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mü el li fin ter cü me yo luy la Arap ça bil meyen le re fay da lı ol ma gayre ti göz önü ne alın dı ğın da ona nis beti isa bet li gö rün mekte dir. 3.TercemeiVikåyetü’rrivâyefî
mesâili’lHidâye. Bur hâ nüş şerîa Mahmûd b. Ubey dul lah elMahbûbî’nin Ha ne fî mez he bi nin te mel me tin le rin den olan eseri nin Türk çe ter cü me si dir. Kâtib Çe le bi tara fın dan Višåye’ nin en iyi tercü me si olarak ni te len di ri len ki ta bın çok sa yı da ki yazma nüs ha la rı nın bü yük kıs mı İs tan bul’da bu lun mak ta dır (meselâ Süleymaniye
Ktp.,EsadEfendi,nr.800;BeyazıtDevlet
Ktp.,nr.2302;MilletKtp.,AliEmîrîEfen-
di,nr.437;NuruosmaniyeKtp.,nr.1424,
1425,1426). En es ki si 964 (1557) ta rih li olan (ÂtıfEfendiKtp.,nr.755) ba zı nüsha la rı (SüleymaniyeKtp.,HacıMahmud
Efendi,nr.838;KadızâdeMehmedEfendi,
nr.124;Serez,nr.780;ŞehidAliPaşa,nr.
863) Kurd Efen di ha yat ta iken ya zıl mış tır. 
4.TercümânıBidâye. Türk çe bir eser olup aka id, iba det ve muâmelâta da ir konu la rı içe rir. Ese rin aka id le il gi li bö lü mü İmam Ebû Hanîfe’nin elFıšhü’lekber’i ile di ğer ba zı eser den, iba det ve mu â melât la il gi li bö lüm ise ge nel de Bur hâ ned din elMerg¢nânî’nin Bidâyetü’lmübtedî ad lı ese riy le yi ne Merg¢nânî’nin elHidâye ad lı şer hi nin hâşi ye le rin den der len miş tir (me-
selâSüleymaniyeKtp.,ÇelebiAbdullah

ge çen İş tip li Ab dül ke rim Vâiz Emîr Efen di sa yı lır. Mü rid le ri ne İmam Gazzâlî’nin kitap la rı nı çok ça tav si ye eden Kurd Efen di çar şam ba gün le ri Fâtih ve cu ma gün le ri Ka dır ga’da ki So kul lu Meh med Pa şa cami le rin de ha dis ve tef sir okut tu, va az lar ver di. Zi ya ret mak sa dıy la git ti ği Ta tar pazar cık’ta has ta lan dı. 16 Şev val 996 (8Eylül
1588) ta ri hin de ora da ve fat et ti ve ba bası nın ya nın da def ne dil di.

Eserleri.1.Mürşidü’lenâmilâdâri’s
selâm. İmamzâde’nin Şir£atü’lİslâmilâ
dâri’sselâm ad lı ese ri üze ri ne Arap ça yazıl mış kap sam lı bir şerh tir. Kâtib Çe le bi bu ese rin Şir£atü’lİslâm şerh le rinin en mükem me li ol du ğu nu söy ler. Şer hin İs tan bul kü tüp ha ne le rin de çe şit li nüs ha la rı bu lunmak ta dır (HacıSelimAğaKtp.,nr.505,
müellifhattı;SüleymaniyeKtp.,PertevPa 
şa,nr.94M-95,Fâtih,nr.2667,Serez,nr.
1639,ÂtıfEfendi,nr.424,YûsufAğa,nr.
258,260). 1029’da (1620) te lif edi len Câ
mi£u’şşürû¼fîşer¼iŞir£ati’lİslâm ad lı ese rin (SüleymaniyeKtp.,RâgıbPaşa,nr.
657,658) Kurd Efendi’ye nis bet edil me si yan lış tır. 2.TefsîriKur’ânıKerîm(Tef
sîri Kurd Efen di). Türk çe bir meâl olup bi li nen tek yaz ma nüs ha sı iki cilt ha lin de Ber lin Dev let Kü tüp ha ne si’nde ka yıt lı dır 
(Hs.Or.,nr.1066,1098). Eser kay nak lar da zik re dil me se de çe viri de ki ifa de tar zı ve 

An ka ra 2006; Ba ha ed din Ye di yıl dız, “Prof.Dr.Er
cümentKuran”, Türk Kül tü rü nü Araş tır ma Ens
ti tü sü’nün 50. Yı lı na Ar ma ğan: 50. Yıl Sem poz
yu mu Bil di ri le ri (ed.BülentGül), An ka ra 2012, 

s. 169-175; “Dosya:Prof.Dr.ErcümentKuran”, 
TY, sy. 268 (2009), s. 43-63; Yu nus Koç, “İ.Er
cümentKuran(1920-2009)”, a.e., sy. 281 (2011), 
s. 223-225; Tey fur Er doğ du, “Vefeyat”, YOM: 
Türk Dün ya sı Kül tür Der gi si, sy. 17, Ba kü 2010, 

s. 111-114.
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(ö. 996/1588)

Halvetîþeyhi,âlim.
˜ ™

931 (1525) yı lın da Fi li be’nin 36 km. batı sın da bu lu nan Ta tar pa zar cı ğı ka sa basın da doğ du. Ba ba sı takvâ sa hi bi bir zat olan Hel va cı Ömer’dir. Ba zı eser le rin de ki ka yıt lar dan Kurd Efen di ya nın da Kurd De de (Ter cü mânı Bi dâ ye,vr.1b) ve Kurd Halîfe (Mür şi dü’lenâm,HacıSelimAğa
Ktp.,YâkubAğa,nr.25,vr.525b) ola rak da ta nın dı ğı an la şıl mak ta dır. Doğ du ğu yer de ilk bil gi le ri al dık tan son ra İs tan bul’a gide rek Sahnı Semân Med re se si’ne gir di. Bu ra dan me zun ol ma sı na az bir za man ka la ai le si ni zi ya ret için çık tı ğı yol cu luk sıra sın da Hal vetî şey hi Sof ya lı Bâlî Efen di ile ta nı şıp onun hiz me ti ne gir di ve ge rek li ta ri kat eği ti mi ni ta mam la ya rak ha li fe si ol du. Uzun sü re Ta tar pa zar cık’ta ir şad fa ali ye ti ni yü rü ten Bâlî Efen di’nin di ğer ha li fe si Fi li be li Nûred dinzâde Kü çük Ayasof ya Zâvi ye si şey hi ola rak İs tan bul’a gidin ce onun ye ri ne ir şad la gö rev len di ril di. Bâlî Efen di’nin 960’ta (1553) ölü mü ve vasi ye ti üze ri ne Sof ya’da ki zâvi ye si nin ba şına ge çip ir şad fa ali yet le ri ne de vam et ti. Si get var’ın fet hin den (1566) son ra Sad razam So kul lu Meh med Pa şa’nın ye ğe ni ve Bu din Bey ler be yi So kul lu Mus ta fa Pa şa’yı zi ya ret ede rek sı nır boy la rı na çık tı. Sı nır boy la rı nın ko run ma sı ve ye ni fe tih le ri teşvik hu su sun da ona des tek ver di. 981’de 
(1574) Nûred dinzâde ve fat edin ce va si ye ti üze ri ne, Ka dır ga’da So kul lu Meh med Pa  şa Kül li ye si’nin için de onun için yap tı rı lan tek ke nin şeyh li ği ne ta yin edil di. So kul lu Meh med Pa şa’nın da ve tiy le İs tan bul’a taşı nan Kurd Efen di şe hir de hem yö ne ti ci lerin hem de hal kın bü yük il gi si ne maz har ol du. Sul tan III. Mu rad ken di si ne il ti fat ta bu lu nur du. Kurd Efen di zâvi ye si nin dı şı na faz la çık ma yıp hal kı ir şad için ha li fe yetiş tir mek le uğ raş tı. En meş hur mü rid le ri ara sın da Uzi çe li Mus li hud din Efen di, Çömlek çizâde Muh yid din Mu ham med Efen di, di van şa iri Nev‘î ve ölü mü nün ar dın dan So kul lu Kül li ye si Tek ke si’nde onun ye ri ne 

Kurd Efendi’nin Mürşidü’lenâm ilâ dâri’sselâm  adlı eserinin ilk ve son sayfaları  (Hacı Selim Ağa Ktp., nr. 505)
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la tı lan dev let mec li si “toy”un de va mı ni teli ğin de dir. MoğollarınGizliTarihi’nde ki kay da gö re ça dır lar da ya şa yan halk la rı birleş ti ren Cen giz Han, Türk dev let kuru mu mec li si ni ya ni to yu ken di ne ör nek al mış tır. As ya Hun la rı’nda mec li sin var lı ğı ve fonksi yo nu bi lin mek te dir. İlk ba har da ya pı lan top lan tı ya baş ta Ch’anyü (Şanyü), ha tun, te gin, di ğer seç kin üye ler ve hüküm dar ai le si nin bü tün men sup ları, di ğer boyla rın bey le ri, ya ban cı tâbi ler ka tıl mak zorundaydı. Top lan tı ya ka tıl ma mak devle te is yan sa yı lır dı. Bu mec lis hü küm darlı ğı onay lama, ge rek ti ğin de ka ğan seç me ve tö re yap ma yet ki le riy le bir tür ya sa ma kuru lu ni te li ğin dey di. Oğuz des ta nın da bu kurul “toy” di ye anıl mış tır. To ya Dîvânülugå
ti’tTürk’te ve KutadguBilig’de “toplan tı, resmî gö rüş me için bir ara ya gelme” an la mı ve ril mek te dir. İbn Battûta da toy sö zü nü Mo ğol ca ku rul tay ye ri ne kul lan mış tır. Yak la şık 2000 yıl Türk çe’de kulla nı lan toy XII. yüz yıl dan iti ba ren ye ri ni Mo ğol ca ku rul ta ya bı rak mış tır. Kurul tay ke li me si, Mo ğol bey le ri nin özel lik le han se çi mi ve önem li ko nu la rı gö rüş mek için bir ara ya gel dik le ri top lan tı nın adı ola rak za man la öne çık tı. Ün lü sey yah J. de Pla no Car pi ni, Han gay dağ la rın da Mo ğol Ha nı Gü yük’ün (Göyük) bü yük han se çil di ği ve tah ta çık tı ğı ku rul ta ya ka tıl mış tı. Onun bu ka tı lı mı ve hâtı ra la rın da bun dan söz et me si ku rul ta yın ta nın ma sın da rol oyna mış tır.Cen giz Han, 1206 ilk ba ha rın da Onon ır ma ğı kay na ğın da da ha ön ce ken di si ne bağ la nan bü tün Mo ğol ve Türk boy la rı nı bü yük ku rul tay da bir ara ya ge tir di. Ku rultay da Te mu çin, Cen giz Han un va nı nı al dı. Böy le ce Mo ğo lis tan boz kır la rı nın tek hâkimi nin Cen giz Han ol du ğu bü tün ka bi leler ta ra fın dan onay la nı yor du. Onun al dı ğı un va nın “bü yük ka ğan” ol ma sı Ju anju an, Gök türk ve Uy gur gi bi boz kı rın ken di sinden ön ce ki bü yük im pa ra tor luk la rı nın gele ne ği nin de va mı an la mı na ge lir. Moğol
larınGizliTarihi’nde onun ka ğan un vanı nı al dı ğı bil di ril mek te dir. Bun dan son ra Mo ğol İm pa ra tor lu ğu adı bir ba kı ma tes cil edi li yor du. Şa man Kök çü “ulu gök ten gri”nin Cen giz Han’a kâina tın ka ğan lı ğı nı ver di ği ni ilân et ti. Mo ğol İm pa ra tor lu ğu bu ku rul tay la bir lik te ye ni den teş kilâtlandı. İl gi çe ki ci bir ay rın tı da 1206’da ka rı sı Bör te ile bir lik te ya nı na alıp bü yüt tü ğü Ta tar Şi gi Ku tu ku’ya bü yük yar gıç gö re vi ni ver me si dir. O da mah ke me ka rar la rı nı ve Mo ğol asil le ri ara sın da çe şit li ka bi le le rin da ğı lı mı nı “ma vi def ter”e (köködepter) ya za rak bir ka nun lar düs tu ru mey da na 

Efen di’ nin AtvârıSeb‘a ad lı ri sâ le si yanlış lık la Kurd Efen di’ye nis bet edil miş tir.
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Mo ğol ca’dan ge len ke li me, Cen giz Han’ın 1206 yı lın da bü yük ku rul ta yı topla ma sın dan son ra Mo ğol ve Türk ta ri hin de bir te rim ola rak yay gın laş mış ka bul edi lir. Ke li me nin kö kü kurıl (huril) olup Kıp çak
ça’da ku rul ta, Ça ğa tay ca’da ku rul tay ve 
ku ril tay şek lin de kul la nıl mış tır. Çağ daş Türk leh çe le rin den Kır gız ca ve Uy gur ca’da 
ku rul tay, Ka zak ça’da kurıltay ve korıltay, Ta tar ca’da korılday, Baş kırt ça’da ko rol

tay, Âzerî ve Türk men ce’de gu rul tay olarak var lı ğı nı sür dür mek te dir. Es ki Ana dolu Türk çe si’ne ke li me ku rul tay bi çi miy le geç miş tir. Çağ daş Mo ğol ca’da hu ral şekliy le “top lan ma, kon gre, mi ting, mec lis, otu rum” an la mın da hâlâ ya şa mak ta dır. Gü nü müz Türk çe’sin de, bir ku ru mun temel ko nu lar üze rin de ge rek ti ği za man ve ya be lir le nen bir za man da gö rüş me yap mak için dü zen le di ği ge nel top lan tı yı ifa de eder.Ku rul tay Bü yük Hun İm pa ra tor lu ğu, Gök türk dev let le ri ve Uy gur ka ğan lı ğın da gö rü len, Do ğu Av ru pa’da ku rul muş Türk dev let ve boy la rıy la il gi li kay nak lar da an

Efendi,nr.93:Fâtih,nr.1513,1532;Ha-
sanHüsnüPaşa,nr.526). 5.Tercemei
Şâfiye. İb nü’lHâcib’in sar fa da ir ese ri nin Türk çe ter cü me si olup bi li nen tek nüs ha sı Sü ley ma ni ye Kü tüp ha ne si’nde dir (Bağdat-
lıVehbiEfendi,nr.1840). Ah med b. Ali b. Mes‘ûd’un Merâ¼u’lervâ¼ ad lı sarf kita bı nın muh ta sar Türk çe şer hi olan Rey
hânü’lervâhfîşerhiMerâhi’lervâh, Bağ dat lı İsmâil Pa şa ta ra fın dan yan lış lık la Kurd Efen di’nin eser le ri ara sın da zik re dilmiş tir. Ni te kim baş ka bir yaz ma nüs hasın dan (SüleymaniyeKtp.,ReşidEfendi,
nr.933,vr.128a) ese rin 943’te (1537) te lif edil di ği an la şıl mak ta dır. Ki ta bın mü el lifi Kâtib Çe le bi’ nin zik ret ti ği gi bi İbn Kemal ol ma lı dır. 6. Tercemei Fevâidi
Ziyâiyye. Mol la Câ mî’ nin İb nü’lHâcib’e ait elKâfiye üze ri ne yaz dı ğı şer hin Türkçe çe vi ri si dir. elKâfiye’ nin met ni Arap ça ve ri lir ken Mol la Câ mî’ nin şer hi ter cü me edil miş tir. Ki ta bın bi li nen tek nüs ha sı Sü ley ma ni ye Kü tüp ha ne si’nde ka yıt lı dır 
(Nâfiz Paşa, nr. 1390). 7. Şerhi Mu
kaddimeiCezeriyye. İb nü’lCe zerî’nin tec vi de da ir man zu me si nin çok ay rın tı lı Türk çe şer hi dir (SüleymaniyeKtp.,Kılıç
AliPaşa,nr.25;İzmirMillîKtp.,TY,nr.
1255/3,1842/1). 8.TecvîdRisâlesi. Bir ön ce ki ese rin da ha iyi an la şıl ma sı için ona mu kad di me şek lin de te lif edil miş tir. Muhte me len, ese rin gi riş kıs mın da İb nü’lCeze rî’ den bah se dil me si ve “mu kad di me” ke li me si nin geç me sin den do la yı eser ba zı ka ta log lar da yan lış lık la ŞerhuMukaddi
meti’lCezerî(SüleymaniyeKtp.,Mugla
HocaMustafaEfendi,125/2),Terceme
tüMukaddimeti’lCezerî(Süleymaniye
Ktp.,Lâleli,nr.65/7) ve TercemeiKasi
deiMukaddimeiCezerî(KonyaKoyu-
noğluMüzesiKtp.,TY,nr.11070) ad la rıy la kay de dil miş tir. 9.RisâleiEdebiyye.Ri
sâlefi’tta½avvuf ola rak da bi li nen ve üç bab dan olu şan ese rin bi rin ci ba bı mür şidin lü zu mu na ve ev sa fı na da ir olup ikin ci ba bı mü ri din de va mı ve se ba tı, üçün cü ba bı mü rid ve sâlik le rin âdâbıy la il gi li dir 
(SüleymaniyeKtp.,İzmir,nr.795/7;Sütlü-
ceDergâhı,nr.127/2;HâşimPaşa,nr.15). 
10.Ta‘bîrnâme. Ta sav vuf eği ti miy le il gi li bu risâle, ki şi nin rü ya la rın dan ha re ket le ta sav vuf ta ki ye di ne fis mer te be sin den han gi sin de bu lun du ğu nu öğ ren me si için ya zıl mış tır (BeyazıtDevletKtp.,Veliyyüd-
dinEfendi,nr.3604;İstanbulBelediyesi
AtatürkKitaplığı,OsmanNuriErgin,TY,
nr.321/18). Ba zı kü tüp ha ne ka yıt la rın da 
(BeyazıtDevletKtp.,Bayezid,nr.7886;
İstanbulBelediyesiAtatürkKitaplığı,Os-
manNuriErgin,TY,nr.136/2) Sof ya lı Bâ lî 


