyanın Sünniliği kabul et
mesini sağladığı ileri sürülen Irak seya
hatlerinde onun yanında bulundu. Şeyh 
Ömer kısa bir müddet sonra kendisine 
irşad izni verdi. Ancak o bu konuda istek
siz davrandı ve uzun yıllar münzevi bir ha
yat sürmeyi tercih etti. Irak'taki türbeleri 
ziyaret etmek amacıyla Şeyh ömer'in rıza-
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sını alarak bir daha anayurduna dönme
rnek üzere Biyara'dan ayrıldı , ardından 

hacca gitti. 

Mekke'de kaldığı süre Kürdi için bir is
tiğrak ve vecd dönemi oldu. Daha sonra
ki yıllarda bu dönemde İbnü ' I-Arabi'nin 
el-FütilJ:ıQtü '1-Mekkiyye'de zikrettiği 
bazı manevi halleri tecrübe ettiğini söy
leyen Kürdi 1300'de (1883) Mekke'den 
Medine'ye gitti ve yavaş yavaş manevi 
sarhoşluğundan uyanmaya başladı. Mes
cid-i Netevi'de kendisini tanıyan Şeyh 
Ömer'in bir müridi onu hatmeye katılma

ya ikna etti. ismi bilinmeyen bu mürid 
ölümünün yaklaştığını hissedince ondan 
vefatından sonra da hatmeye devam ede
ceği ne dair söz aldı. Muhammed Emin 
resmi eğitim hayatına Mekke'de başladı 
ve Mahmudiye Medresesi'ne kabul edil
mesi için Türkçe öğrendi. inzivadan çıkı
şının bir başka belirtisi olarak Medine'de 
ikamet eden bir Türk hanımla evlendi. 
Bu evlilikten çocuğu olmadı. Mekke'ye ge
lişinden on yıl kadar sonra Mısır'a gitme
ye karar verdi. Kendi ifadesiyle Mısır ' a 

gitme kararının arkasında, Kahire'de 
Meşhedü'l-imami 'I-Hüseyin başta olmak 
üzere bu ülkedeki Ehl-i beyt mensupları
na ait yerleri ziyaret etme isteği vardı. Bu 
kararı almasında, Hanefi eğilimli eğitim 
verilen Mahmudiye Medresesi'nden so
ğumuş olmasının yanında öğrenimini Şa

fii mezhebinin görüşlerinin ağırlıkta ol
duğu bir kurumda sürdürme isteğinin de 
rolü olmalıdır. Kürdi Kahire'ye yerleşti ve 
Mustafa izzet eş-Şafii'den fıkıh. Şeyh 
Mahmud ei-Menufi'den hadis öğrendi. 
Ard ından Ezher ŞeyhiSalim el-Bişri'nin 
hadis ve tefsir derslerine katıldı. Bir süre 
sonra yöre sakin lerinden bir kadınla ev
lenerek Kahire yakınlarındaki İmbabe 
kasabasına taşındı. Arkasından Bulak'a 
geçip hükümet tarafından tayin edilen 
imarnın hastalanması üzerine vekil ola
rak Sinan Mescidi'nde imamlık görevine 
başladı. 

Ezher'de okurken tarikatın gereklerini 
yerine getirmesine rağmen çevresinde
kilerin bunları başkalarına öğretme ve 
yayma isteklerine karşı kararlı bir şekil
de direnen Muhammed Emin, hocalık 
yaptığı bu dönemde Kahire'nin güney 
bölgesindeki Kalyubiye'de irşad faaliye
tine başladı. Güçlü kişiliği ve etkileyici · 
hitabetiyle etrafında toplumun herke
siminden çok sayıda müntesip toplandı. 
Müridierini kendi mesleklerine sahip çı
kıp o meslekte başanya ulaşmaları için 
teşvik etti. Halveti olan Şeyh Süleyman 

b. Ali ei-Cehni ve bir Şazeli olan halifesi 
Şeyh Muhammed Yusuf es-Sakka örnek
lerinde olduğu gibi müridierinin bir kıs
mı daha önce başka tarikatiara mensup
tu. Bu sebeple bazı tarikat şeyhleri Mu
hammed Emin'in faaliyetlerini engelle
me girişiminde bulundu . Öte yandan 
tasawufun her çeşidine sert bir şekilde 
karşı çıkan Seletiler'in düşmanlığına ma
ruz kaldı . 1323'te (1905) Haremeyn'e zi
yarette bulundu. Hac dönüşünde üçüncü 
defa evlendi. Kalyubiye'deki köyleri ge
zerken şiddetli bir sıtmaya yakalanan ve 
ölmek üzere olduğu anlaşılınca Bulak'
taki evine getirilen Kürdi 12 Rebiülahir 
1332'de (1 O Mart 1914) vefat etti ve Ka
rate Mezarlığı ' nda Şafii alimi Taceddin . 
es-Sübki'nin yanına defnedildi. 

Nakşibendi- Halidi tarikatında yenilik 
sayılabilecek bazı görüşlere sahip olan 
Muhammed Emin, müridin sessiz olarak 
zikrederken belirlenmiş bir sayıya ulaş
maya çabalamaması gerektiği görüşün
dediL Ona göre belli bir sayıya ulaşma 
gayreti insanı zikrin amacından uzaklaş
tım. Rabıta zikre ön hazırlık işlevi gör
meli ve zikre başlar başlamaz etkisi gö
rüldüğünde rabıta kesilmelidir. Hatmin 
cemaatle tilavetine de büyük önem ve
ren Kürdi, müridierinin ortak zikri için 
nisbeten kısa olan ve bazı talihsizlikleri 
uzaklaştırdığına inandığı imam-ı Rabta
ni'ye atfedilen hatmi uygun görmüş. di
ğer hususlar için de hatm-i hacegan ola
rak bilinen. Nakşibendiler'in manevi ata 
olarak gördükleri Abdülhalik-ı Gucdüva
ni'ye atfedilen daha uzun hatmi tercih 
etmiştir. Balkan Savaşı 'nda Edirne'nin 
düşman eline geçtiğini duyduğunda 
hatm-i haceganı okumaları için en yakın 
müridierini toplamıştır. imam-ı Rabta
ni'den sonra gelen Nakşibendiler gibi o 
da vahdet-i vücuda meyleden sözlerin 
manevi sarhoşluk sonucu zuhur ettiğini 
ve maruz görülebileceğini kabul etmiş , 

ancak bunları taklide değer bulmamıştır. 

İbnü 'I-Arabi'nin eserlerini kendisi gizlice 
okumakla birlikte müridierine el-Fütil
J:ıc'itü'l-Mekkiyye'deki vahdet-i vücüdla 
ilgili bölümleri, muhtemelen bunların ha
kikatini idrak edemeyecekleri endişesiyle 
önemsememeleri uyarısında bulunmuş
tur. Müridleriyle toplantılarını zaviyede 
değil camide veya müridierin evinde yap
mış. böylece Nakşibendi tarihinin ilk dö
nem uygulamalarıyla uyum içinde olmuş
tur. 

Hayatında çok etkili olmasına rağmen 
kendisine nisbet edilen Nakşibendi- Hali-


