
MESUD EFENDi, Hocazade 

yola çıkmak istedi. Bu durum, Bursa Ka
dısı Ruhuilah Efendi tarafından Mesud 
Efendi'nin devlete karşı kuwet topladığı 
şeklinde İstanbul'a bildirildi. Bunun üze
rine Mesud Efendi'nin hemen idamı için 
Bursa kadısına bir ferman gönderildi. Mi
safir olduğu MeaJizade'nin köşkünde ak
şam ani bir baskın la yakalanmak istenen 
Mesud Efendi karşı koyarak birkaç kişiyi 
kılıçla yara! adıysa da sonunda öldürüldü. 
Cesedi bir süre öylece bırakıldıktan son
ra Bursa'da Pınarbaşı Mezarlığı'na gö
müldü. 

Başta kendisini sevmeyen ve hakkında 
ağır sözler kullanan Karaçelebizade Ab
dülaziz Efendi olmak üzere birçok kimse 
Mesud Efendi'nin ittiraya uğradığını, dev
lete karşı bir tavrının olmadığını ifade 
eder. Karaçelebizade ayrıca devletin en 
yüksek ilmiye rütbesine ulaşmış bir kişi
nin boyle feci bir şekilde öldürülmesinin 
yakışık almadığını vurgular. Daha sonra 
sadrazam olan Köprülü Mehmed Paşa bu 
ittiraya sebebiyet veren Bursa Kadısı Rü
hullah Efendi'yi idam ettirmiştir. Kaynak
larda güçlü kuwetli. kibirli, sert mizaçlı . 

ilim le alakası olmayan, daha çok devlet iş
lerine karışan bir kişi olarak tanımlanan 
Mesud Efendi'nin fetvaianna ve herhangi 
bir eseri olduğuna dair bilgi bulunma
maktadır. Konağının Süleymaniye'de ol
duğu belirtilir. 
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Mes'Qd b. Hüneyde (Hübeyre) ei-Eslemi 
(ö. 5/627'den sonra) 

Sahabi. 
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Ferve el-Esiemi'nin kölesi olması sebe
biyle Gulamü Ferve diye de tanınmakta
dır. Hicret yolculuğunun Sevr mağarasın
dan sonraki safhasında Resul-i Ekrem ile 
Hz. Ebu Bekir Eslemoğulları'nın toprak-
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larından geçerken Are denilen mevkide 
Mes'ud ile karşılaşmışlardı. Hz. Ebu Bekir. 
onun o sırada Ebu Temlm Evs b. Hucr ei
Eslem'i'nin kölesi olduğunu öğrenince onu 
dostu olan efendisine göndererek kendi
lerine binek hayvanı. yiyecek ve gizli yol
ları iyi bilen bir kılavuz temin etmesini is
temiş, Ebu Temlm de bir deve. hurma ve 
sütten oluşan yiyecekle birlikte kılavuz 
olarak Mes'Cıd'u göndermişti. Yolculuk 
sırasında Resülullah ile Ebu Bekir arasın
daki sohbetten etkilenen Mes'ud cemaat 
halinde namaz kılarken onlara katılmış ve 
böylece müslüman olmuştur. Kuba'ya ka
dar onlarla beraber gitmiş, orada Hz. Pey
gamber'in arkasında beş vakit namaz kıl
dıktan sonra Resülullah'ın talimatı üze
rine Ebu Bekir tarafından kendisine bazı 
hediyeler verilerek geri gönderilmiştir. Es
lem kabilesi arasında Büreyde b. Husayb'
dan sonra ikinci müslüman olduğu belir
tilen Mes'Cıd'un İslam'ı seçtiğini öğrenen 
efendisi de biraz acele ettiğini söylemesi
ne rağmen anlattıklarının tesiriyle hemen 
İslam'a girmiş ve onu daazat etmiştir. 
Mes'ud. Eslemoğulları' nın mevlası olarak 
bu kabile arasında yaşamaya devam et
miştir. 

Mes'ud b. Hüneyde. Mekkeli müşrikler 
Uhud Gazvesi için Medine'ye doğru iler
lerken kendi topraklarından geçtikleri sı
rada ordu hakkında bilgi edindikten son
ra yaya olarak Medine'ye gidip durumu 
Hz. Peygamber' e haber vermiş, bu arada 
Müslümanlığın yayılması için yaptığı ça
lışmaları anlatıp Resülullah'ın hoşnutlu

ğunu kazanmıştır. 

Müreysl' Gazvesi'ne (5/627) giderken 
yolu Eslem kabilesine uğrayan Hz. Pey
gamber Mes'Cıd'dan orduya katılmasını 
istemiş ve savaşın ardından elde edilen 
ganimetierden kendisine on deve vererek 
ailesinin yanına göndermiştir. Bundan 
kısa bir süre sonra vefat ettiği tahmin 
edilen Mes'Cıd b. Hüneyde'nin ResGl-i Ek
rem'den naklettiği ve kendisinden Bürey
de b. Süfyan b. Ferve ei-Eslem'i'nin tek ba
şına rivayet ettiği. imama uyan cemaatin 
saf düzeniyle ilgili bir hadis N esai'nin es
Sünen'inde yer almaktadır ("İmame", 
18) . 
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Ebu Said en-N asır- Lidinillah Mes'ud 
b. Mahmud b. Sebük Tegin-i Gaznevi 

(ö. 432/1041) 

Gazneli Devleti hükümdan 
(1030- 1041). 
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388'de (998) Gazne'de doğdu. Sultan 
Mahmud-ı Gaznevi'nin büyük oğludur. 
406' da (ı o ı5-ı6) veliaht ilan edildi. Ardın
dan Herat valiliğine getirildi ( 408/ı O ı7) 
Gür'un kuzeybatı bölgesini itaat altına 
alarak büyük başarı kazandı (4ıl!ı020). 
Sultan Mahmud, Büveyh11er'in Rey ve Ci
bal bölgesindeki hakimiyetine son verdiği 
zaman buranın yönetimini Mesud'a bı
raktı (420/1 029) Mesud ertesi yıl Kaküyl
ler'in idaresindeki Hemedan ve İsfahan'ı 
Gazneli topraklarına kattı (42ı/ı030). 

Sultan Mahmud, ölümünden önce ül
ke topraklarını beş oğlundan Muhammed 
ile Mesud arasında taksim etti. Buna gö
re Rey, İsfahan ve Ci bal Mesud'a veriliyor
du. Ancak Mesud bu taksirnde kendisine 
haksızlıkyapıldığına inandığı için babasına 
gücenmişti. Bundan haberdar olan Sul
tan Mahmud ölümünden kısa bir süre ön
ce onu veliahtlıktan uzaklaştırarak bütün 
ülkesini Muhammed'e bıraktı. 

Mahmud-ı Gaznevi vefat edince yerine 
Muhammed tahta çıkarıldı. Bu sırada is
fahan'da bulunan Mesud durumu öğre
nir öğrenmez önce Rey şehrine gitti ve 
tahtı ele geçirmek için hazırlıklara başladı. 
Amcası Yusuf ve Gazneli devlet adamla
rının desteğini sağladıktan sonra Nlşa
bur'a giderek burada Abbas! Halifesi Ka
dir-Billah'ın elçisiyle buluştu. Halifenin 
gönderdiği bir menşurla Mesud'un salta
natı tasdik ediliyor ve babasından kalan 
bütün ülkelerin sahibi olarak tanınıyor. 
ele geçirdiği ve bundan sonra ele geçire
ceği yerlerde de onun hakimiyeti kabul 
ediliyordu. Nihayet Mesud Gazne'ye yü
rümeye karar verip Ramazan 421'de (Ey
lül ı 030) Nlşabur'dan ayrıldı. öte yandan 
Muhammed sultan oluşundan dört ay 
sonra Mesud'un üzerine yürüdü. Ancak 
Tekinabad denilen yere gelindiğinde or
du kumandanları ve devlet büyükleri bir 
araya gelip Muhammed'e Mesud'a tabi 
olduklarını bildirdiler. Sultan Muhammed 
de bu oldu bittiyi kabul etmek zorunda 
kald ı ve tahtından uzaklaştırılarak hap
sedildi (3 Şevval 42ı 14 Ekim ı 030) . Ha
berciler. 11 Ekim 1 030 tarihinde Herat'ta 
bulunan Mesud'un huzuruna gelip karde
şinin tutuklandığını ve kendisinin sultan 



ilan edildiğini bildirdiler. Abbas! Halifesi 
Mesud'a "N asır- Lidlnillah, Hfıfızu ibfıdil
lah, Zahlru hallfetillah" unvaniarını tev
cih etti. 

Mesud sultan olduktan sonraki ilk ic
raatına hatalarla başladı . Hikib Ali'yi ve 
kardeşini öldürerek maliarına el koyması 
ve kendi kardeşi Muhammed'in gözlerine 
mil çektirmesi Sultan Mahmud'un hiz
metinde bulunmuş olan devlet adamla
rını rahatsız etti. Bu arada Mesud karışık
lıklardan yararlanarak Büveyhl hakimiye
tindeki Kirman'a hakim oldu (422/ I031). 

Sultan Mesud. 422'de ( I03 I) başşe
hir Gazne'ye ulaştığında halk tarafın
dan büyük coşkuyla karşılan dı. Hindistan 
orduları başkumandanlığına Ahmed Yi
nal Tegin'i getiren Mesud bu tarihten iti
bareri devletin topraklarını korumaya ön
celik verdi. Nitekim Selçuklular'la beraber 
harekete geçen Karahan lı Ali Tegin ile uğ
raşma görevi Harizmşah Altuntaş ei-Ha
cib'e verildi. Altuntaş Debusiye'de Ali Te
gin ile savaştı ve ağır şekilde yaralanma
sına rağmen Ali Tegin ile bir antlaşma 
yapmaya muvaffak oldu (423/1032). Al
tuntaş'ın ölümü üzerine Mesud'un, Ha
rizm'in idaresine onun oğlu Harun'u ta
yin etmekle beraber Harizmşah unvanını 
kendi oğlu Sald'e vermesi Harun'un is
tiklalini ilan etmesine sebep olduysa da 
onun bir suikast sonucu öldürülmesi Me
sud'u rahatlattı ( 426/I 035). Sultan Me
sud Hindistan'a babası kadar sefer dü
zenleyemedi. ancak 424'te ( I033) ger
çekleştirdiği bir seferle Sarsutl (Sarsave) 
Kalesi'ni ele geçirdi. 

Ahmed Yına! Tegin, Hindistan'da başa
rılı seferlerde bulunmakla beraber aley
hindeki faaliyetler yüzünden isyan etti. 
Hintli Tilek başkumandan tayin edilerek 
isyan bastırıldı ve Yi nal Tegin yakalanarak 
Zilkade 42S'te (Ekim I 034) öldürüldü. 
Aynı yıl içinde Gazneliler'in Kirman'daki 
hakimiyetleri sona erdi ve burası tekrar 
Büveyhller'in eline geçti. 

Daha saltanatının başlarından itibaren 
Sultan Mesud, Gazneli hakimiyetindeki 
Horasan'a göç eden Selçuklular ile uğraş
mak zorunda kaldı. Selçuklu reisleri, Me
sud'a veya Horasan divanı başkanı Surl'
ye gönderdikleri mektupta Nesa ve Fe
rave şehirlerinin kendilerine yurt olarak 
verilmesini istemişlerdi. Sultan Mesud bu 
mektuba çok kızdı ve onları Horasan'dan 
çıkarmak için hazırlıklara başladı, Hacib 
Begtoğdı idaresindeki 17.000 kişilik bir 
orduyu Nesa tarafına gönderdi. Savaşın 
ilk anlarında Gazneli ordusu Selçuklular'a 
karşı üstünlük sağladıysa da sonuçta Sel-

çuklular Gazneli ordusunu Nesa yöresin
de Hisar-ı Tak'ta ağır bir yenilgiye uğrattı
lar ( 19 Şaban 426/29 Haziran ı 035). Ya
pılan antlaşmayla Selçuklular meşru bir 
kuvvet olarak tanınıyor. Dihistan, Nesa ve 
Ferave Selçuklular'a bırak.ılıyordu. Sultan 
Mesud, bu olaylar karşısında Selçuklular 
üzerine yürüyeceği yerde Hindistan'a se
fer yapmayı tercih etti. Onun bu tavrı 
Selçuklular'ın daha da kuvvetlenmesine 
sebep oldu. Nitekim Selçuklular, Serahs 
civarındaki Talhab denilen yerde Gazneli
ler'i tekrar yenilgiye uğrattılar ( 429/ I 038) 
ve bu galibiyetle geçici olarak Nlşabur'a 
hakim oldular. Daha sonra Gazne'den 
Belh'e gelen Sultan Mesud Ulyaabad'da 
Çağrı Bey ve emrindeki Türkmenler'i 
mağlup etti (7 Receb 43014 Nisan ı 039). 
Ardından 50.000 kişilik bir orduyla Sel
çuklular üzerine yürüdü ve Selçuklu lar'ı 

Serahs çölündeki savaşta bozguna uğ
rattı (2 Şevval 430127 Haz iran 1 039). 
Bu olayların ardından Gazneliler ile Sel
çuklular arasında geçici bir barış antiaş
ması imzalandı. Ancak Selçuklular'ın ant
!aşma şartlarına uymamaları yüzünden 
Mesud 431 (1 040) yılında bizzat sefere 
çıktı ve tekrar Nlşabur'a hakim oldu (Re
blü lah ir 43 I 1 Ocak I 040) Selçuklular da 
Çağrı Bey'in teklifiyle Sultan Mesud'a 
doğru ilerlediler. İki ordu Dandanakan'da 
karşılaştı (8 Ramazan 43 I 123 Mayıs I 040). 
Sultan Mesud kahramanca savaştıysa da 
kumandanlarının kendisini terketmesi 
yüzünden mağlup oldu ve 1 00 süvariyle 
savaş alanından ayrıldı. Dandanakan Sa
vaşı'nın ardından Gazne'ye giren Mesud, 
muhtemelen yeni bir ordu hazırlamak 
maksadıyla Hindistan'a gitmek için şe
hirden ayrıldı . Ayrıca bütün hazineleriyle 
kardeşi Muhammed'i de yanına almıştı. 
Sultan Mesud, Sind nehrini geçtikten 
sonra hazineye göz koymuş olan Türk 
ve Hintli gulamlar isyan etti. isyancılar 
hazineyi yağmaladılar ve Muhammed'i 
ikinci defa sultan ilan ettiler (I 3 Reblüla
hir 43212 I Aralık I040). Mesud daha son
ra hanımı Sare Hatun ile yakalanarak Gi
ri Kalesi'nde hapsedildi ve orada öldürül
dü (ll Cemaziyelewel432 1 17 Ocak ı 04 I). 
Sultan Mesud güçlü ve cesur bir hüküm
dar olup bu özelliklerini savaşlardaki kah
ramanlıklarıyla ispat etmişti. Fakat dev
let yönetiminde gerekli akıl ve bilgiden 
yoksundu. Kendisine doğru yolun gösteril
mesine rağmen yanlış fikirlerinde inatla 
ısrar etmesi onu ölüme götürmüştür. 

Mimari ve tezyinl sanatların gelişme
sine öncülük etmiş olan Sultan Mesud iyi 
bir hattattı. Hat sanatını İbnü'I-Bewab'
dan öğrenmişti. Her gün mushaftan bir 
cüz yazarak mushafı tamamladığında 
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onu ciltletir ve muhtaçlara hediye ederdi. 
Cömert bir hükümdardı. Aynı zamanda 
şair ve alimierin dostu olup onlara ilgi 
gösterir. maddi destek sağlardı. Mesud 
döneminde saraydaki danışmanlık göre
vinin yanı sıra ilmi araştırmalarını da sür
düren Blrunl421 'de ( 1030) tamamladığı 
el-Kiinunü'I-Mes'O.di adlı eserini (l-IIl, 
Haydarabad- Dekken 1954-1956), Kadı 
Ebu Muhammed en-Nasıhl de el-Mes'O.
di adlı fıkha dair muhtasar kitabını Sul
tan Mesud'a ithaf etmiştir. 
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Ebü'l-Feth (Ebü'I-Muzaffer) İzzüddin 
Mes'Cıd b. Mevdud 

b. İmadiddin Zengi b. Aksungur 
(ö. 589/1193) 

Musul atabegi 
(1180-1193). 
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Hayatı hakkındaki ilk bilgiler ağabeyi ll. 
Seyfeddin Gazi dönemine aittir. Babası 
Kutbüddin Mevdud ölünceyerine ll. Sey
feddin Gazi geçmiş, ülkenin idaresi de nü-
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