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KORBOC."
Abd ülkerim OZAYDI;";-

Klirbol a'dan l ilk defa Bo.)il.k
Sel ÇUklu Sultanı Melikşah 'ın alihnü (16 Seyval 485/19 Ku ım 1092) i1zcrine
baş layan taht kavgalan münasebetiyle bahseder ' "C Terken Harun'un beş
yaşındaki o! lu Mahm üd' u Selçuklu tahtına çıkarmak için Su ltan MC:I Üqah'ın
mührllnü teslim erri ği Klirboi a' )'1 Bağdat 'tan Israhan', göndc:rip1 veliahd
,ehzade Berkyeruk'u tutuld ını lını. ancak Niz!ınü· l· mtllk ' ün adam larının
~iz.ami)')"c:) veeire aiı silih depol arını yaımı1ayarak Berkyaruk' u hapisten
kurtarıp Sultan ilan ctIipi (1092·1104) kaydeder.)
K.ayn.aldar Ebü S. ' j

Kıvimo.'d ·tkvle

Tmm 1I1nm. d&Iıa sonra Bcrkyanık'un ıbyısı ve .AzcrN)'un ~Ic:l iki
Yakutl' yc: iıaber g1lrıderip yeteni Berkyanı.k 'u bcnaraf
etmesi prtıy la evleerne vaad inde bulundu.. ı smai l bu ıcldili kabul ederek
Bmyıruk'un üzerine yUrüdu. Tm cn fl atun da Kiirbolı .. c: diğer bazı emirleri
büyük bir orduyla ona yardıma gönderdi. 486'da (1093) Hemedan-lsfahan
aruındaki Kerec'de meydana gelen savaşıı Küt bo! a ıs mail' in bir kısım
kuvvetlerini SC\ 't ve idare etmiştir. Emir Yc:lberd ' in tara r detişt irip
ısmail b. Alpsungur

Ikrlıi:yaruk 'un sa flarını.

geçmesi )iizündcn ın.a.ııup olan Ismail lsfahan'a lr:açm.ak

zonında kaldı .

BaJdat' a giden Bcrkyanı.k Halife ~ uktedi ·B iemrillab (1075·
1(94) tarafindan .ulun ilan edilip 14 Muhaımn 481'de (3 şubat 1094) adına

or- c,...;

1-...... ""'--

I"ıat ~
f.Wıtyol f".ıııKtır bb"': )"b~ .... ~ pek ytlrıddi, t.obod.ııyı, ebi ... dakttqi, "'_-d.dır. ~prtı MoIo",M,
DlWJrjj ~l-1'lirt T~, LtL\O. BeOiLLI A,.;ı ay ). Ankan 19)9. 0-124.)2'; TOK. T~,._ $d:/ıip,

.........
3

Ilıat~ d- K-.ıJu.nA (ıqr. C J. Tonılıql, 8<o)ftI 139t'197t. X.211; u.-r. .uı-;~.s.Ji.r ...
ı,.... ~, (k ........" Alql, AaUa t96O, t. 131; lta=.t.:!1&!ı M~ ~ TbfJo.f Gtiı'M.
(ııIr. Al.+ı l' • . , . s...-ı. r. . iu... • OWCL
Iı.ıfı~ . , , _ jf ..... ~ ..
~ Ust. ix. 6UJ. 61; 8LOa<Uıi.
2'WıoItfIi ._ .. ......... -ı-. (Tti:c.t tI\O. ~ twoı.. kıl .. ~ .wp.Ai'"

u-.

~ ı-ı.ı li04).~ .. 11,

oc.".
o..

'ii- f&dol1ıolı a.ı.. .......
DııIrimory . "1I.«aoodoft_1o ao.,. ..

, i

lı

s.., i

(p...

I 'H). ..

..ı~ (DIAI.V" I "

':1$.

boIı.ur,J.u.. x. 211 . 214.21'; u....ıa.-.

Alı:>ıod.Aıat I.

W~

S 1\

AaIUn. I

** s.a:-..

~ ~ ~-.

L iJ1;
56. Kanf::l. __ .. ....o. LOt-C-

T""'"

~.o.c-

Dt,- ""'" bu.

407

406
bıııbe

olrundu. Klltbota da bu olaydan sonra Sultan BcTkya:uk' uu

ı.aflarıııı.

kauIdı:'

610...mü ll:ı:erine Büyük Selçuklu tahtında hak iddia
edenlerin en 6nemlil erinı1en biri de Suriye Md ilri TicQ 'd-DevIe Tutuş idi. Tuıuş
Mel ilqah 'ın ınnm haberini alır almaz SelÇUklu tahtına sah ip olmak için seferber
oldu ve Halep, Rabbı:, Musul, Nu.Q)tıi:ı, An taky a, Urfa, Uamn ve R akka'yı ele
geçirdi. Halep Emın Ahımgur Antakya Emın Yalısıyan ve Urfa Emın Bozan
gib i devrin bÜyük kumandanl arını da kend ine tibi k ı l dı . Daha sonra Diyarbekir
bölgesini de hak imiyeti a ltına alan Tutuş adı geçen kwnandanlar la birlikte
Azerbaycan 'ı hare ket m i. Oıe yandan Berkyaruk da Re)' ve Hemeden gibi bazı
şehirleri ele geç irerek am cası Tuwş' ı kaııı miicadeleye huırlanıyordu. Onun bu
faal iyetlerinden haberdar olan llalep Valisi Aksungur Urfa Valisi Bozan'. " Biz
Me1i1qah' ın çocukları arası ndaki m(ludele 5Onuçlan mc.aya ve onlardan birisi bu
işi üstlenincere kadar Tutuş '. iıaaı arz etmiştik_ lIaIbuki ,imdi Bmyanık
~ltanana hak iddia ediyor. O halde biz de onun hizmetin e girmeliyiz" diyerek
ktndisi.ni Berkyaruk ' ı.ızı satlanna katılm.y. ilaıi etmiş ve birlikle Berkyaıuk 'un
hizmetine gimliflerdir. 5 iki bdy(ik em irin .)Tllması iizerirıe Tuıuş Bcrkyanık'.
karşı yeniden uka loplamak üzere Diyarlxlı:ir bölgesine gddi ve Yağuıyan ile
beraber Anlak y. 'y. geçti.. Daha sonn Zilkadc: 486'da (Kasım-Aralık 1093)
D ımaşk '. d/5ndl1. Aksımıur ve Bonıı Halep ve Urfa 'da Tuluş adına olwnmakt.ıı
olan hulbeye son verip Bcrl:yaıuk: adı na hutbe okuttular.
Sultan

Mdilqa!ı. ' ın

Aksunguı

ve Bozan'm ihanetine içerleyen Tuıuş onlan cezalandırmak
için Reb lulevvel 487' dc [Mart-Nisan 1094) Dımaşk 'tan harekete geçti. lI ama
yakuılaruıda YallSlyan da ona katıldı. Tuıuş'un Halep'e yaklaşmakta oldulunu
ötrCDen Aksungur Baj:dat 'Q, bulwwı Suluın Bcrkyaıuk'. elçi gönderip yardım
istedi. Bunun üzerine Bc:rkyaruk, Bozan. Kı1rbol . ve 2jOO ıo.v ari kuvvetine
sahip olan Rabbe hakimi y usuf b. Abak' a, yardım için Haleb' e gitmelerini
emretti' TInfIat arasında Ualeb'e 6 fenah (yaklaşık LS bn.) mesafede Tel

Sultan )Uınlanndaki Nebr-i 5dı ' in kıyısında cereyan edea savaş AkRmpu' \U1
maıtu biyeti yl e son uçlandı (9 üm1ıiye!CV\"cl 487/ 27 Maya 109<4).
Alc:su.nguı bsa süren bir yqılamadan sonra 6!dürilldU.' Kürbot a ve
Bozan su kanalını geçemedikim için' aktif olani. katılamadlk1an savAŞın
ardından ı;(lrat\e Haldl'c döndüler9 ve şehri Tuıuş '. kUlI savunabitmek için
Sultan Ikrlcyaruk'tan yardım istcdiler.ı 0 Bmyaruk'tan posta güverciaiyle gelen

mektupta yardımcı kuv\,etlerin Musul'. ulaştı!, ve yakında Halep'te olacalı
belit1iliyordu.11 Bu sebeple şehri s_vurunayı kararlaştırdılar. Ancak TutuŞ sarete
Halcp üzerine yün1müş ve şehri k~atm\ştır. 12 ii Cemb iyelevvel 487' de (29
Mayıs 1(94) şebri ele geçiren Tut~ Kürboga ve Bozan'! esir aldı. Bozan'ın
hakimiyetindeki Harran ve Urfa' ya haber gönderip leslim olnWarını istedi.
Onlarm bu teklifi reddennesi üzerine de Bozan' , öldilrtril u Ancak Kürbop 'nın
Iayınpederi olan Emir Üner'j kendi wafuıa kazamna.iı. amacı yla hayatın ı
NAlayıp kardqi. Altı.ın~ ile birlikte 6ncc n alcp sonra da lI umus'ta O lmıs)
Kaynaklarda TutuŞ 'un Kl1rbota' yı 61dWdı1til talcdirde eline geçecek
bir yer olmadıla için 61dUrtmediti de laydedilmektedir."

hapsetti'"

Tu~'un Re:y Savaşı 'nda 8erlı:şaruk ' a yenilip 61dürül mesi üzerine (17

Zafer 488/ 26 Şubat 1095) Suriye Se lçuld ulan ol lu Rıdvan' ın başında
bul unduju Halep Selçuklu Melilcliti ve diğer al lu Dukak' ın başında bulundu lu

Dımil$k Selç uklu Meliklili olmak üzere ikiye a)TI ldı. S ulta.:ı Berkyaruk
Rıdvan' . haber gönderip lIum us'tiJ hapsedilmiş olan Küm al a ile A ıtun~ 'ı

serbest b ırakm as ını istedi . Rıdvan da Sultan'm emri üaeoee onları serbesı
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bırakmış ( Şahan 4 S 8fA ııustl)$

1095),

Tutuş'un ı:ırı 1C.
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emirlerinden olup Rey

Savaşı ' nda esir düşen Atalıeı Tuıtegin, Ya ~ısıyan, Eddn1'd·Oevle Abak b.

AbdWTe'U&k da bu vesileyle salı\'erilmiştir. 16
Kü rb ols 'nın

yer alan

Oiyir- ı

Rebia eyaletinin merkeri
olan Musul, Dicle nehrinin ban sahilinde kurulmuş tarihi bir şclıirdir. 17 IIz
ıamaı;.ı.nda rC1hedilen M usıJ Bü)"C.k Selçulclular'. bdu Ernc\lIer Abbbiler.
H mıdiııner ve Ubyltler'in lıilı:;imiyetinde b~ ve bunlara tibi ıa/iter veya
:r.ah&lli emirler wafında."'I ida..-e edi lmiştir. Ortaça ğda. MU5w'a b.Wm olan vali
ve emidcr el-Ceeire Qzcrinde dt s6z: Phibi oIdulı::lan için bu şehri zaptetmcyt ve
!akimiyetlm altında I\ımıaya ç:al~I.vdır. Bu dönemde ~ usul valileri sadece
fbçlılar ' l. yapı lan ırn1cadel elerde detil Büyiik Sclçcld u ht.-ıedim mcn.n:plan
aruındıki wıı kıv ıalarmda da önemli rot oyn.-dılar.

omer

Ukay U Emiri Şm:ftı 'd·Oevle :\Iüslim b. KUfe)1' i.D SCLçd1UW'1D
A.mid· j muhasaruı. csıwında M ~inilCT 'le işbirlili yaptı juıı öğrenen Sultan
Mclikş.ab. Musul dahil t.:k.aytna-'in büriin topraklannı Amiclü'd-Oevle b. Ceha'e
ikta etti (477/ 1084).11 Falw $m:ffi'd·[)e..·le Ml1sl iın daha sonra Icıymetli
bcdiyderle sutraıun g6n1QnQ . Id:. ve td:nr eski topraklann. sahip oldu (Receb
4771 lCuım 1084).1. Smfil·d· Ocvle Müslim' in Tıiıiciye Selçuk lu Su1~
Kuıalmışo'!u Süleym~ab ile yaptıtı Kurzihil Savaşı'nda ha)'atını bybetmc:si
(24 Safer 418120 Haziran 1085) üzerine o s ırada hapiste oları lardeşi ıbrahim
hapisım kunul up kendisini Musul mılri ilan etti. f alw Sulwı Mel ikşah onu
ıdcrar hapsettirip yerine Serefil' d-Ocvle'nin oğlu Muhammed'i getirdi.20 Sultan

Melilqah 1081"de Diyarbekir viIilipden uietriJ:i Fahri1'd-Ocvle b. Ce!ıir 'j bir
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gönderdi. O. SUıtamn Musul'daki niibi Ilfaıl)' lı Di)'jz ·ı
Rebia'dı, M dikşah adına butbe okuttu. ı ı Ancak M d ilqah' ın 6lflmQ dzerirıe
serbest bırakıl an tbrahiın b. Kurey, tekrar Musul' a d6ndo..
Sultan Mdikşa!ı' ın halası olup ôec e ŞcTeIU·d.lkv le Mo..sı im soıın da
kardeşi ıbrahim ile evlenmiş bulunarı Safiyye ıLının M üsl im'derı olan ollu Ali

'Iu .ul' u Ele G f'Çirmtsl

eı.cem'nin dopısunda

ıQre ıonra Muru!'ı

.6__

ile birlikte Musul'a gelip şehrin yonetiIninde hak iddiı etti. Müslim'in diler ollu
Muhammed de . )'tU şekilde ~hre hl.Iı:im olmak istiyordu.. Bu milcadele: sa v..,la
wııuçlandı ve Muhammed şe:hri terk etmek zoıunda kaldı. Ali MusUı' a hakim
oldu. ıbrahim bu karışık ortamda Safiyye iianm ile an\aş!p Sultan Me:1iqah
tarafından ikti edilmLt olan Beled şehrini .Idı , ıbrahim daha IOnfI BüyUk
Selçuklu tahtmı ele ge:çirmek için mücadcle: VCTC1! Suriye Me:liki Tu~ ilc
yaptıJ:ı MudaW Sa'"I.1I·nda öldün1JdU (Rc:biulev,el 4861N ~ 1093). TutuŞ bu
sa~ sonra ~ıusul'u da hakimiyeti ıltına .lmış ve Alı b. Sc:refil·d. DevIe
~IÜlıim 'j buraya vali tayin etmiştif. n
öte yandan Knıtıota ile Altuı:ıtafın KIbeSt bırakıldıtını duyan çok
sayıda c:engiveı: asker iosa 1Üfedc: onlar.n etrafında toplandı ve ~ ~ ~
Harran llzerine )'\büyiip şehri nptettilCT. Bu :wada Nusı)iıın hakimi olan
~fulwnmed b. MUslim kard~i Ali' ye Uql Kürbol . ve Altımtafwı yardım

istedi. Bunun ı1zerine Ko.rboll ve: kard e:şi N\l$Iyb in'c hareket eniler.
Muhammed ontan surlann önlinde kaqıl.yıp kendin e hiçbir ıarar
vermcyec:ekkrine dair yemin ettirdi . Fakaı Kürboa~ y~~ ~ S~ybin:i
ele ıc:çinncye karar verdi ve \f u!ıaınmed b. Mo.shm i ~lrif edip ~ .te:~ı
etti. Ancak Nusayb in halkı tebdiılere aldırmadan şehri ıcslim etmemelete: dimıdi.
Kürbop 40 giiı:ı süren muhasaradan sonra Nusı.)'bin·i zapıetri . Buradan MusuL
(ızmıte: )'\büdıl ve: şehri mulıasaraya bl.1ladı. Netice ılamaymu .lı:u.ptma)'l
kaldırıp MusuI' un kuzeyindeki Beled ,dırine dotnı -çeirildi. Burada Muhammed
b. Şcrem'd-Devle ' yi öldı1ı'tCp ec:sediııi Dicle nehrine attırdı. Sonra ıemı:
Musul '. dönüp muha.sany. başladı. Kendisi şehre bir fenah mcsafcdcki
BiIı1iflköyürıde konaldarlcm kardeşi Altunıaf'ı Musul'un doJ:u$wıda bıraktı. ll
Ali b. Şere:fil'd-Oevle Mo.slim hemen Cczireılbıı OmCT hlkimi Şcmsü·d.Ikvle
çakı1rm!iJ'len yardım istedi. O da bu teklifi ohu! eni ve: Kllrboı ı ve: Altuı:ıta.'
ile savaşmak ilzcre yol ı çıkn. Bunu haber alan Altunıaş onun yolunu um,
yapılan savaşta maAlup olan ÇOkı1rmilt beldesine: döndil. Çok geçmeden
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Karbol . onu kendi aafı na çekmeyi başard ı ve: Musul' u birlikte: muh&sanı
etmeyi kararlaştırdılar)· Mu.sul çok şiddetli bir muhaüray' maruz kaldı ve: halk
ba)'ilk sıkıntıları. 1c&ııllaşn, yiyecekleri tükendi. Ali ,ehri terk edip HiIle: Emin
Sadaka b. Mttycıd 'iJı yanına sıtmdı . KQrbop 9 ıy lık kuşatmadan sonra ,elın:
hakim oldu (Zi1kade 4891 Ekim·Kasım 1096).15
Musul halkı Altunıaş'lD Ir:endi m allannı ,._tınııaracatına dair
söylentilerden çok korktu ancak Kartıop kardeşinin bu tutumuna k.aı1ı çıktı.
A ltuntIŞ ' m şehrin ileri ,dmıerini tevkif edip malımnı müsadcuye başlarnuı
ve: kendi dire ktiflerini din lememesi Kllrbogı'yı. öfkelc:ndirdi ve Musul',
giri,lerinin GçQntQ ~Q kardq ini idam ettirdi. Böytecc halk onun zorbalıtından
kı.ırtuldu. Kartıoj:. halka çok iyi davranıp onların sevgisini kazandl. ı 6
Karbolı MIISUI'dan sonra h.akimiyet sahasını genişletmeye devam
etti. lUhbe'yi bir sflrc kup:tUaan sonra ele: geçirip yatmaladı ~ burayı bir ııJ.ib
Iıyin ettikteıı sonra Musul' , döndü.r. Kürtıotı sahip oldulu ıopraklarda Sultan
Bcrkyanı.k'u me1bQ taııı yor ve:onun adına hutbc okutuyordu.lI
Kürtıop 'ııın

Antakya Ku... tmuı ve: Sonuçlan

Sill~ Sah'ın 61ümt1nde:ı. sonra Mc:.tiq.ab. tarafuıd.ıa Yap ıyan adlı

bir TOık mürinin idaresine vcrllmiş olan Anakya29 Haç lılar 'ın Kudüs yol u
o.zcrindc bulunuyordu. Bura)1 llmadan Filistin'c do~ yüri1mderi asked açıdan
maiızurlu o ldutu , ibi piskoposlupn ~ olmak bakımından da Hz. ISl' nm
mcunnı. mQslilmanlaruı elinden kwıamıak için harekete: geçen Haçldu 'ın ilk
hede fi olmak du.ıumund.ydı . Bu ıynı uınanda 12 yıl önce BizIttS
lıa.kimiyetinden çıkan şehri gm aim.ak isteyen imparator Akbioı Komnmos
wafirıdln da bçınlmu bir f'1rs&t ollllk de~eı:lendiriliyordu.
flaçlılu 'm

Anadolu'yu ıeçerc:k Antakyı istikametinde ileı:ledilden
$eyzc:r'de iken ılın)4 Yıtısıyln derhal şebre gelerek ml1dıfu
banrhk!anna girişti. Haç lılar 20 Ekim 1091' de Antaky ı surları 6nQndc

bıberiııi
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gi5nindüler. YqısıylD bir yandan sıulan tlmir ettiri p hendekleri bzdınrkcn
diğer tanftan da ihanetinden endişe ettili hırisliya.nian ~bir dışını Çıkardı .
Antakyı 'nın onodob halkının rdsi olan patrik lıapsc: ınldl. u Şehir hılkının
çotu Rum, Enncn.i \ 'C Süry ani idi. A)T1C& haç lı ordu lanna brşı koyabilmek için
oııu Şetnso.'d-Dcvk·yi Sel çuldu S ultanı Berkyanık, Haleb Meliki Rıdvan,
Dımaşk Meliki Dukak ve Atabcg Tutıegin'e, Hıms Emiri Ccnlhu'd-Dcvle
Hüse yin ve Mird!si Emiri Vessib b. M ahmud ' ı ve Bcııo. Killb bbiksi re isIerine
haber göndererek yardım taleb etti. Diller ollu Muhammed' j de Musul hakimi
KüıboP, Sc:ruc iıalrimi Sökınen b . Artuk, S incar hakimi ArsIIll!IŞ, Suınt)UI
(Satnsaı)32 lıaIrimi Sü1e:yma.ıı b. ligui ve diğer Ttlrkmea beylerine g6ndcrip
HaçWu'1 LtarJı cihlda dam etti.n Kiirbolı bu .ırada el-Cairc'nin en güçlll
emiriydi. lIaçlılar' m I slinı ilemi için ciddi biI telı1ike teşkil ettitinin de idrald
içindeydi. Aynel çoktandır gOz diktili Halcb 'i eıe , eçirmcnin "'~i burayı
kontrOl I ltlnda tutmanın Antu) ı ' y ı hakim olmakla yakında.n ilgi5i
buluııdul= biliyordu..
Yqısıyan iyi bir savqçıydL).I. Erzak ve diter ikmal madde lerin i ıw.ııı
bir kuptmada yetecdı: kadar depo etmişti, Aynca . urlar içinde bol su ..e sebze
bahçelerinin ve otW: IIl'UI f11C'\·cudiyeti ve ~hriD her taraftan ~tı1mmw1 da
Yapııyan lehine bir durwndu.
AI1Lık 1091 ortalarında Dımqk Meliki Dubk.. Atabq Tutıegin ve
Cenlhu'd-Devle Hüseyin, Yılı.ıyııı'ın oll u $emsl1'd-Ocvle ilc birlikte
AmUya'yl giderken crzak arama.lc gayes iyle do[~ Bobemund ve Robert de
Flaııdre'j kuşaltılar. u F&kaı bUyük kayıplar vererek Hama'yı çekilmek zorunda
kaldılar.H $emsı1 'd·Dc vlc bu malhlbiyeti mGtwibcn Halcb Meliki Rıdvan'm
yanUll gitmiştir. Rıdvan, sanınz hislerine: mallilll ollllk bizzat bu sefere
bulmadıyu da Halcb ıskeı:leri ilc birlikte Sökmea b. ArtUIC Icom uwındaki bir
Terkmen birliiini 1098 Şubat ıyı başında Vapıyltl 'ı yardıma göndermiştir.
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Söz konusu kuvvet ler Anakyı'yı girmek üzere iken haçlı hÜCWllunl maruz
ve eece II lrim' c çekilmiş. sonra da tak ip edilmeleri üzerine Ualeb'c
dönmek zorun da kalmışl ardır (Man 1098).)7 Yardımı. giden her ilci milsl\iman
b irl iğinin başansız bir şekilde gCTi dönmeleri zor durumda olan haçlı larm
moralini ytıı.selnniştir. Gerçekten de haç lılar Antaı,;şı mub.uarası sırasında
tKl.y(lk s ıkınniaıa ınanız kalll)4:1ar, hatta bazı lan onfugiJılarmı lerk ederek
Avnıpıı 'yı dönmek aaere yollara dökülmaş " c perişanlık içinde yok olup
kalmı,

ginniş lmEr.
Yardımcı bined erin, haçlı talciba."l ka.-şı sında Harim' j terk etmeleri,
Ermenilain bundaki müslünwı halkı bıl ederek şehre lıikim olmalaona imkin

Dcguigner2 Anna Komnenı'ya istinaden, ı brahim KıfC$Ollu( S ve
K.V. zetter51een« ise ka)"Dak belirtmedert Kc.rbotı · ııın Sultan Berkyaruk
tarafından gönderildiiini ifade ederler.
Kiirbo ğı'nm bı1n1n kaynaklarda başkomutan olarak gösterilmesi ve
onun biuat Sultan tarafından görevlendirilmiş oldupna işaret sayılabil ir. ş.yeı
KQrbotI sonuç lan itibarıyla BüyQlc Selçuklu [Xv leti'ni dopudan ilgilendiren
böyle 6ncmli bir sefer için Berkyan:k'wı izin ılmam.ı, yı da onun direktitkriyle
bareket etmemişse mese le ancak durumun vahameti ve aciliyetiylc izah
edilebilir. Bıı dunımda ODun eç tı.afta.lık umanı Urfa önlerinde harcamuı bCly1llı:
bir ıaictik hatası olarak deter!endirilmelidir.

vermiştir.»

S iteleim Kiirbol a yanlış bir

Me1ilıı: Rıdvan'ın gene lde betibı Islim dWı)UI için te hlikeli olabilecek
haçlı

hareklıını

kırşı

gereken ilgiyi goster:r:emesi as lınd" kendi
htkimiyetindelci It. kp bölgesi için çok dUl' yakın bir tehlike olarak
g~ıı1krııekteydi. Onwı. buna rapıcn müttefik bir müca.'ıitler grubuna bizza'l
kl:ı1ma.:n asının 5dıqı lc:rini aıa !annd.ıki rekabet dolayısıyla kardeşi oubk ve
Qvey b~ı Cen1hu'd·Oe'...k Hı1Kyin 'c olan şahsi kin " c: husıimetine batlamak
gerekir.

Yubnda gcçt iti gibi YallSıyan Büyük Se lçuk:lu Sıılwu Berkyaruk'.
ve Musul emiri KCrbot l'ya dı haber gönderi p yardım istemişti. Kıirbol.. MusuL
w el-Ceıire kuV\iet1crinin başında deriUJ hvei;l:te
Is1i:n kayn.aklannda
Kıirbotl 'D ın Abbbi H" lifesi MlI5tUhir-Billih'lD (I 094.1Il8) ricası veya
Büyilk Selçuklu Sultanı Ikd:yanı.1:·un emriyle barekete geçtipe dair bir uyda
rut1&m&dık. Anc.ak Anruı Komncnıı Bizans t:nparaıoru Aleb ios Komnmos 'wı
(l OS1· 1i IS) AnWcya'd&ki Haç ldar 'ı yvdtm için setere Çıktıtını duyan Horuan
Sultanının Horuan ve çok uzak yerlerden devşirilmiş, mUkemmel teclıizaılı
lmcmIi birlikleri A nt&kyı'yı sevkemlini. imparaıonın baş!&nnıi& KUrboP 'nı n
bulundutu Türklerin tOmUno imh& etmek için giriştili seferin dahı $om
ç ıkarı lan $Öylentiler yüzı1nden durdurulduğunu kaydederken40 Ebü'f-Fere
IbnO' I-Ibri (Bar Uebraeus) Haçlılar ' m Antakyı ' yı zaptetmesinden haberdar olan
Sulan Bmyanık'un burayı 100 bin ıtlı gôtıderdilini belirtir,( i

,eçti."

ıÇ

ve

perişan

hale

kuV\iC1 lcri o.urine yfirüyecetine,
geri ılınmasında ısrar em "C Haçlılar». derin bir nefes ılma imkiııı
verdi. O. Baudouin'in mı.ıkavcınc:t edemeyecck ir:adat gilçsı1z olmalr:la beraber.
Urfa'nın, Oıtaçatın en mı1stahk:e:n kalesinde oıtadaıı. Ir:aldınlamayaı:ak ir:adar dı.
ku""C1li oldutunu. dı1şı1nemcmiş "e beyhude yere (l,ç lafta), (4.25 ~tayıs 1098)
burada 1ıarcamıştu.(S Sat icanaobu teb.did edebilecek bir Frank ordusu Urfı· dı.
bulundutu rrn1ddI:tçe Atıtak} ...·ya ıfotn.ı ilerlemek istemeyen KOrbota nihayet
25 M ayıs'ta mıı.hasarayı kaldınp Suriye 'ye yemeidi ve müttefik InıvvetiC'riıl
katıJması için Merc·i DibIk' ta bir süre bekledi. Burada Dıınqk meli.lıi Dukak.
Atabeg TuJtegin, Hum~ hikimi CcnihIı·d·Dcvlc, Sincar hibini Arıla.ıılaf ve
Sökmcı:ı. b. Artuk'wı da kanlmuıylı" 0111'~11 kalabalık Sdçuk1u. ordusu.
Antakya iStikamıC1inde harekete geçti.
Urfa'nın

Il açlı lar

Kllrbot a " c dilcr TM emirlerinin hartlcilmı adım ıdım takip eden
miinefik kuvveterin Antakyı'yı dotru yaklaştıtım 6ımwıcc ıerçckteıı
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büyük bir korku ya kapıldılar. Onun yUlaşmuı yla pan iJe kapı lan !b ç War
orduyu terk edip kaçmı.ya başladılu4' ve lılim ordusu gelmeden her türlü

tedb ire başvurdular. Kflrboj a' mn yetişmesi halinde , ehri savunm aya devam
eden YaglS ıyan ile mütte fik Isll m ordusunun ateşleri arasında kılacaklarını
anlayan haçlılar 29 Mayı s 1098'& Bchemund, Godefroi de Bouillcn, Raimond
de Saint-GiHes ı:ibi ~Iımli haçlı liderlerinin iştirak ettiti bir harp mee.1isi
top ladılar. Kendilerine durum un rıariklijini izah eden Bohemund'un emrine
ıimıek ve onun haçlı reisieri arasında ihrillflara ve mQnaJCaŞa1ara yol açan
istelderini kabul etmek zorunda kal dılar. DohcmUlId. Antakya ' da nrh yapıcısı
Finlı: adlı b ir Ermeni d15nmesi· ' ile mllnasebeı tes is etti . Firuz şehrin
burçlarından birinin savunmas ını tlı:erine almıştı, Daha l)ncc cnak stokçulutu
yaptıtı için Yalıs ıyan tara fından malları mUsldere edilmek suretiy le
cezal andırıl an Firtlz. bu hareketinden do l ayı ona içer1emişti}O Bu hareket onu
Bohcmund'la haberfeşmeye sevke tti ve ollu \'aııwıyla Bohemund'. şartları
yerine getirilince: Anta kya' yı satmaya ham ol~u haber verdi. Bu fırsatı
lc.açımıak istemeyen Bobcmund cc:vabında onun isteklerini fazlasıyla kabul
milini bildiriyord u.' 1 Bohcmund <1uumı.ı. haçlı reisieri Adhcmar. RaimODd.
Godefroi ve Robert de Ftandre'deıı giı:ledi ve onlan toplantıya çaJınp: '"Şehri
topluca muhuara edelim. Kimin askeri daha önce girerse Antakya' yı ona teslim
edelim" dedi. Diger haçlı kontlan onun F1ııh: ile anl aştılmdan habersiz ol dulcları
için bunu kabulde tereddüt g15slermcdiler.'2 BOylece Bohemund bileli bir yolla
A ntakya 'nın kendine teslimini sağlayacaktı. f1rüz an~ma uyarınca belirtilen
vakin e (2 Haziran 1098 gecesi) bulundutıJ burÇtan ipler sarıcıtarak haçlı lann
yukan çılcınalannı sallad:.. n Bu tdriIde bir ErmCniııiD ihaneti ile şdırc ıPımCYC:
muvatru olan haçlılar 3 Haziran 1098 sabaiıı. Antakya' ya tamamc:n hakim
oldular. Şehri mQsltımzn kaollnyta suladı.lıı ve anavataıı!anndarı binlerec
saatlerinde
kilometre uzakta ikinci haçlı devletçitici lrurdtılar. Sabahın
çalınan boru sesleriyle uyaıwı Yal lSlyan büyilJı:: bir şaşkınlık içinde iç kalenin de
dilştülünü zannederek 30 kiş i l ik'· b ir kafileyle daJ ıanflanndaki kapıdzn çı1cıp
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Antakya' ya iler lemeye devam eden Klirbol a, şehrin zaptedildigi~
öp enince birliklerinin bir k ı smını ~ ir ~lıp~ (el-~isru 'I -H adid)' ye, bır
kısmını da M u ' a sa sevketti. Asi nehri üzerindeki Dem ır KOprüyü muhafaza
eden haçlı birlili milsll1man1ar tı.rafınd:ın perişan edildi(S Hu iran 1098).
Yakalanan c:sirlerden iç kalenin bentlı: teslim olmadıtı a p eniidi. Bu haber 6rıcü
birlik ler tarahndan ana orduya ulaşnrıldı . ordu z.aman kıybc:tmeuizin lıan:k ete
geçip iki gün sonra Antakya surlan öni1ııe gelerek brarJib kurdu.
Antakya ' Dln zaptcdilmcsi hiç fÜPhesiz bıriSliyan llc:mini sevince:
botmuştu.. F akıt bu ilk sevinç ve he)·cc an geçip de durumlarını solukk.anlılılı:1a
degerlendirince eslci hallerinden pek de iyi olmad ıkl anm anladılar. Bun~~
beraber şehri ele geçirmenin kendilerine saAl adıgl imkb lar da yok de!ı ldi.
Kilrbop'nın komutuındalci muazzam bir mas lüman ordus~ Antakya,'url~
dayaııınca haç lılar dehşete düştii.. Miislı1manlar LO Hazıran 1098 de ,e ~
tamamen kuşattılar. Kararglhı tclırin dal tarafına kuran mı1slümanlar bOylece ıç
b le ile tCm&S saııama imkanına. kawşmlq oluyorian IL Yapsıyan' m oıı~
Şemsü ' d.Dr:vl e'nin baılılık arzcımesine ratmeıı başkomutan KCrboI.. kendi
güvenilir adamlarından Ahmed b. M crvan' ı iç kaleyi savumnalr: ve oradan
yapılacak taarruz1an yönetm ekle görevlendirdi."
Karboga başlangıçta iç kaleden şebre sumayı pl lnlamıştı. B~u sezen
Bohemund ile Raimond iç kaleyi ş ehir istihklml aruıda.n ayıran kaba blr duvar
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şehri terk etti. y oLda iç kalenin dUşmeditini 6ırenince: " Ben nasıl olur da
OUlneeye kadar çaıpışmadı.ıı ailemi, evlid ımı, mi1slümanları böyle yalnız baş ına
bıralcıp giderim" diyerek büyük bir üzüntüye kapıldı. Antakya'dan 4 f~
uzaktaki Enncn1z'. ss yaklaştılı sırada I1ı:ünti!sQniln ,iddcıinden baygın bır
halde atından yere dil.ştil. A damıin birkaç defa aııM bindirdilene de o at
üzerinde duracu durumda dctildi, tekrar dü.ştil. Muhafulan ölmek üeere olan
emirlerini birlikte götUrrnıeyince bıra.lr:::ı p gittiler. O sında omıanda odun
kesmebe olan bir emtC'IIi Yaıısıyan' ı rastladı ve onu bıletti 56 Başını kesip
Bohcmund·. getirdi ve yüklil bir mükifut aldLS'!
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Ahmed b. Mervan buraya sa ldınnca Huguc de: Vcnnandois.
Ro bert de Flandrc ve Robert de la Nomıandiı bUyU.k: bir tehlike adamlar. Fakat
sonunda Ahmed b. M ervan ' ı i eri püslriirnı1 ler. Bunun üzerine Kütboııll açlılan
sıkı bir tekilde hıJanp açhA' mahlnlın etmeye karar verdi. Muh~ın fiddeti
kaTlııı ndı

Il aç lı lann açlık

ve perişanlıklan gidrr ck artı yordu. A slı nda
kadar yiyecek bulamamışlardı. Asilzideler hayvanlan
dc yururken geri kala:ı bı1yiik kısım l eş ler ve ılaç

Anıakya 'dl, umdukları

yiyecek

karınl annı

yıpl1lklanyla açlıklannı gidcrnıC)'c çall$lyorlardı .60 Aç lı.ktan kın lan haçlılar

bir
yan dan KOrboI . ve Dukak', elçi JÖrlderip bu topraklarda gözleri olmadıtını
be l.i:tirkcıı öıe yandan dlı ülti mato m verircesine sert konuşuyortar ve Sil
Fanmı1cri Tllrklcre karşı tahrik. ediyorlardı . Akıbetierinin iyi o!ama)~
di4'finen Gnnı Mesnilli Gui Uaumc ve Alberi ch ilc Clcnnont kontu i..arnbert
A nıakya 'dan

oldular. Gece

l ynlarU SQveydi)'e (Saman eblıl limanına varmara muvatr"
kanıılı.pndı. sahil utikamcrinde kaçanlann telişı SaVC'Ydi)'c

lim.anındaki ıcriıiletin

Bu

denize açılınalannı. 5cbep olm uştur.'1

sırada Alqetıir'de haç lılara y ardım hazırlık ianD ı

sürdür en

Impa.ratOf Alebios Komncnos Iı.ııçlı lruwC'llcrinm Antakya' da wnamen imha
edildil i JW)Cri (lu rine AntU yl')'. gitmekten vazgeçip haçlılarl. 1097 ' de
yapılan anlaşmanın artık bir hükm ü alm.)'acatmı ~üı:ıerek Iswıbul ' .
d6rımÜflÜr. Lu

ihtilif sebebiyle de Türklerin ordugAlıı terk ctti p ni IOn1yonı.z . Bu emirler
Haç lıl ar' ı kartı bir zafer kazanılması halinde KOrboll' nın dahı fulı &üç ve
itibar kaıanacatından endişe ediyorlardı. Kişisel ihtir u ve çekişmeler lI~lı lv' l
arşı zafer kaza."UtIaiı::tan d.ıha .atıf basm.ıI..ıa.ydl . 6 '

(taçlı l ar açl ık ve sdal c:ı içerisinde idiler. Oy lc ki .arkadaşlarının
cesetlerini yiyorlıırdı. Bu sırada H açlılann maneviyaltm y(l.ksclte«k olan bir
senaryo hazırland ı_ Sözd e rahiplerden biri rO)'uında MAz izlerden birin i
g6r dülünü "c nz.lsa· ıun bög:üI:ü delen mLzraltn o bıı,'alidc bulw:tutunu. .~ ~
mızraiı bulurlarsı Tann' nın kendilerin i muzaffer lolacaj:ını sayleditutı
bildirdi, Ileri gelen kumanda.ı.I.ır da scnaryO<bn haberdardı. Encsi cün bu
sı:naıyoyu tiyatro sahnesinde ca."'I1anrım , ibi harei:eı ettiler "c Sai::.t Pierre
kiliseşine gôındükleri mızralt bull.:.p mcruimlc çıkardılar ( 1-4 Haziran 1098)."
ltaçlı1ann bir kısmı ise şehri teslim edip seri dönmei: isti)'or~ On~
blıylesinc pcriş.ın ve b itlı::in olml.Sına rap etı
g6rl!.ş lü ve dıı:a)'c:ılı bır
~komutan olmadıtı anlaşılan Kürbol. ordudairi Selçuk lu bey im arasuıda
birlik ve beraberlili temin etmck fÖ)'lc durswı bina! kendisi onları dmltx.ık
davranış lMda bulunu yord u. Ha!buki iç kaleden "C dışarıdan yapı lacak miişterek
bir s.ıIdın ilc ş.c:hir hemen dıişecclı:ti. Acizlilclcı:ini itiraf eden H açlılar 27 Haziran
1098 ' de Pierre L' E.~tc "c !Im um başkanlılmdaki bir ,cfaret heyetini
Kiirbot&' Y' gllndererek: -Kc:ıdl lcmıı: memlekctlmnc gitmek üzere mQs.udc
edi lmesi halinde AnıIU:y" )'1 lcslim edeccklerini biktirm iş lcrdi. Falw KCrboP
bunu da reddcdcrck bvtuız pnstı teslim olmalannda ısrar etmj~." Sonunda
haçlılar Bohcm.ınd'un b~anlı s~-lı:: ve idaresi ile mOslilmanlara saldırmak üzere
birkJıç kişilik gn:plar halinde: dışarı Çtlı::ma ya başladılar,

ilc."

R

Diler yandan

KürtKığ. ' nın ordıısu., karargilunı dej,iştircrek

ouy.

inmiş ve bu )'eni

Iwvglb her hangi bir nldın ihtimaline kartı şdıirlc Iararglb
arasına bir bendck kuı~. KUJllCMY. buradan devam eden Kllrbol.
emrindeki komutanlara lo)mc:ı verm iyor; daima nugnır ve kibirli bir edi içinde
hareket ediyordu.
Bu Stralarda Haleb Mcliki R ıdvan'm göndc:rdi~ elçil erin Kllrtıop ilc
bulurunalan isıcı: isıcmez Mc:lik DUk.ıJr;; ile Ce n.\hu 'd'-Oevle
Hüseyiıı 'i kuşkulandırdı,'J Yus uf b. Abak' m ö ldı1rülmesindc pumab ol.ın
Cenihu' d·[)c:vlc:6A Yusuf' un kardeşi '''c: )'a1anlarını görünce büsbUıün ~ınntŞ
ve endişeye UpI1mıştı, Aync. Beni Mirdis cm iri Vessib ' ın maiyerindeki
Türkmen vc Ara p u kerler arasında Rıdvan' ın adam lan tarafından çıkanlan
n;ıQ.ıakerelerde

Selçukl u emIrleri Upl önlerinde dW'UP çıkanları öldür clim dcdi lmc de

matrur Kürbolı onIan bir anda dilnyadan lemiz1eyccctinc inandılından ~
tcklifi kabul etmemişti, Haç lılar da pyc:ı r.ıhaı bir JCkildc savaş mcyıw\lndakı

yerlerini ılnuşlardı (28 H.ıziran 1(98)." Bohcmund.. TanIcrcd. God cfro i, ttugue
de Vcrmando is. Fllndr KonlU Robert, S onnadi. KonlU Robct1 vc Le Puy
Piskoposu Adhcınar gib i ileri gelen 1twna.ı.danlann64 idare cttiii b.ıç lı OT~u.
aralarındaki ihıil.lf giderek bü)"ü)'etı Se lçuklu ordusun.ı sa ldırdı. KOrbop nın
6' Ibıt't-Adlaı. . .. n, Il' "<1. ;
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ıiavnnış ve sözlerinden incinmit olan mürler birbirlerine de pek gilvm
duymadıklan için SIVaş,a girmek UIcmediler. Türkmenlerden sonra FAnmtkr'in
Filistin'c dotru ilerlediğini haber alan OULW: da sallan lerk ett i. Pusuda
bekleyerı Sökmcn b. Artu.k ve Cenibu'd-Dcvlc ilerleyen düşman kY w ctleri
bılısında Kllrbot. ilc birlikte geri çekilmek :zorunda kaldı lar. Müslüman
komutanlar arasındaki aynlıkları "lkıf olaın ıyan haç lı lar baş langıÇta bwıu bir
takt ik unnmln' ve onları takip etm edil er.1O Nihayet o vaş. devam
edemeyeectini anlayan KWbol . da I lıltb 'c dopu kaçtı . Savaşa Allah nz&Sı için

k atılan g&ıi1I1C. mCcahid:cr )crlerindc: ıebiıı edip şelıid dı1ş(Ulceyc kadar
muharebeye devam ettiler. H açlı lar kaçtın ordunun bıraktı'ı ernk. ıillh, hayvan
vs. ganimetieri ete geçirdiler."

Böylece Kllrboıı ' nın yanındaki emirleri Icılçl1mseyip onlara itibar
etmemesi ve Haçlı lar şehirden çıkarken onlarla savaşa izin vennemavı bizzat
emirlerin de karşılıklı güvenden malııum bulunmaları böylesine beklenmedik bir
sonuç doğwm uş. kuvvetli bir mus ıaman ordusu ua.f ve perişanlık içerisinde
b .YTBnan haçlı lara yenilerek eşine az rasılanır bir mağlubiyet ömcli vermiştir.
Itibar kaybeden Kl1rboğ:ı, Halep'ren Mclik Rıdvan ' ın yard ımıyla M us ul ' ı
dönerken iç kaledeki Ahmed b. Mervan H aç lı lardan eman ılarak hıyılını
kurtarmış ve bıristiyan lı lı kabul edip Bohemund'un ordusunı kaıılmışnr.n
Antakyı'nın ıaptı Haçlılar ' ı Suriye bileimiyerini saglam ış ve asıl
hedefleri olan Kudüs yolunu açmıştı . H ıristi yan ilem i için büy(\k bir sevinç
kaynalı olan bu hadise IsIlm l!emi için de büyilk bir dzünıQye sebep olm~ıur.
Oltaçaaın bu mi1stahk mı kalesinin ve stralejik beldesinin haçlı lann eline
geçmesiyle H ı lep, Suriye ve Filistin haç lı istilhına man.ız ka1m ıştır. 14
K ı1 rbotJl ' m n Sulta n B tr ky a nı k IIt :\tuba.ınmt'd Tı pu Aras ındakı
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Sultan Melikşah 'ın olQm üyle ~layan tl..bt kavga ların ın daha ilk
saflıasınWı aktifbir şekilde mlıldıtım ı6rdı1tıımilz KOıbola Sultan Berkyaıult
ilc M~ Tapar ~ındUi sahanat müc::adclesindc de anemli ıarcv1er
l1stlemn~ır. Ancak dc\nn muhıeris emirleri gibi d dı pnlaı-a gOıe wat"

deliştinn iş ve muzaffa tarafın Afında yer almaktan çekinmemiştir. Musul
hikimi KlUboja 492'dc (1099) Bıldııt pJınesi Qe\'htrJıyin. Cczim ı bn Oma
Ç6kOmıQş, Kink.iva ' 5 sahibi SUrllib b. Bed: ve diller bazı crrıirIcrlc b irlikıc
~I uhammcd Tapar ' ın saflarına geçti. MuJıam.-ned Tapar GC\"hcrlyin' e hil 'aı
verip Bai dat' a g6rıdcrdi. 17 Zilhieec 492'dc (4 Kasım 1099) Baldaı'ta
G ıyuü·d.dünyı vetd-din 1akabıyll Sultan Muhammed Tapar adına butbc
okundu."

Ertesi yıl Gevhcdyin. Ilgm b. Aıtuk " e diğer bazı eıııirler Sultan
Muhammed Tapar ilc veziri ~l üeyyidQ' ı-mülk ' e haber gönderip kendilerine
katılmalan için davette bulundular. Sultan Muham med Tapar ise KOıboil ve
çakOmıüfü ıöndermelde yetindiP Bunun 11zcrine emirler bir toplantı yaparak
birlikte hareket etmeye karar verdiler ve KC.rboıla ' nın tavsiyesiy le de
Bcrkyanık'un safl arına geçmekte rereddüt etmediler. Bu gelişmeleri Su lıan
BcrkyaNlc' 1 an edip kendilerine karılmaya çalırdlllT " e birlikte B.ıidaı'a
hareket t't!iler.7I 4 Receb 493'te (i S Mayı s 1100)Hemedan'a 4 fcnah mesafede
Sefidnld 'da Muhammed Tapar ile Berkyaruk arasındaki savaşıa KUrboga Sultan
Berkyaruk 'u n sol c enahına kuma nda ediyo rdu. 79 Sultan Berkyaruk 3
Ccm a.ı iye lihir 494'le (6 Mart 1101) Muhammed Tapar ile yapngı ve galip
ıeIdili sa"'&ıtan sonra Rey şehrine giım~, Kürtıoiı ile Dübcys b. Sadakı da
burada ona karılmıştır. 1lO
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benim kardeşimin oıılldur. Onun et itimi)'le iIgilenmek: herkmm
bana dl1$eT' dedi ve onun etitimi)'le bittıı ilgilendi. Çünkü Aksungur'uq
mcmlt1klerinden olan Kürboj:a" onun iyilüdcrini unuıınamışu .
6tıce

Kı1rboja

daha JOI'.nl muhımıelen ı nal adlı bir Terkmcn emirinin
hakimiyetindcki Amid üzerine )11rüdü. Şehrin h1kimi M üiııilddC\"1e S6kmaı b.
"
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O da beeee asker toplaytp yeteni Yakuti ile birlikte
yardıma koşt u. Kilrbota çok kalabalık bir Tiirkınc1ı kitles iyle brştlaşınca
endişeye kapı ldı ve yenilmek üzereyken Imideddin Zengi'yi babasıiıııı
memltklerine gasterip ·efendinizin ollu için savaşın" diye haykırdı. Bunun
üzerine çok çetin bir savaş baş ladı... Son unda Amid emiri ve
men bozguna
utrltıldı ve yeteni YaIruriesir alındı. Ancak: şehri de geçimneyecelini anlıyu
Klirboğa m uh.uarıyı son verip şehir anilndcn ayn ıdı. Yalru6'yi Mardin'de
hapsetti (494 i i 101). Bu sırada Mardin'd e SulWl Berkyaruk'un tayin ettiti
şarkıcı bir "ıl i vardı. Kürtıoga' dan Mardin ' in idaresini kend isine tev di etmesini
istedi. O da bu tek lifi kabul edere k şehri onı. ikta etti. Yakuli bir süre hapiste
kaldıktan sonra Artuk ' un hanı mı Kllrbop ' dan torununu serbest bırakmasını rica
etti. Kürbojı bu hanımın ricası üaerirıe Yakuti' yi salıverdi. 1I
Kim Dta 'nın Azcrb .~' c.n ·. Gönde rilmesi ve Ö lü mü
Al't\.l.k'tan

M e\-dıld

b. ısmail b. A lpsuncuı Yakuıi'nin AzerNy«n'da u yan
etmesi Uzerine Sulan BCrICYa:Uk Kilrbo fı'yı 10 bin süuriylc bölgeyi itul: altuuı
almak üzere J6revlendirdi (494.'1101) ,'2 Kc.rtıoıa Azcrbayun ' ın triiy(ilı: bir
kısmını ele ,eçirip Hoy Jdırine kadar ıeldi. Yanıncb [spe:l-.bed Sabive b.

' oc Sungurca da vardı. Ho)"da basta.1 anıp 13 eün )'am ve 61üm
iken MU$\iI·u. gUvcnilir em irlerinden Sungu.rcıı·ya vasi)'et etti.
MIi )'Clindd ::i Türklere ve askerlere ona itaat araetme leri ni emretti ve
askerlerden onu. destekleyeceklerine dair söz adı. Ho)' şebrine 4 fmalı
u.zaIı::lıktaki bir ıncvkide vefat etti ( I S Zilka de 495131 Ajll.$lOS 1102) ve Iı::efen
bu.lunamad ıtı için b ır battaniyeye san hp Hoy' da topraa:a vc:rildi.1)
!tu:tıaTlegin

d6~inde

diişUnc:clcrle onu. brşÜ&:nay. çıktı . lici emir at1annda:ı inip kucaldaştılar ve
efendileri KC:boj a için göz yaşı dökttller. M USUı'. gidcrkcıı araiannda geçen
wtışmalar ka,-I'YIa sonUÇlandı ve Sungurca M UsA' yı )'araladı.. Mıisi'nın
yanında bu.1WW1 Diyarbclı::ir Mcrvl."1t emın Mansı.ı:r b. Mel1iln'ın otlu. da
Sııngu.rça·y. "ldınp onu öldUrdıl. Sonunda Türlmım Mılsl MUSUı ' • .girdi:
S ungurca' nın adamlarına hil'.ııer verip gönüllerini aldı, böy lece Mll.$w vı layetı
onun hakimi),etine geçti. Kürbc ğa 'uın idarcs inde ki dijcr şehir ve kaleler de

çeşitli emirler ıarafından Zl.pıedi ldi .«

SUM.\lA RY
KurbogJıa is oııe of me grrat com1llaM en ofSa/djuq pviod. He Wa.f takeıı
prisoner ~ the waT bmo'e~ Tutwlı aııd AblUlbu and ~U:Qii . Aft" tlıe d~tJı of
Tııtwlı iıı FebnMvy / 095 Iıe ""CU TftwQJed by the SaldJUtlU! SulrQ1l B~
Tlıerı Kwrbog luı aM his brotlıer A lrı.ı1luuh o«ııpied H_" , -'"isibuı tVU!
Maoo"sıi. i1l 1098 Iıe "' 41 s~t ",iılı a Uugt aTIIIy to rrtake A ıııaha fro m the
çrwaderı. KUTbogluı 0ıI /us _ y bes~ged Edessa buı coıJdıı} captun it. T7ıen
iıe arri~yJ iii A ııtaha aiid began to baiege bıır cmddil } Tftıake il. ın Me bdttw
betwnll BaTky~ aM Mulıammıu/ Tapar KlUbogluı comm<lllded Ba,.*)'anık o~
lefi wiııg. ;,1 110/ He "'·IU Kııt to A:arbaydjaıı aM CapnuN Ftollpan of thu
COU1Irry. He died uı JI01.

Kü rbc ğa 'nm 61ümtlndrn sonra Sungurca ile askerlerinin büyük bir
Mll.$u.I·. giderek şehri teslim aldı lar. Ancak daha önce Kürboğa'nın ölüm
baberini alan şehrin ileri gelenleri onun H isrı-ı Keytı 'daki n!ibi Türkmen Em jri
MUsA'ya haber g6nderi p şehri kend isine teslim edeceklerini bildirere k derhal
gelmesini istemişler o da s\lrat'e MUSUı'. lıarcket etmişti. Su.nıu.rca iyi niyet le
on un kendi hizmetine girmek amacı)'la ge ldijini zannedi)'Oldu. ve bu.
kısmı

ı ı "'"lo&Iı. ..a-ı,x, )9 ~ ; .. ' ' ' .".r. ..,..,..... .. i ' ; ............. .. ii. ı.-..HaIol,d.

...... ~Jlu::_ ...ş...s,ı.....,..
-~

s..-'.

1.00 /1_

si)iıf r~·. ~

..

"-"O;a..ıı.

la /./04

- . ..

(~ 1'Iı6l ), i-

1 S9~ Alı

na.m ;

s.-a.

i- ..ır.

~-.u. x, 7"'.

11 lIaI,.EııIr. .. u-l.X,ıo.-ı.al. . . ıw....ı V. U; SoıııhlIU".4 " H ; ~
2'
ıı ıı-,.KaIbıoI, z#)ü 1inIıI a-.t. .. :zn;
ı-u. .u:-..ı ı: J41. .... ı.ı.. r
,.
M IV" ( I- ii) ....... "1!rtıOP.... 'OM'1I (1101) ewııe- kaYOIOOOW /bıı KaI4ILıı" qo. V, 29-)0;
~._ .-..ı~.n. ~ ;s.-ıı.ıt..~
~V.

.. I 40.

.. ı';ı-. tı... . _ e -.. .

'" !bııt'J.Eolf.

'"

" K..a. x. )lı .)I],]6J. s-...ııu.. .. 2S. ~ HaLiL ıp., ~ .....It~ \ ', '

