
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). 
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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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KÜRDTLi-HiCAZKAR 
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1. şekil 

kürdili- hicazkar 
makamı 

seyir 
ömeği 

2. şekil 

!hicazkarlıl 

kürdili- hicazkar 
makamı 

seyir 
ömeğ i 

daima çok dizili bir şekilde birleşik olarak 
kullanıldığını göstermektedir. Ayrıca bü
tün şekillerdeki ortak bir özellik, maka
mın ikinci bölümünü teşkil eden rasttaki 

inici kürdi dizisinin hiç değişmemesi ve 
tam kararın bu diziyle yapılmasıdır. 

Her dört şekli inici olan kürdlli- hicaz
kar makamının yedeni yine dört şekilde 
deacem -aşiran perdesidir ve karara ya
kın bu perdeye büselik çeşnisiyle düşülüp 
bir asma karar yapılması şart olmasa da 
adettir. Kürdili- hicazkar makamının do
nanımına si. mi ve la için küçük mücen
nep bemolü yazılır, kullanılan biçim ve 
çeşniler için gerekli değişiklikler eser içe
risinde gösterilir. 

Hangi şekil olursa olsun kürdlli- hicaz
kar makamının seyrine tiz durak gerda
niye perdesi civarından başlanır. Kullanı
lan şekle göre tiz taraftaki çeşnilerde 
karışık olarak gezinildikten sonra gerda
niye perdesinde kullanılan şeklin çeşni
siyle yarım karar yapılır. Daha sonra tiz 
ve orta bölge çeşnilerinde karışık gezini
lip asma karar gösterilerek ortak sesler
den istifade ile rasttaki kürdl dizisine 
geçilir. Bu dizide de karışık dolaşıldıktan 
sonra rast perdesinde kürdi çeşnisiyle 
tam karar yapılır. 

1. şekil için Münir Nurettin Selçuk'un, 
"Bu yıl da böyle geçti şirin sözlü sevgi
li" ve Muzaffer İlkar'ın , "Gel sen bize 
akşam yine mehtab görünsün" mıs
ralarıyla başlayan semai usulünde; Ala
addin Yavaşça'nın düyek usulünde, "Geç
mesi n günümüz sevgilim yasla" mısra-

Bu şeklin güçlüsü diğerlerinde oldu
ğu gibi gerdaniye perdesi olup bu per
dede büselik çeşnisiyle yarım karar ya
pılır. Asma kararlar ise nevadaki uşşaklı 
ve çargahtaki rastlı kalışlardır. Ancak bu 
biçimde neva perdesi üzerindeki uşşak
bayati dizisinde. yerindeki bayatı maka
mında olduğu gibi dördüncü derece üze
rinde hicaz. üçüncü derece üzerinde de . 
nikriz geçkileri yapılırsa buna tekabül 
eden gerdaniye perdesinde hicazlı, acem
de nikrizli ve. dik hisarda hüzzamlı kalışı
lar yapılabilir. Diğer asma kararlar ise yu
karıda zikredilen rasttaki ini ci kürdl dizi
sinin asma kararlarıdır. 

3. şekil 
ıarazbarlıl 

kürdili- hicazkar 
makamı 

seyir 
örneği 
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4. Şekil. Kürdlli- hicazkar makamının 

bu biçimi yukarıda incelenmiş bulunan 
1, Z ve 3. şekillerin karışık olarak kulla
nılmasıyla oluşmuştur. Yani inici kürdl, 
hicazkar ve arazbar dizilerinin tiz ve orta 
bölgelerine rasttaki inici kürdi dizisinin 
eklenmesi ve hepsinin karışık bir şekilde 
kullanılmasıyla meydana gelir. Bu biçim
de güçlüdeki yarım karar öncelik alan 
biçimin çeşnisiyle yapılacaktır. Asma ka
rarlar ise her üç şeklin asma kararlarının 
bir karışımı durumundadır ve herhangi 
bir kalış esnasında hangi çeşit kullanıl
mışsa onun çeşnisiyle yapılır. Kürdlli- hi
cazkar makamıyla ilgili bütün bu tarif ve 
açıklamalar, bu makamın 1. şekil dışında 
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4. şekil 
ıkarışıkli 

kürdili- hicazkar 
makamı 

seyir 
örneği 
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ıyla başlayan şarkıları; 2. şekil (hicaz
karlı) için Hacı Arif Bey'in curcuna usu
lünde, "Düşer mi şanına ey şeh-i hCı
ban" ve aksak usul ünde, "Kanlar dökü
yor derdin ile dide-i giryan" mısralarıy
la başlayan şarkıları ile Hristaki Efen
di'nin aksak usulünde, "Gidelim Göksu'
ya bir alem-i ab eyleyelim" mısraıyla baş
layan şarkısı verilebilir. 3. şekil (arazbar
lı) için de yine Hacı Arif Bey'in curcuna 
usulünde. "Sende aceb uşşaka eziyyet 
mi çoğaldı" ve semai usulünde, "Bais 
fıgan u nalerne aşk ibtilasıdır " mısrala

rıyla başlayan şarkılarıyla Rahmi Bey'in 
ağıraksak usul ünde, "Söyle ey mutrıb-ı 
nazende eda" mısraıyla başlayan şar
kısı; 4. şekil için Hacı Kirami Efendi'nin 
devr-i kebir usulünde. "Sanmayın ma
ziyi der-hatır ederken ağlarım" mısraıy
la başlayan bestesi; Gavsi Baykara'nın 
curcuna usulünde. "Gönül ateşiere yan
dı" ve Suphi Ziya Özbekkan'ın aynı usul
de. "Bir gamlı hazanın seherinde /ısra
ra ne hacet yine bülbül" mısralarıyla baş
layan şarkıları bu makamın en güzel ör
neklerindendir. 
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İslam matematikçilerinin küreye iliş
kin tanımlamaları farklılık gösterse de 
öz ve içerik bakımından aynı anlama 
gelir. Mesela Harizmi'ye göre küre. bir 
nokta kabul edilen merkezden çevreye 
çıkan eşit boydaki çizgilerin belirlediği 
yuvarlak cisimdir (MefaW:ıu '1-'uiO.m, s. 
232) BirCıni küre için. "Tek bir yüzeyle 
sınırlanmış yuvarlak bir cisimdir ve yü
zeyinden merkezine ulaşan bütün çizgi
ler birbirine eşittir" der ( Kitabü 't-Te {him, 

s. 19). Ali Kuşçu, "Küre yuvarlak bir yüze
yin çevrelediği üç boyutlu bir cisimdir. 
Yüzey onun çevresidir ve içindeki bir 
noktadan buraya kadar uzanan doğ
ruların tamamı aynı boydadır; bu nok
ta kürenin merkezi, çizgiler de yarıçap
larıdır. Merkezden geçip iki tarafta çev
reye uzanan doğru ise kürenin çapıdır. 
Eğer küre bu çap üzerinde döndürü
lürse çap kürenin ekseni, iki ucu da ku
tupları olur" şeklinde küreyi bütün ele-

manlarıyla tarif eder ( er-Risaletü '1-fet/:ıiy

ye, vr. s•·b ı . 

İslam matematikçilerinin bu konuda 
Öklid ve Archimedes'i izledikleri bilin
mektedir. Ayrıca kürenin vasıflarıyla ve 
astronomi biliminin temellerini oluştu
ran küresel üçgenlere (bir küre üzerinde 
birbirini kesen üç büyük çember arasın
da kalan yüzey pa rçalarında n her biri) 
dair teoremlerle de ilgilenmişler ve bu 
konularda Menelaos'la Batlamyus'un ça
lışmalarını hareket noktası olarak almış
lardır (bk. HENDESE). Astronomide de 
gökyüzü, merkezinde yerin (dünya). do
layısıyla gözlemcinin bulunduğu bir kü
re olarak kabul ediliyor ve gezegenlerin 
hareketleri gözlemciye göre veriliyor
du; ayrıca gökküre bütün gök cisimlerini 
çevrelemekteydi (bk. ALEM; FELEK; SE

MA) . Bu konudaki en eski Arapça eser 
Kusta b. Luka'nındır ve Latince ile İs
panyolca'ya da çevrilmiştir. 

Gökküre tasawuruna göre küre şek
linde bazı aletler yapılmış ve gök cisim
leri bunlar üzerinde gösterilmiştir. Bi
rCıni. ilk defa Hipparchus ve Batlamyus ta
rafından kullanılan bu küreterin yapım
Iarı ve kusurları hakkında ayrıntılı bilgi 
vermektedir. Üç veya dört ayak üzerin
deki bir halkaya tesbit edilen "semavi 
küre" burçları gösterir. "el-Küre zatü'l
kürsi" denilen alet gök hareketlerini izle
meye yarar. Bu alette ufku temsil eden 
bir halka bulunmakta ve bu halkanın 
karşılıklı iki deliğine , alt kısımdaki yiv içe
risinde hareket edecek şekilde boylam 
dairesini temsil eden bir çember yerleş
tirilmekteydi. Küre ise boylam çemberi
nin karşılıklı iki deliği arasındaki bir ek
sen üzerinde dönmekteydi. Ufuk ve boy
lam çemberieri bölümlendirilmişti ve 
taksimatlı bir kadran yardımıyla çeşitli 
astronomik ölçümler yapılabiliyordu. Ufuk 
ve boylam çemberine, gök çemberine te
kabül eden birtakım halkalar eklenerek 
_"küre-i mücesseme (zatü'l -halak [halkalı 
araç])" elde ediliyordu. İlk tasviri "us
turlap" adı altında Batlamyus'un el-Me
cisti'sinde verilen bu alet, gök cisimleri
nin gökküre üzerindeki enlem ve boylam
larının bulunmasında kullanılmış ve yüz
yıllarca gözlemevlerinin başlıca aleti ol
muştur. Aletin en gelişmiş örneğini, XVI. 
yüzyıl Osmanlı döneminin en önemli ast
ronomu olan Takıyüddin er-Rasıd yap
mış ve kullanmıştır. Halkalarının çapla
rı 4 metreden fazla olan ve "ufuk" adı 
verilen bir kaide üzerine yerleştirilen bu 

KÜRE 

Astronomların XVI. yüzyılda Galata Rasathanesi"nde küre· 
ler üzerindeki çalısmalarını gösteren bir minyatür (iü K tp., 
FY, nr . 1404, vr . 56'1 

halkalı araç kaidesiyle birlikte altı sütun 
üzerine konulmuştu, bu sütunlar da baş
ka bir kaide üzerinde duruyordu. Buna 
benzer bir ka ide XVI. yüzyıl Avrupa'sında 
da mevcuttu (Tekeli, Nasirüddin, s. 342) . 

Astronomların kullandığı küresel alet
lerden başka coğrafyacılar "küretü'l-arz" 
(yer küresi) denilen. üzerine dünya ha
ritası çizilmiş ve bir eksen etrafında 
dönen küreyi, optikçiler de "küretü'l
muhrika" (yakan küre) denilen içi su dolu 
cam veya masif kristal küreyi kullanmış
lardır. 
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