
sünnetin insanı erdemli ve ahlaklı olmaya 
götüren şahsi fiillerle alakalı bu kısmıdır. 
Esasen sünnetten anlaşılması gereken 
form değil içerik, yani o formla vanlmak 
istenen manevi sonuçtur. Bu da ResGl-i 
Ekrem'in ahlaki şahsiyetinde ve başka
larına yönelik davranışlarında aranma
lıdır. 

Tahfı'nın dini ve sosyopolitik konularda 
kaleme aldığı eserleri arasında en önem
lisi er-Risaletü'ş-şaniye mine'l-İslôm'
dır (Omdurman 1967) . Kur'an'i mesajın 
mahiyetinin incelendiği eser The Second 
Message of Islam adıyla Abdullah( Ah
med en-Na'im tarafından İngilizce'ye çev
rilmiştir (Syracuse ı 987). Diğer önemli 
eserleri Hz. Peygamber'in sünnetinin an
lamıyla ilgili Tar~u MuJ:ıammed (Om
durman ı 966) ve Risaletü'ş-Şalat'tır 
(Omdurman 1 966). 
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Mugisü'd-dünya ve'd-din yeminü 
emlri'l-mü'min!n Ebü 'l-Kasım Mahmud 

b. Muhammed Tapar 
b. Melikşah es-SelcGkı 

(ö. 525/1131) 

Irak Selçuklu sultanı 
(1118-1131). 

_j 

498'de (1105) doğdu. Babası Sultan 
Muhammed Tapar. ölümüyle sonuçlanan 
hastalığının son günlerine rastlayan 511 
yılı kurban bayramında (4-6 Nisan 1118) 
Oğuz töresine uygun biçimde büyük bir 
ziyafet tertip ederek sofrasını ve sarayı
nı yağmalattı. Bundan birkaç gün sonra 
durumunda bir düzelme göremeyince beş 
oğlundan (Mahmud. Tuğrul, Mesud. Sü-

teyman Şah ve Selçuk Şah) en büyüğü olan 
Mahmud'u yanına çağırıp ona ölümünün 
yaklaştığını. tahta çıkıp devlet işlerine ne
zaret etmesini söyledi; ardından oğlunu 
1 S veya 23 Zilhicce S 11 'de (9 veya 17 Ni
san 1118) Büyük Selçuklu tahtına çıkara
rak emirlerden biat aldı (İbnü'I-Es'ir. el

Kamil, X, 525; a.mlf., et-Tarfl].u'l-bahir, s. 
20). Sultan Muhammed Tapar 24 Zilhic
ce'de (18 Nisan) ölünce Mahmud, devlet 
erkanının desteğiyle on dört yaşında iken 
Büyük Selçuklu tahtına çıkınca cüiGs bah
şişi olarak 1 O milyon dinar dağıttı. Ertesi 
gün camilerde hutbe onun adına okun
maya başlandı. Abbas'i Halifesi Müstaz
hir- Bi Ilah, 13 Muharrem S 12'de (6 Mayıs 
1118) Bağdat'ta Mahmud adına hutbe 
okutarak saltanatını tasdik etti. 

Hacib-i Büzürg Ali Bar ve katibi Ebü'I
Kasım Dergez'inl gibi bazı devlet erkanı 
ve kumandanlar. yaşının küçüklüğünden 
faydalanarak Mahmud'u nüfuzlarını ge
nişletmek amacıyla amcası Horasan Meli
ki Sencer aleyhine kışkırttılar. Zübdetü'n
Nusra'da on madde halinde sıralanan (s. 
ı ı 7- ı 2 ı) yolsuzlukları ve haince planları 
haber alan ve sultanlığını ilan eden Sen
cer ( ı 4 Haziran ı ı ı 8). bu yolsuzluk ve kış
kırtma la ra bir son vermek ve Büyük Sel
çuklu tahtının tek sahibi olmak için ye
ğeni Mahmud üzerine yürüdü. Sencer'in 
hareket ettiğini öğrenen Mahmud, arn
casına çeşitli hediyeler gönderip yılda 
20.000 dinar vergi ödemeyi önerdi. An
cak Sencer. devlet adamlarının yeğenini 
tahakküm altına aldıklarını söyleyerekyo
luna devam etti. Sencer'in yanında Gaz
neli meliki, Sistan hakimi Ebü'l-F'azl Ta
cüddin Nasr b. Halef, Kutbüddin Harizm
şah, KakGyller'den Alaüddevle Gerşasb, 
İsmailller ve bazı gayri müslim Türk züm
releri de bulunuyordu. 

Sencer'in kararlılığını gören Mahmud 
Rey'e gidip savaş hazırlıklarına başladı. İki 
tarafın öncü kuwetleri karşılaşınca Ha
cib-i Büzürg Ali Bar, Sencer'in kumandanı 
Emir Üner'i mağiGp etti. Bağdat şahnesi 
Mengüpars b. Böripars ile Mansur b. Sa
daka ei-Esed'i de Mahmud'un saflarına 
katıldı. Ancak Save civarında yapılan mey
dan savaşında Mahmud yeniidi (2 Cema
ziye lah ir 5 ı 3110 Eylüllll9) ve İsfahan'a 
çekildi; Halife Müsterşid-Billah Bağdat'
ta Sultan Sencer adına hutbe akutmaya 
başladı. Mahmud'un veziri Kemalülmülk 
(Kemaleddin) es-Sümeyrem'i ve kuman
danları Sencer'den Mahmud'un bağışlan
masını istediler; Sencer de özellikle an
nesi Seferiye Hatun'un ricasıyla yeğenini 
bağışladı. Bunun üzerine Mahmud'un 
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Sencer'in huzuruna çıkarken tabiliğini 
açıkça belirtınesi için şu şekilde hareket 
etmesi kararlaştırıldı: Mahmud Sencer'in 
yedek atma binecek, kendi saltanat ala
ıneti olan kırmızı renkten vazgeçip Sen
cer'in ala m eti olan siyah- beyazı benim
seyecekti; huzura girince yer öpecek ve 
Sencer' i .ayakta bekleyecek. rikabının ya
nında yayan yürüyecek. otağın ın arkasın
daki çadırda onun aile efradından biri gibi 
oturacak, amcasının güven ve hoşnutlu
ğunu kazanmak için yanında yirmi gün 
(veya bir ay) kalacak, yanında kaldığı sü
rece kendi adına nevbet çaldırmayacaktı. 
Sencer böylece, hükümdarlık hak ve ala
metlerinden vazgeçmiş bir durumda hu
zuruna çıkan yeğeni Mahmud'u kucakla
dı; sonra da onu Irak Selçuklu sultanı ve 
kendisinin veliahdı ilan edip kızıyla evlen
dirdi. Mahmud, Sencer'in önce Mahme
lek Hatun adlı kızıyla, onun ölümü üzeri
ne diğer kızı Gevher Neseb Hatun ile ev
lendi. Şaban S 13'te (Kasım 1119) yapılan 
antlaşmaya göre Sencer "es-sultanü'l
a'zam ve sultanü's-selatln", Mahmud 
"es-sultanü'l-muazzam ve seyyidü's-se
lat'in" unvaniarını kullanacak, Mahmud 
da amcası gibi günde beş defa nevbet 
çaldıracaktı. Ancak Sencer. yeğenine ba
bası Muhammed Tapar' ın doğrudan yö
nettiği toprakların bir kısmını bıraktı; 
Rey, Mazenderan ve Kümis bölgelerini 
kendi topraklarına ilhak etti. İbnü'J-Es'ir. 
söz konusu antlaşmadan sonra Sencer'in 
bir menşurla yeğeni Mahmud'a verdiği 
toprakları şöyle sıralar (et-Tarl/Ju '1-bahir, 

s. 21 ): Hemedan, İsfahan, Cibal (Irak-ı 
Acem). Kirman, Fars, HQzistan , Irak-ı 
Arab, Azerbaycan, İrm'iniye, Diyarbekir, 
Musul, ei-Cez'ire, Diyarımudar ve Diyarı
reb'ia, Suriye ve BeledürrGm (Anadolu). 
Sencer, Mahmud'u yirmi gün (veya bir ay) 
kadar yanında tuttuktan sonra hil'at, kıy
metli mücevherler, eyer takımları , değerli 

atlar ve mahfeli bir fil hediye edip Irak 
Selçuklu sultanı olarak ülkesine gönder
di. Bu arada Mahmud'un ordusunda ken
disine karşı savaşan kumandanları ve 
devlet adamlarını tasfiye etti. Sencer. bu 
taksim sırasında Mahmud'un kardeşle
rinden Tuğrul'a ei-Cibfıl'in doğu yarısıyla 
Gllan'ı, Selçuk Şah'a F'ars eyaletiyle İsfa
han ve HGzistan'ın yarısını ikta etmiş, 
böylece Mahmud'un başında bulunduğu 
Irak Selçuklu Devleti'nin kendisine karşı 
bir daha tehlike oluşturmaması için ge
rekli tedbirleri almıştır. 

Mahmud'un lrak'a dönmesinden kısa 
bir süre sonra Musul ve Azerbaycan me
liki olan Mesud, ünlü veziri Tuğra'i ve Ata-

371 



MAHMÜD MUHAMMED TAHA 

beg Cüyfış Bey Ay-aba gibi bazı emirle
rin tahrikiyle isyan etti. Hemedan yakın
larında Esedabad Bağazı'nda yapılan sa
vaşı kumandanı Aksungur ei-Porsuki'nin 
çabasıyla Mahmud kazandı (Reblülevvel 
5 ı 4 1 Hazira n ı ı 20). Mesud af dileyip hu
zura gelince Mahmud kardeşini bağışla
dı . Vezir Tuğrai idam edildi; Atabeg Cüyfış 
Bey Ay-aba ise affa mazhar oldu, fakat 
Musul'un idaresi elinden alınıp Aksungur 
ei-Porsuki'ye verildi. Ertesi yıl Gürcü Kralı 
IV. David'in Selçuklular'a ödediği haracı 
vermemesi ve hakimiyet alanını Şamahı 
ve Derbend'e doğru genişletmesi üzeri
ne Mahmud kardeşi Melik 1\.ığrul'u Gür
cistan seferine memur etti ( 5 ı 5/1 ı 2 ı). 
Ancak Necmeddin il gazi. Dübeys b. Sada
ka ve Atabeg Gündoğdu'nun da bulun
duğu Selçuklu ordusu Gürcüler karşısın
da başarı sağlayamadı. Gürcüler Tiflis'e 
girdiler ve yönetimdeki Beni Ca'fer aile
sini oradan sürdüler. Bunun üzerine Sul
tan Mahmud bizzat sefere çıktı ve Şir
van'a kadar gitti, fakat o da kayda değer 
bir sonuç alamadan geri döndü ( 5 ı 71 
1123). Gürcüler Tiflis ile Ani'yi yağmala
dılar ve buradaki Şeddadiler'in hakimiye
tine son verdiler. O sıralarda Melik Tuğ
rul. Halife Müsterşid- Billah ile anlaşmaz
lığa düştü ve girdiği mücadelede yenile
rek Sencer'e sığ ındı. Mahmud. 1\.ığrul'un 
bu hareketini kendi hakimiyetine yapılan 
bir saldırı kabul etti ve 1\.ığrul'un bu dav
ranışından Sencer'i sorumlu tutup halife 
ile iş birliğine gitti. Sencer bu ittifakı du
yunca Mahmud'a bir elçi göndererek ha
lifenin Selçuklular'a komplo hazırladığını. 
kendisini bertaraf edebilirse sıranın ona 
geleceğini bildirip Mahmud'u uyardı. Bu
nun üzerine Mahmud halifeyle yaptığı it
tifakı bozarak onunla mücadeleye girdi 
(520/1126) . Bu mücadele ertesi yıl yapı
lan bir antlaşmayla sona erince Sultan 
Sencer. Mahmud'un halifeyle anlaşmasın
dan yine rahatsız oldu. 

Bu arada Hille Emiri Dübeys b. Sadaka, 
Melik 1\.ığrul'u Bağdat'ı ele geçirerekyeni 
bir Selçuklu Devleti kurmaya teşvik etti. 
Ancak Mahmud onları Cibal üzerinden 
Horasan'a sürdü (519/1 125). Tuğrul ba
şarılı alamayınca Dübeys ile birlikte Ho
rasan'a gidip Sultan Sencer' e, Mahmud'la 
Müsterşid-Billah'ı kendi aleyhine iş birli
ği yapmakla suçlayarak şikayet etti. Sen
cer de Mahmud'a karşı bir sefer hazırlı
ğına başladı ve olup bitenleri öğrenmek 
için onu huzuruna çağırdı. Mahmud he
men Rey'e gidip kayıtsız şartsız itaat sun
du (522/ 1128); Sencer de ona Dübeys'in 
Hille'ye yerleşmesine izin vermesini em-
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retti ve kendisine zorluk çıkarmaları 
muhtemel olan Tuğrul ile Mesud'u yanı
na alıp Horasan'a götürdü. Bir süre son
ra Mahmud'un taahhütlerini yerine getir
mediğini görünce Mesud'u faaliyetlerin
de serbest bıraktı. Mesud da ağabeyine 
karşı ikinci defa ayaklandı. Zilhicce S24'
te (Kasım 1130) Cürcan 'dan Save'ye ge
len Mesud'un Bağdat üzerine yürümek 
niyetinde olduğunu öğrenen Mahmud, 
Hemedan'a giderek onun ilerlemesini 
engelledi ve iki kardeş arasında anlaşma 
sağlandı. Yapılan antlaşmaya göre Me
sud Mahmud'u sultan tanıyacak. Mah
mud da onu birinci veliaht ilan edecek, 
Mahmud'un oğlu Davud ikinci. kardeşi 
Tuğru l üçüncü veliaht olacaktı. Sultan 
Mahmud'un oğullarından Melikşah ile 
Muhammed de IrakSelçuklu tahtına çık
mıştır. 

Sultan Mahmud zaman zaman Abbas! 
Halifesi Müsterşid- Billah ile anlaşmazlı
ğa düşmüş ve bu anlaşmazlık Bağdat'ın 
muhasarasına kadar varmıştır. Bağdat'
taki nüfuzunu ve şahnesinin 01 aritesini 
güçlendirmek isteyen Mahmud. Zilhicce 
S20'de (Aralık 1126) ve Muharrem S21'
de (Ocak 1127) iki defa Bağdat'ı kuşattı. 
Sonunda halifenin veziri Celaleddin b. Sa
daka'nın aracılığıyla anlaşmazlık gideri l
di. ibnü'l-Esir. Sultan Mahmud'un S24'te 
(1130) Alamut'u muhasara ederek aldı
ğını söylerse de (el-Kamil, X, 666) diğer 
kaynaklarda bunu doğrulayacak bilgi yok
tur. Mahmud'un saltanatının son yılla
rında idareyi ele geçiren liyakatsiz kişiler 
yüzünden devletin otoritesi sarsılmış ve 
hazinesi çok kötü bir duruma düşürül
müştü (Ahbarü'd-devleti's -Selcükıyye, s. 
69; Bündarl, s. 147). 

Sultan Mahmud 1S Şewal S2S'te (10 
Eylül1131) Hemedan'da vefat etti. iyi bir 
eğitim gören ve çok zeki olan Mahmud 
Arapça'nın yanı sıra şiir. edebiyat. siyer ve 
tarih konularında bilgi sahibiydi. Mutedil. 
hassas. adaletli ve anlayışlı bir hükümdar 
olar al< tanınıyordu. Alim. edip ve şairleri. 
hayır sahiplerini korurdu. imam Gazzali'
nin kardeşi Ahmed el-Gazzali'yi sarayına 
davet ederek ihsanda bulunmuştu. Şair 
Haysa Beysa da ondan "ed-Daliyye" adlı 
kasidesiyle iyi bir ödül almıştı. Kaynaklar 
Mahmud'un avcı kuşlara ve av köpekle
rine düşkün olduğunu kaydeder. Sultan 
Mahmud ordusunun gittiği her yere bi
maristanını da götürürdü. Çok sayıda de
venin taşıdığı seyyar hastahanede görev 
yapan hekimler arasında Ebü'l-Hakem 
el-Endelüsi ile Sedid Ebü'I-Vefa Yahya b. 
Said de bulunuyordu. 
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MAHMÜD NASIRÜDDİN 
( .;y.~ı_,...u ~~ ) 

(ö. 664/1266) 

Delhi sultanı 
(1246-1266). 
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Babası Delhi Sultanlığı'nın kurucusu iı
tutmış (Firişte. I, 70-7! ), annesi Kutbüddin 
Aybeg'in kızıdır. Minhac-i Sirac el-Cfızcani 
(Taba~at-i Naşıri, l, 471 -472 ) onun Sultan 
iltutmış'ın tarunuolduğunu söylerse de 
bu doğru değildir. iıtutmış'ın ölümü üze
rine Mahmud Nasırüddin diğer şehzade
lerle birlikte hapse atıldı , annesi de iltut
mış'ın Türk kumandanlarından Kutluğ 
Han ile evlendirildi. 1 242 yılında Sultan 
Muizzüddin Behram Şah tahttan uzaklaş-


