
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-

564 

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-



di kolu hiçbir zaman Mısır'daki tarikatlar 
arasında büyük bir şöhrete ulaşmamış
tır. Vefatından sonra tarikatın liderliğini 
önce Şeyh Muhammed Yusuf es-Sakka 
ve Şeyh Selerne ei-A'zaml, daha sonra ise 
oğlu Necmedcİin ve toruriu Abdurrah
man yapmıştır. Çoğunu oğlu Necmed
din'in yayımladığı eserleri mensuplarının 
faaliyetlerinden daha etkili olmuştur. 

Eserleri. 1. Tenvirü'l-kulUb ii mu'ô.
meleti 'allô.mi'l -guyub (Kah i re 1322, 

1328; Halep 1411/ 1991 ). Eş' ari akldesi, Şa
fii fıkhı ve Nakşibendl tarikatının iyi bir 
özetini ihtiva eden eser Nakşl bir müellif 
tarafından yazılıp en çok okunan eserler
den biridir. Kitabın yaklaşık üçte birini 
teşkil eden tasawufla ilgili bölümü Türk
çe'ye (Kalp/erin f'furu Tasavvu{, tre. Ab
dülcelil Candan. Konya, ts.) ve Malay dili
ne (Ajaran-Ajaran Tariqah f'faqsybandi
yah, tre. )ah id Sidek, Petaling )aya 1989) 

çevrilmiştir. Z. el-Mevô.hibü's-serme
diyye ii menô.kıbi's-sô.dô.ti'n-Nakşiben

diyye (Kah i re 1329/ 1911 ). Nakşibendl sil
silesin i konu alan eseri müellifin oğ.lu 
Necmeddin özetlemiş ve babasının Sele
tne ei-A'zaml tarafından yazılan biyogra
fisini de ekleyerek(s. 110-165) Ijulô.şô.tü 

Kitô.bi'l-Mevô.hibi's-sermediyye adıyla 

neşretmiştir (Kah i re 1978) . Aynı biyogra
fı Tenvirü'l-kulCıb'un baş tarafında da 
yer almaktadır. 3. el-İcô.bô.tü'r-Rabbô.
niyye li-şer]J ve menô.ti'i'l-Virdi'n
Nakşibendiyye (Kahire I 388/ 1 968). Ba
haeddin Nakşibend 'e atfedilen eserin 
şerhidir. 

Muhammed Emin 'in diğer eserleri 
de şunlardır: İrşô.dü '1-mu]Jtô.c ilô. ]Ju- . 
küki'J-ezvô.c(Kahire 1332, 137111951) ; 

l)av'ü's-sirô.c ii fa:ili receb ve kıssa
ti'l-mi'rô.c (Kahire 1327) ; Sa'ô.d~t.Q'l
mübtedi'in ii 'ilmi'd-din 'alô. mez;he
bi'l-İmô.m eş-Şô.ti'i (Kahire 1330, 1388/ 

1968); Hidô.yetü't-tô.libin li-a]Jkô.mi'd
din 'alô. mez;hebi'l-İmô.m M al ik ( Kahi
re 1330); Divô.nü naşi]Jati'I-beriyye f i'l
]Jutabi'l-minberiyye(Kahire , ts.); Fet
]Ju'l-mesô.lik ii i:iô.]Ji'l-menô.sik (Kahi
re, ts.) . Ayrıca Gazzall'nin bazı risalelerini 
Farsça'dan Arapça'ya çevirip Ijulô.şatü't
teşô.nif fi't-taşavvuf adıyla yayımlamış

tır (Kahire 1327). 

BiBLiYOGRAFYA : 

Serkis. Mu'cem, ll, 1554-1555; M. Emin Ze
ki. Meşahir-i Kürd ve Kürdistan, Kahire 1947, 
ll , 143; A. J. Arberry, Su{ism, London 1950, s. 
129-132; Abdülkertm-i Müderris. Danişmen

dan-i Kürd der Jjıdmet-i 'ilm u Din (tre. Ahmed 
Havarl Neseb). Tahran 1369 hş., s. 409-411 ; 
Frederick de Jang. Turuq and Turuq-Unked 
lnstitutions in Nineteenth Century Egypt, 

Leiden 1978, s. 141-142; a.mlf .. "The Naqsh
bandiyya in Egypt and Sy ria", Naqshbandis 
(ed. M. Gaborieau v.dğr.). İstanbul-Paris 1990, 
s. 591; Hami d Algar. "A Brief History of the 
Naqshbandi Order", a.e., s. 39; a.mlf., "al-Kur
di, Mul:ıammad Amin" , EJ2 (ing.), V, 486; Baba 
Merduh Ruhanl. Tarib-i Meşahir-i Kürd, Tahran 
1366 hş./1987 , ll , 235-236; M. Habib , "Same 
No tes on the Naq shbandi Order", MW, LIX 
( 1969). s. 40-46. 

~ HAMİD ALGAR 

L 

KÜRDİLİ - HiCAZKAR 
()ır;~ .s-4,:).1') 

Türk musikisinde bir makam. 
.J 

Bestekar ve hanende Hacı Arif Bey ta
rafından terkip edilmiş olan bu makamı 
kullanılış yönüyle şed ve birleşik olarak 
ikiye ayırıp ele almak gerekir. Makam, 
dört şekilde kullanılmıştır. 

1. Şeki l. Are!- Ezgi nazariyatma göre 
kürdl makamı dizisinin rast perdesinde
ki inici şeddinden ibaret olup dizisi. rast 
perdesi üzerindeki kürdl dörtlüsüne çar
gah perdesinde bir büselik dizisinin ka
tılmasından meydana gelmiştir. inici bir 
makam olduğu için güçlüsü tiz durak 
gerdaniye perdesi. yedeni acem- aşiran 
perdesidir. Durak perdesi üzerinde bulu
nan kürdl dörtlüsünün simetrik olarak 
tiz durak üzerine göçürülmesiyle maka
mın genişlemesi yapılır ve böylece ·giriş 

seyrinde gezinilebilecek bir seyir alanı te
min edilmiş olur. Ayrıca güçlü gerdaniye 
perdesinde kürdl çeşnisiyle yarım karar 
yapılır. 

1. seki! kürdili • hicazkar makamı dizisi 

·cenislemis bölge Rastta inici kürdi dizisi 

Are!- Ezgi sisteminde makamın bu şe
kil deki tarifi bir basit makamın basit bir 
şeddinden ibarettir. Halbuki Hacı Arif 
Bey tarafından "hicazkar-ı kürdl" veya 
"hicazkar kürdl" adıyla anılan bu ma
kam bizzat mucidi tarafından bileşik bir 
makam olarak ve birkaçşekilde kullanıl
mıştır. 

z. Şekil. Hicazkar-ı kürdl adına daha 
uygun olan bu şekil , hicazkar makamının 
tiz ve orta bölge dizilerine veya bütün di
zisine rast perdesindeki incici kürdl dizi
sinin eklenmesi ve rasttaki bu kürdl dizi
siyle karar verilmesi suretiyle oluşur: 

KÜRDTLi-HiCAZKAR 

Nevada hümc'iyün dizisi 

Gerdaniyede Nevada 
büselik beşlisi hicaz dörtlüsü 

ıı--....c..:..=-,r=~.:::.::.::.:; 

' * f ~t{r Pr tr r 
Gerdaniyede 

simetrik kürdi besiisi 

1. sekil kürdni-hicazkar makamı izisi 

(Rastta inici ve genlslemis kürdi dizisil 

Bu şekil kürdlli-hicazkar makamının 
güçlüsü gerdaniye perdesi olup bu per
dede hicazlı veya bQselikli yarım kararlar 
yapılır. Zira hicazkar makamının güçlüsü 
üzerinde bu iki çeşni bulunmaktadır (bk. 
HiCAZKAR i. Kürdlli - hicazkar makamının 
bu ikinci şeklinde kullanılan asma karar
lar ise hicazkar makamının asma karar
Iarı olan nevada hicazlı . çargahta nik
rizli, bazan segahta hüzzamlı asma ka
rarlarla makamın diğer yarısını oluştu
ran rasttaki kürdl dizisinin asma kararları 
olan acemde büselikli, nlm hisarda çar
gahlı, nevada kürdlli, çargahta bQselikli, 
kürdlde çargahlı ve acem-aşiranda bO
selikli asma kararlardır. 

3. Şekil. Arazbar makamının tiz ve 
orta bölgelerine yine rast perdesindeki 
inici kürdl dizisinin eklenmesiyle kulla
nılmıştır. Bu şekil , neva perdesi üze
rindeki ini ci uşşak- bayatı dizisiyle çar
gah perdesindeki rast beşlisinden ibaret 
olan arazbar makamının tiz ve orta böl
gesine-rasttaki ini ci kürdl dizisinin ek
lenmesi ve bu diziyle karar verilmesi su
retiyle meydana gelmiştir. Bu biçimdeki 
bazı eserlerde karşılaşılan. gerdaniyede 
uşşak dörtlüsü ve hüseynl beşlisinde ıs
rar etmemek gerekir. Aksi takdirde ma
kam rast perdesine göçürülmüş bir mu
hayyer- kürdl makamına dönüşebilir. 

cargahta Gerdaniyede simetrik 
kürdi dörtlüsü büselik beşi isi Rastta kürdi 

dörtlüsü 

1 Rastta inici kürdi dizisi 
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