KÜRAUNNEML
'ala vezni'I-et'al, Lehce (fı'l-luga), elEvzan, el-Ferid.
BiBLiYOGRAFYA :

Küraunneml. el-Münecced fi'l-luga (nşr. Ahmed Muhtar Ömer- Da hi Abdülbaki) . Kahire
1988, neşredenlerin girişi, s . 8-25 ; a.mlf .. elMücerred fi garibi kelami 'l-'Arab ve lugatiha
(nş r. Muhammed b. Ahmed e l-Öm er!). Mekke
1413/1992, neşredenin girişi , s. 7 -24; ibnü'nNedlm, el-Fihrist (Şüveyml) . s. 382-383; Yaküt.
Mu'cemü 'l-üdeba', XIII, 12-13; ibnü ' I-Kıftl. inbahü 'r-ruvat, ll , 240; ibn Kadl Şühbe. Tabakatü'n-nüf:ıat ve'l-lugaviyyin ( nşr. Muhsin C ayyaz). Necef 1974, s. 114 ; Brockelmann. GAL
S uppl. , 1, 201; Sezgin . GAS, VIII , 241-242 ,
276; Ahmed Nusayyif ei-Cenabl, ed-Dirasatü'l-lugaviyye ve'n-na f:ıviyye fi fvltşr, Kahire
1977, s. 209-246; a.mlf .. "el-Münecced fi ' lluga mu'cemün ferldün fı menhecih" , fvlecelletü Adabi ' l-Müstan ş ıriyye, 1, Musul 1976,
s. 9-39; Ahmed Muhtar Ömer. "el- Münte]Jab
li - Ebi'l-l;lasan 'Ali b . e l-l;lasan el- Hüna'l
e l-me ş hur b i-Küra ' e l- müteveffa se ne 31 o

h." , Mece lle tü 'l-Ba/:ı ş i 'l-'ilmi

ve't-türaşi'l-isla

m i, lll, Mekke 1400, s. 407-417.

!il

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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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
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elde ettikleri bu başarıyla Antakya şeh
rine hakim oldukları gibi kendilerine Kudüs yolunu da açmış oldular.
Kürboğa. bu olaydan sonra Sultan
Berkyaruk ile kardeşi Muhammed Tapar
arasındaki taht mücadelelerine karıştı.
492'de (1099) Bağdat şahnesi Cevherayin, Cezire-i İbn Ömer hakimi Çökürmüş.
Kinkiner hakimi Surhab b. Bedr ve diğer
bazı emirlerle birlikte Muhammed Tapar'ın tarafında yer aldı. Ancak Muhammed Tapar'dan beklediği ilgiyi göremeyince tekrar Berkyaruk'un yanına döndü. Berkyaruk ile Muhammed Tapar arasında Hemedan yakınındaki SefidrOd'da
yapılan savaşta ( 4 Re ce b 493 1 15 Mayıs
ll 00) Berkyaruk'un ordusunun sol kanadına kumanda eden Kürboğa. muhtemelen İnal adlı bir Türkmen emirinin
hakimiyetindeki Amid üzerine yürüyüp
şehri muhasara etti. Yenilmek üzere olduğu bir anda İmadüddin Zengl'yi babasının memlüklerine gösterip onların desteğini sağladı . Fakat şehri ele geçiremeyeceğini anlayınca kuşatmaya son verip
şehir önlerinden ayrıldı. Bu sırada esir
aldığı Artuklu Beyi Sökmen'i Mardin 'de
hapsetti (494/ll Oı) Artuk beyinin hanı
mının isteği üzerine tarunu Yakütl'yi
serbest bıraktı. Kürboğa, ertesi yıl Sultan Berkyaruk tarafından 10.000 süvariyle birlikte. Azerbaycan'da isyan eden
MevdOd b. İsmail'in üzerine gönderildi.
Bölgenin büyük bir kısmını ele geçiren
Kürboğa. Hoy şehrin e yaklaşırken hastalanınca sefere devam edemedi. 1S Zilkade 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 Musul'un idaresi Kürboğa'nın Hasankeyfteki (Hısnıkeyfa) naibi Türkimen Emiri Musa'nın eline geçti. Yönetimindeki diğer
şehir ve kaleler de çeşitli emirler arasın
da bölüşüldü .
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Türk musikisinde bir perde
ve makamın adı.
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Kürdi Perdesi. Türk mOsikisi ses sistemi içinde orta sekizlinin yirminci perdesi
olan sesin adıdır. Büselik perdesine (si)
bir küçük mücennep bemolü veya dügah
perdesine (la) bir bakiyediyeziya da çargah perdesine (do) bir tanini bemolü konularak elde edilir ve gösterilir.
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Pest sekizlide kaba kürdl. tiz sekizlide
sünbüle, en tiz sekizlide tiz sünbüle adı
nı alan kürdi perdesi klasik ebced ve Abdülbaki Nasır Dede'nin nota sisteminde
._., Kutbünnayi Osman Dede nota sisteminde
Kantemiroğlu notasında Ib
harfleriyle. Hamparsum Umanciyan
notasında ise kürdi ve dik kürdi perdelerini ifade etmek üzere .:::::şekliyle gös-

,r.

terilmiştir.

Yerinde kürdi
Yerinde
kürdi dörtlüsü

makamı

dizisi

Nevada
büselik bes iisi

Nota yazımında donanımınasi için küçük 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 çarkürdide çeşnisiz ve rastta buselikli
asma kararlar yapılabilir. Rast perdesindeki asma karar nihavend makamına küçük bir geçkidir. Bu geçki esnasında küçük mücennep bemollü mi perdesi de
(nlm hisar) seyre katılırsa nihavend dizisinin altı sesi kullanılmış olur. Ancak bu durumda nim- hisar perdesinin terkedilmesinden sonra tekrar ana diziye dönmek
gerektiği de unutulmamalıdır.
gahlı,

Dügah perdesindeki kürdi dörtlüsünün
simetrik olarak tiz durak üzerine göçürülmesiyle genişleyen ve bunun sonucu
olarak neva 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 yine karışık gezinilip diğer asma kararlar
gösterilerek ve istenirse genişlemiş bölgede de dolaşılarak kürdi dizisiyle dügahta tam karar yapılır:
Yerinde kü rdi

makamı

dizisi

Yerinde
Nevada
kürdi dörtlüsü büseli k besiisi

ı

Nevada büselik dizisi

1

Makamı.

Dügah perdesinde karar kılan makamlardan olup dügah perdesindeki kürdi dörtlüsüne n eva perdesinde büselik beşlisinin eklenmesinden
meydana gelmiştir:
Kürdi
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Kürdi
makamı
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seyir
ömeği

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 sürekli değiştiği görülmektedir. Öte yandan kürdi dizisinin rast perdesindeki şed
di olan kürdlli- hicazkar makamının bir
çeşidinin ise çok kullanıldığı ve dizisine oldukça sadık kaldığı gözlenmektedir. Ayrıca Türk mOsikisinde sonu kürdi dörtlüsü, beşiisi veya dizisiyle karar eden birçok
birleşik makam grubu mevcuttur.
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