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KÜRAUNNEML
(J.o.JI t1..f)
Ebü'l-Hasen Ali b. el-Hasen
b. el-Hüseyn el-Hünai el-Ezdi
(ö . 310/ 922)

L

Kfife dil mektebine mensup
lugat alimi.
_j
Mısır'da d o ğdu. Kısa

boylu yahut çirkin
"Kürau'n-neml" (Ka rınca bacak) veya sadece "Küra"' lakabıyla
tanındı . Soyunun Ezd kabilesine dayanması sebebiyle ve atalarından Hünae b .
Malik ile Devs b. Adnan'a nisbetle Ezdi,
Hünai ve Devsi nisbeleriyle de anılır. Küraunneml. başta Ebü Ali ed-Dineveri olmak üzere zamanının Küfe ve Basra dil
mekteplerine mensup alimlerinden Arap
olmasından dolayı

lugatı ve grameriyle ilgili dersler aldı. Lugat alim i Ebü Yusuf Ya'küb b. İshak elİsfahani'den. Ebü Ubeyd Kasım b. Sellam ' ın kitaplarını rivayet etti. Güzel ve
yanlışsız hattıyla yazdığı eserleri istinsah
edip satarak geçimini sağ l adığı. zamanın
da eserlerinin Mısır ve Mağ rib'de çok rağ
bet gördüğü ve Bağdat'ta büyük şöhret
kazandığı kaydedilir. Vefat yılı olarak 307
(91 9) . 309 (921 ). 316 (928) ve 320 (932)
gibi tarihler kaydedilmekteyse de Kütübi <uyunü 't-tev ô.ri]] 'inde 31 o (922) yılını
kesin ölüm tarihi olarak verdiğinden bu
tarih tercih edilmiştir. İbnü 'l-Kıfti. Küraunneml'i Basra dil mektebine yakın bir
na hiv ve lugat alimi olarak kabul eder (inba.hü'r-ruuat, II, 240) . Ancak günümüze
ulaşan eserlerindeki nakillerin çoğunun
Küfe mektebine mensup alimiere ait olması onun bu mektebe mensup olduğu
nu kanıtlamaktadır.

Sözlük çalışmaları üzerinde yoğunlaşan
Küraunneml Mısırlı ilk sözlük yazarıdır.
e 1-Mui:ık e m (ibn Sld e). e 1-Mul]aşşaş
(ibn Sld e). e1-Bô.ri' (Ebu Ali el -Ka ll) . Lisô.nü'1-~rab(ibn Ma nzGr) . e1-Kamusü 'lmui:ıit (F1'rGzabad1') ve Tô.cü '1-'ar us (Zebldl) gibi temel sözlükler onun eserlerinden yapılan nakillerle doludur. Ali b. Hamza el-Basri, bazı lugatlardaki hatalara
dair et-Tenbihô.t 'a1ô. aga1itı'r-ru vô. t adlı
eserinde İbn Vellad'ın e1-M a]fş ur ve '1m emdud isimli kitabındaki hataları Küra'dan yaptığı nakillerle düzeltmiştir. Lugat alimleri görüşlerini tartışmasız olarak
doğru kabul etmişlerdir.
Eserleri. 1. e1-Münecced (fi 'l-luga) .
Birden çok anlamı olan kelimelere (e lmü şterekü ' l- l afzi) dair zamanımıza ulaşan
en kapsamlı sözlüktür. Eserin, müellifin
e1-Münaçiçiad adlı büyük sözlüğünün
ihtisarı olan e1-M ücerred 'in kısaltılmış
şekli olduğu yolundaki rivayet hatalı
olmalıdır. Çünkü e1-M üce rred, e1-M ünaçiçiad 'ın bir başka yönden ihtisarıdı r.
Eseri oluşturan altı bölüm ün (bab) ilk beşinde kelimeler konularına göre, altıncı
bölümde ise alfabetik olarak dizilmiştir.
İlk beş bölüm insan organları , hayvan
türleri, kuş türleri, savaş aletleri, gök ve
yıldızlarla ilgili kelimeleri ihtiva eder. Altıncı bölümü oluşturan dünya ve üzerindekilerle ilgili kelimeler. asıl ve ziyade harfler ayırımı yapılmadan birinci ve
ikinci harflerine göre alfabetik ola r ak
sıralanmıştır. e1-Münecced dizimde kelimelerin ikinci harflerini de dikkate alan
ilk sözlüktür. Hadisleri şahid olarak kullanan ilk sözlük aliminin Te h ~ib ü '1-1uga

sahibi Ezheri olduğu kabul edilir. Halbuki
Küraunneml ondan önce bu eserinde on
üç hadisle istişhad etmişt i r. Küra·. aynı
zamanda lugat alimlerinin istişhad için
belirlediği tarih sınırını ( 150/767) aşarak
muhdes (müvelled) şairlerin şiirlerinden
de şahid getirmiştir. Zamanım ı za ulaş 
mayan birçok kaynaktan yararlanması,
M ı sır ve Güney Arabistan Arapçası ' na
ait baş ka yerlerde bulunmayan birçok
kelime içermesi eserin önemini arttır
maktadır. Sözlüğün metni , Fevzi Abdülaziz Mes'üd tarafından Camiatü 'lKahire kısmü külliyyeti'I-adab'da 1973'teyüksek lisans çalışması olarak hazırla
nıp basılmış (Ka hire 1984). ilmi inceleme
ve neşrini ise Ahmed Muhtar Ömer Dahi Abdülbaki gerçekleştirmiştir (Kahire 1976, 1988 ). 2. e1-Mü cerred (fi garibi
kelami'l-'Arab ve luga tihtl) . Garib ve nadir kelimeler sözlüğü olan eser, e1-M ünaçiçiad'ın rivayet zincirleri ve örneklerin atılmasıyla yapılmış bir i htisardır.
Eserde alfabetik dizim sistemi kelimelerdeki ziyade harflerle ikinci harfler de
dikkate alınıp tam olarak uygulanmıştır.
Kelimelerin ilk harfi "bab", ikinci harfi
"fasıl" şeklinde adlandırılmıştır. Dizimde. Arap dilinde ku ll anılan ve kullanıl
mayan fasıllar Kitô.bü'1-'Ayn ' da oldu ğu gibi "müsta'mel" ve "mühmel" kaydıyla belirtilm i ştir. Bu sebeple eseri
Kitô.bü'1- ~yn 'a benzetenler olmuştur.
Temel sözlüklerde kendisinden birçok
nakil yapılan kitabı Muhammed b. Ahmed el-Ömeri iki cilt halinde neşretmiş
tir (Mekke 141 3/ 1992 ). 3. e1-Münte]]ab
(min garibi kelami 'l-'Arab). Bab-fasıl esasına ve konular a göre dizilen eser garib ve nadir kelimeler, Arapça'ya başka
dillerden giren kelimeler (dahil). karşıt
anlamlı (ezdad) kelimeler, birden fazla
zaptı olan kelimelerle delalet nüansları
( fıkhü ' l- l uga ) ve etimoloji gibi çeşitli kon uları kapsar. Ebü Ubeyd Kas ı m b . Sellam 'ın e1-Garib ü '1-m uşannef' i ile Kitô.bü'ş-Şô. ' ı , Sibeveyhi'nin e 1-Kitô.b'ı , ibnü 's-Sikkit'in Iş1ô.I:ıu '1-mantı]f ' ı eserin
başlıca kaynaklarıdır. Kitabı Muhammed
b. Ahmed el-Ömeri iki cilthalinde yayımlamış (Mekke 1409/ 1989) , Mustafa
Abdülhafiz Salim de Fehô.risü fihrisi '11uga ii Kitô.bi '1-Münte]]ab 1i-Kürô.<ın
nem1 adıyla eserin çeşitli indekslerini
hazırlamıştır (Mekke 1414/ 1993). Müellifin kaynaklarda adı geçen diğer eserleri
de şunlardır : e1-M ünaçiçiad, e1-M ücehhed, e1-M uşaJ:ıi:ıat, e1-Munaz;z;am,
e1-M untaz;am, e1-M ünemnem, e1-Müveşşô., e1-M u<avvef, Emşile tü '1-gari b
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'ala vezni'I-et'al, Lehce (fı'l-luga), elEvzan, el-Ferid.
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İSMAİL DURMUŞ

KÜRBOGA
EbQ Said

Kıvamüddevle Kürboğa

(ö. 495/1102)

L

Büyük Selçuklular devri
Musul hakimi.

_j

Büyük Selçuklu kumandanlarından
olan Kürboğa. Sultan Melikşah'ın ölümünden sonraTerken Hatun'un küçük
yaştaki oğlu Mahmud'u tahta çıkara
bilmek için onunla iş birliği yaptı. Bağ
dat'tan İsfahan'a giderek veliaht şehza
de Berkyaruk'u tutuklattı. Ancak Nizamülmülk'e bağlı askerler vezire ait silah
depolarını yağmalayarak Berkyaruk'u
kurtarıp Rey şehrinde sultan ilan ettiler. Bunun üzerineTerken Hatun ile iş
birliği yapan Azerbaycan Meliki İsmail
b. Alpsungur, Yakütl Berkyaruk'u bertaraf etmek üzere harekete geçti. Terken Hatun, Kürboğa ve diğer bazı emirleri büyük bir orduyla ona yardıma gönderdi. Kürboğa, Kerec'de meydana gelen savaşta İsmail b . Alpsungur 'un bir
kısım kuvvetlerini sevk ve idare etti.
Maglup olan İsmail İsfahan'a kaçtı. Sultan Berkyaruk ise Bağdat'a gitti ve sultanlığı Halife Muktedl- Biemrillah tarafından tasdik edilip 14 Muharrem
487'de (3 Şubat 1094) adına hutbe okundu. Bu olaydan sonra Berkyaruk'un saflarına katılan Kürboğa, Sultan Berkyaruk'un kendisine karşı gelen amcası
Tutuş b. Alparslan üzerine gönderdi-
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ği

iki vali Kaslmüddevle Aksungur ve
Bozan'a yardımcı olarak görevlendirildi.
Ancak Tutuş bu iki valiyi yakalayıp idam
ettirdi. Kürboğa'yı da esir aldı. Kürboğa'nın kayınpederi Emir Üner'i saflarına
çekmek amacıyla hayatını bağışlayıp
kardeşi Altuntaş ile birlikte önce Halep, ardından Humus'ta hapsetti. Tutuş ' un ölümünden (Safer 4881 Şubat
ı 095) sonra oğlu Rıdvan, Sultan Berkyaruk'un isteği üzerine Kürboğa'yı serbest
bıraktı. Bundan sonra Kürboğa kardeşi
Altuntaş ile birlikte Harran üzerine yürüyüp şehri ele geçirdi. Bu sırada Nusaybin hakimi Muhammed b. Şerefüddevle
Müslim, Tutuş tarafından Musul'a yerleştirilmiş olan kardeşi Ali'ye karşı Kürboğa'dan yardım istedi. Kürboğa, Muhammed ile anlaşmasına rağmen Nusaybin'i ele geçirince onu öldürdü. Ardından Ali b. Şerefüddevle Müslim'in
hakimiyetinde olan Musul üzerine yürüdü; uzun süren bir kuşatmadan sonra Ali teslim oldu (Zilkade 4891 Kasım
ı 096). Kürboğa, Musul'da şehrin ileri
gelenlerinin mallarını müsadere etmeye kalkışan kardeşi Altuntaş'ı öldürmek zorunda kaldı. Kürboğa böylece 489
( 1096) yılında Musul'un hakimi old u ve
Sultan Berkyaruk'a bağlı olarak şehri
idare etmeye başladı. Kısa bir süre sonra Rahbe'yi de ele geçirdi. Bu arada Tutuş'un öldürdüğü vali Kaslmüddevle Aksungur'un küçük yaştaki oğlu imadüddin
Zengl'yi yanına getirterek yetişmesiyle
bizzat meşgul oldu .
491 (1098) yılında Anadolu'yu geçerek
Antakya önüne gelip şehri kuşatmış olan
Haçlılar'a karşı Vali Yağısıyan, Sultan
Berkyaruk'tan yardım isteyince Berkyaruk Musul hakimi Kürboğa'yı ona yardıma gönderdi. Kürboğa, Musul ve elCezlre kuvvetlerinin başında derhal harekete geçti. Anna Komnene. sultanın
Kürboğa'nın idaresinde tam teşkilatlı
muazzam bir orduyu Antakya üzerine yolladığını kaydeder (Anne Comnene,
Alexiade, III. 28) . Ebü'l-Ferec'e göre (Tarih, ll, 340) bu ordunun sayısı 100.000
kişiyi bulmaktaydı. Kürboğa, Antakya'ya gitmeden önce yolu üzerinde bulunan
ve 3 Reblülahir 491 'de (1 O Mart 1098)
Haçlılar'ın eline geçmiş olan Urfa'yı kuşattı. Haçlı Kontu Baudouin de Boulogne
tarafından savunulan ve sağlam surlara
sahip olan Urfa'yı alamadığı gibi burada 4-25 Mayıs 1098 tarihleri arasında
(Demirkent . Urfa Haçlı Kontluğu, s. 4 ı44) geçirdiği üç haftalık zaman kaybı,

Haçlılar'ın kuşatma altında tuttukları
Antakya'yı

bu süre içinde bir hileyle ele
geçirmelerine fırsat verdi. Kürboğa 25
Mayıs'ta Urfa'yı muhasaradan vazgeçti.
Mercidabık'ta Dımaşk Meliki Dukak, Atabeg Tuğtegin, Humus hakimi Cenahüddevle Hüseyin, Sincar hakimi Arslantaş
ve Artuklu Beyi Sökmen 'in de kendisine
katılmasıyla Selçuklu ordusu Antakya istikametinde harekete geçti. Kürboğa ,
Antakya'ya geldiğinde Haçlılar'ın birkaç
gün önce Ermeni dönmesi FlrQz adlı
bir subayın yardımıyla surlardan içeri
girdiklerini öğrendi ve şehri kurtarmak
için çok geç kaldığını anladı. Şehir surları
önünde yapılan ilk savaşı kazandı, ancak
surları aşamadı. Bunun üzerine henüz
Vali Yağısıyan'ın oğlu Şemsüddevle'nin
idaresinde bulunan iç kaleden şehre sız
mayı planladı, kalenin savunulmasında
güvenilir adamı Ahmed b. Mervan'ı görevlendirdi. Kürboğa'nın planından haberdar olan Haçlı reisleri, iç kaleyi şehir
istihkamlarından ayırmak üzere bir duvar örüp buradan şehre girişi önlemeye muvaffak oldular. Kürboğa bu defa
şehrin içindeki Haçlılar'ı aç bırakarak
teslime zorlamak istedi. Haçlılar gerçekten de perişan durumda idiler. Fırsa
tını bulup Antakya'dan kaçanlar, şehrin
limanı olan Süveydiye'ye (Samandağ) giderek yu rtlarına dönmek üzere buradan
gemilere atlıyor, bir kısmı da Anadolu'ya
kaçıyordu. Haçlılar ' a yardım için yola çı
kıp Akşehir'e (Philomelion) kadar ilerlemiş olan Bizans imparatoru Aleksios
Komnenos. burada rastgeldiği kaçaklardan Antakya'nın Kürboğa tarafından kuşatıldığını ve bu zamana kadar onun eline geçmiş olması lazım geldiğini öğren
di. Bu haber üzerine yapacak bir şey kalmadığı düşüncesiyle istanbul'a geri dönmeyi tercih etti.
Öte yandan Antakya kuşatması sıra
kendisine katılmış olan Dımaşk Meliki Dukak, Atabeg Tuğtegin. Humus Hakimi Cenahüddevle, Sincar hakimi Arslantaş ve Artuklu Beyi Sö km en kendilerine iyi davranmaması yüzünden birer
birer Kürboğa'nın yanından ayrıldılar. Bu
yüzden kuweti iyice zayıflayan Kürboğa
28 Haziran 1098'de Haçlılar'a karşı yaptığı savaşı kaybetti ve geri çekilmekten
başka çare bulamadı. Bir süre Halep'te
kaldıktan sonra Melik Rıdvan ' ın yardı
mıyla Musul'a döndü . Antakya'nın iç
kalesi de Haçlılar'a teslim edildi. Böylece
birlik ve beraberliğin önemini kavrayamayan Türkler açlık ve yokluk içinde kıv
ranan Haçlılar'a yenik düştüler. Haçlılar
sında

