
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). 

_j 

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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fuzlu kumandanlardan Fahreddin Abdül
mesih'e bırakılmıştı. Fahreddin Abdülme
sih'in Musul halkına iyi davranmadiğını 
kendisine yapılan şikayetlerden öğrenen 
NQreddin Mahmud Zengi Musul'a bir se
fer düzenledi (566/1170) . Bunun üzerine 
endişeye kapılan Fahreddin Abdülmesih , 
Mes'Qd b. MevdQd'u Azerbaycan Atabegi 
İldeniz'e gönderip yardım istedi. Nured
din Mahmud Zengi, ildeniz'in elçisine İl
deniz'in Gürcüler'Ie mücadeledeki başarı
sızlığını hatırlatıp kendi işine bakmasını 
ve Zengi ailesinin iç işlerine karışmama
sını, maksadının Musul' u istila etmek de
ğil yeğenieri arasındaki ihtilafları hallet
mek olduğunu bildirdi. 

Mesud, Seyfeddin Gazi döneminde dev
let idaresinde aktif olarak görev aldı. NQ
reddin Mahmud'un ölümü üzerine ( 569/ 
1174) Selahaddin-i Eyyübi Suriye'yi haki
miyeti altına almak amacıyla Mısır'dan 
yola çıktı. Seyfeddin Gazi bundan endişe 
ederek büyük bir ordu hazırladı ve ku
mandanlığına kardeşi Mesud'u getirdi. 
Halep'i kuşatmakta olan Selahaddin-i Ey
yQbi, Mesud'un yola çıktığını duyunca ora
dan uzaklaştı (570/1175). Mesud, amca
zadesi Halep hakimi ei-Melikü's-Salih is
mail b. Nüreddin'e yardım için Halep'e 
gitti. Halep askerlerinin de kendisine ka
tılmasıyla büyük bir ordu oluştu . Selahad
din, Mesud'un hareketini haber alarak 
yola çıktı ve iki ordu Kurün-ı Hama deni
len yerde karşı karşıya geldi. Elçilerin ba
rış çabaları sonuç vermeyince savaş ka
çınılmaz oldu. Sonuçta Mesud yeniidi ve 
bazı kumandanları esir düştü ( 19 Ra
mazan 570/13 Nisan 1175). Selahaddin, 
kendisine bağımsızlık yolunu açan önem
li bir başarı olarak değerlendirilen bu 
savaşın ardından ikinci defa Halep'e gel
di. Halep hakimi ei-Melikü's-Salih Maar
retünnu'man, Kefertab ve Barin'e karşı
lık Halep'i Selahaddin'e vermek zorunda 
kaldı. 

Bu sırada hastalığı ağırlaşan Seyfeddin 
Gazi ülkeyi oğlu Muizzüddin Sencer Şah'a 
bırakmak istedi. Ancak Mesud buna razı 
olmadı. Başta Mücahidüddin Kaymaz ol
mak üzere büyük emirler de Seyfeddin 
Gazi'ye Mesud'un hem yaşça büyük hem 
de akıllı bir idareci olduğunu söyleyip ül
keyi ona bırakması ve oğullarına bazı şe
hirleri ikta etmesinin daha uygun olaca
ğını söylediler. Seyfeddin bu görüşü kabul 
edince Mesud atabeg ilan edildi ( 5 7 6/ 
1180) . Halk çok hiddetli ve atılgan olan 
Mesud'un atabeg olmasından korkuyor-
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du. Ancak Mesud idari sorumluluğu üstle
nince halka çok iyi davranmaya başladı. 

Mesud, Musul atabegi olduğunda Ha
lep'te ei-Melikü's-Salih İsmail, Cezire-i İbn 
Ömer'de (Cizre) yeğeni Muizzüddin Sen
cer Şah, Sincar'da küçük kardeşi ll. ima
düddin Zengi hüküm sürüyordu. Mesud, 
Fahreddin b. Dehhan'ı Selahaddin-i Ey
yübi'ye gönderip ağabeyi Seyfeddin Gazi 
zamanında olduğu gibi ei-Cezire'deki ha
kimiyetinin tanınmasını istedi. Selahad
din bu bölgenin Abbasi Halifesi Müstazi
Biemrillah tarafından kendisine verildiği
ni, kendisinin de buraları kaydıhayat şar
tıyla Seyfeddin Gazi'ye tevdi ettiğini söy
leyip Mesud'un isteğini reddetti. 

Halep hakimi ei-Melikü's-Salih ülkenin 
idaresini amcazadesi Mesud'a vasiyet 
etmiş, kumandan ve askerlerden de onu 
destekleyeceklerine dair söz almıştı 
(Receb 5771 Kasım 1181 ). Mesud, ei-Me
likü's-Salih'in ölüm haberini alınca Se
lahaddin'in Halep'i işgal etmesinden kor
kup süratle hareket ederek bu şehri tes
lim aldı (20Şaban 577 /29Aralık 1181). ei
Melikü's-Salih'in annesiyle evlendi, iki ay 
kadar H alep'te kaldı ve bazı idari düzen
lemeler yaptı. Halep valiliğine Şadbaht'ı, 
şehir reisliğine Tarık b. Tarira'yı. ka,dılığa 
İbnü 'I-Adim'in babasını ve amcasını. kale 
müstahfızlığına Şehabeddin İshak'ı, şah
neliğe de Muzafferüddin Kökböri'yi tayin 
etti (ibnü'l-Adlm, III, 47-48) Mesud'un 
Halep'e hakim olmasına kızan Selahaddin 
halifeye mektup yazarak H alep'in Zengi
Ier'e bırakılmasının doğru olmadığını, on
ların Haçlılar ve Batıniler'Ie iş birliği yap
tığını söyledi ve bu takdirde Kudüs'ün 
fethinin gecikeceğini bildirdi; ardından 
da H alep meselesini halletmek üzere Mı
sır'dan yola çıktı (578/1182). Durumu öğ
renen Mesud, Suriye ve Musul' u Selahad
din'e karşı koruyamayacağını düşünüp 
Halep'ten ayrıldı. Ayrılırken de oğlu Mu
zafferüddin ile Erbil hakimi Muzafferüd
din Kökböri'yi önemli miktarda askerle 
burada bıraktı. Mesud, Rakka'da Sincar 
hakimi olan kardeşi Il. imadüddin Zengi 
tarafından karşılandı. Burada Sincar'a 
karşılık Halep'in Il. imadüddin Zengi'ye 
bırakılması kararlaştırıldı. imadüddin'in 
Halep'i teslim almak üzere görevlendir
diği Tumfın ei-Yarüki 16 Muharrem 578'
de (22 Mayıs 1182) imadüddin adına şeh
ri teslim aldı. 

Selahaddin. ei-Melikü's-Salih'in ölüm 
haberini alınca tekrar Suriye'ye döndü. 
Dımaşk'ta bulunduğu sırada (Safer 5781 

Haziran 1182) Mesud'un Haçlılar'a elçi 
gönderip onları kendisine karşı kışkırttı
ğını öğrendi . Hemen hazırlık yaparak Ha
Iep ve Musul' u savaş yoluyla almak için 
harekete geçti. Bunun üzerine H alep haki
mi II. imadüddin Zengi kardeşi Mesud'
dan yardım istedi. Bir süre kale önlerin
de konaklayan Selahaddin 21 Cemaziye
levvel S78'de (22 Eylül 1182) Halep'ten 
ayrıldı. Bu sırada Harran hakimi Muzaf
ferüddin Kökböri, Bire hakimi Şehabed
din Mahmud, SerQc hakimi İbn Malik ve 
Hısnıkeyfa hakimi Nüreddin Muhammed 
b. Karaarslan, Selahaddin'e tabi oldukla
rını ilan edip onu e} Cezire üzerine bir se
fer yapmaya teşvik ettiler. Selahaddin de 
Sincar dahil ei-Cezire'deki bazı yerleri ele 
geçirdi (578/1182) ve Musul'u bir süre ku
şattı. Zor durumda kalan Mesud, Sela
haddin'i bölgeden uzaklaştırmak için 
Mardin hakimi Kutbüddin İlgazi ve Ahlat 
hakimi Zahirüddin Sökmen ile ittifak 
yaptı. Ancak Selahaddin'in harekete geç
mesiyle müttefikler dağıldı. Selahaddin. 
Amid'i aldıktan sonra Halep'i ele geçirme
ye karar verdi ve şehri kuşatmaya başladı 

(Muharrem 579/Mayıs 1183).11. imadüd
din Zengi bir süre mukavemet ettiyse de 
18 Safer S79'da ( 12 Haziran 1183) Halep 
kapıları Selahaddin'e açıldı. Mesud. bu 
sıkıntılı dönemde Azerbaycan Atabegi 
Muhammed b. ildeniz ile iş birliği yap
mak istediyse de ciddi bir yardım alama
dı. Selahaddin halifeye mektup yazarak 
Musul'un kendisine bırakılması gerekti
ğini bildirdi. 

Bu sırada Mesud, Musul Naibi Mücahi
düddin Kaymaz'ı aziedip hapse atınca 
Erbil hakimi Yusuf Yi nal Tegin isyan etti. 
Böylece Musul siyasi birlikten mahrum 
kaldı. Erbil hakiminden sonra Cizre. Şeh
rizor, Daküka, Hadis ve Tikrit hakimleri de 
Selahaddin'e itaat arzettiklerini bildirip 
himaye istediler. Sultan bu talebi kabul 
edince Mesud endişeye kapılarak Muh
yiddin b. Şehrezüri'yi Selahaddin'e gön
derip barış istedi. Ancak Selahaddin Me
sud'un isteğini reddedip tekrar ei-Cezire 
üzerine yürüdü (I Muharrem 581 14 Nisan 
1185). Müttefikleri arasında Sencer Şah 
da vardı. Mesud, Selahaddin'in Musul'u 
almakta ısrarlı olduğunu görünce anne
siyle hanedanın ileri gelen kadınlarını ve 
oğlu NQreddin Arslanşah'ı sultanın hu
zuruna gönderip barış talebinde bulun
du. Selahaddin şehri rahatça alabileceği
ni düşünerek bu teklifi reddetti. Ancak 
Musul halkı ciddi bir mukavemet göster
diğinden kuşatmayı kaldırmak zorunda 



kaldı. Ardından Ahi at seferine çıkan Se
lahaddin Ahlat'ı almaktan umut kesip 
tekrar Musul'a döndü. Bu sırada ağır bir 
hastalığa yakalanıp Harran'a çekildi (I 
Şevval 581 126 Aralık 1185). İyi kalp li bir 
hükümdar olan Mesud, Selahaddin'in has
ta olduğunu duyunca Kadı Bahaeddin İbn 
Şeddad ile Bahaeddin er-Reblb'i barış ta
lebiyle Harran'a gönderdi. İmadüddin 
Zengl'nin aracılığıyla 9 Zilhicce S81'de (3 
Mart ı 186) antlaşma sağlandı. Buna gö
re Büyük Zap suyunun doğusundaki top
raklar Selahaddin'e bırakılacak, buna kar
şılık iki Zap suyu arasındaki toprakların 
bir kısmı Mesud'un olacaktı. Musul'da ba
sılan sikkelerde Selahaddin'in adına yer 
verilecek, Selçuklular adına okunan hut
be artık Selahaddin adına okunacak, Me
sud sultan istediği zaman askeri yardım
da bulunacaktı. Nitekim lll. Haçlı Seferi 
sırasında Mesud, Selahaddin'i destekle
diği gibi 587-588 (1191-1192) yıllarında 
Kudüs'ün surlarıyla kalesinin inşasında 
mahir taşçılar ve kireç ustaları gönderip 
yardım etti. Ayrıca Selahaddin ile görü
şerek Muizzüddin Sencer Şah'ın elindeki 
Sincar'ı almak istediyse de başarılı ola
madı(587/1191) 

Mesud, Selahaddin'in ölüm haberini 
alınca ( 589/1 ı 93) ileri gelen devlet adam
Iarını çağırıp izlenecek politika konusun
da fikirlerini sordu. Tarihçi İbnü'I-Eslr'in 
kardeşi Mecdüddin hemen ei-Cezlre'ye 
sefer düzenlenmesini istedi. Mücahidüd
din Kaymaz bu fikre karşı çıkarak Sincar 
hakimi imactüddin Zengl. ei-Cezlre haki
mi Muizzüddin Sencer Şah, Erbil hakimi 
Muzafferüddin Kökböri ile görüşü! üp on
ların da kendi saflarına çekilmesini ve bir
likte hareket edilmesini teklif etti. Me
sud, Kaymaz'ın fikrini benimseyip bir sü
re Musul'da kaldı . Bu sırada EyyQbl Hü
kümdarı I. ei-Melikü'I-Adil Harran'a yer
leşti ve çeşitli şehirlerden asker getirtip 
burada büyük bir güç haline geldi. 

Selahaddin'in hakimiyetindeki toprak
Iarı ele geçirmek için Musul'dan Nusay
bin'e hareket eden Mesud yolda hasta
landı. Nusaybin'de ll. İmadüddin Zengl 
ile buluşup onunla birlikte Tel Mavzen'e 
gitti. Buradan Urfa üzerine yürüyecekleri 
sırada ei-Melikü'I-Adil barış isteğinde bu
lundu: Urfa, Harran, Rakka ve iktaı olan 
diğer yerlerin kendisine bırakllmasını is
tedi. Fakat bu teklifi kabul edilmedi. 

Mesud, Tel Mavzen'de iken hastalığı 
ağırlaştığı için Mücahidüddin Kaymaz ve 
Mecdüddin İbnü'I-Eslr ile beraber Mu
sul'a döndü. Askerlerin bir kısmını yanı-

na alırken bir kısmını da kardeşi ll. ima
düddin'e bıraktı. ei-Melikü'I-Adil ile barış 
yapılmasını istedi. Düneysir'de bulunduk
Iarı sırada Mecdüddin'i yanına çağırıp va
siyetini yazdırdı. Ardından Musul'a hare
ket etti. 27 veya 29 Şaban S89'da (28 ve
ya 30 Ağustos ı ı 93) burada vefat etti, 
Musul'da kendi yaptırdığı medresenin 
içindeki türbeye defnedildi. Vasiyeti 
uyarınca yerine oğlu NQreddin Arslan
şah geçti. 

Zengller hanedanının son büyük hü
kümdarlarından olan Mesud dedesi I. 
imadüddin Zengl'ye çok benzerdi. Din
dar, hayır sever, güzel ahlaklı, cömert. 
şefkatli ve merhametli bir hükümdardı. 
Halkın derdiyle dertlenir, onların üzüntü
lerini paylaşır ve sıkıntılarını hafifletmek 
için çalışırdı. Devlete hizmet etmiş kişilere 
ayrı bir sevgi beslerdi. Hac fa rizasını yeri
ne getirdiği sırada Şeyh ömer en-Nesal'
ye intisap etmişti. imar faaliyetleriyle de 
ilgilenen Mesud, Musul'da hükümet ko
nağı karşısında yaptırdığı büyük bir med
reseyi (ei-Medresetü 'l-Garbiyye) Şafii ve 
Hanefi fakihlerine tahsis etmişti. 
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3 Zilkade S02'de ( 4 Haziran ı ı 09) doğ
du. Sultan Muhammed Tapar'ın oğludur. 
Henüz üç yaşında iken Türk devlet gele
neğine göre merkezi Musul olan ei-Cezlre 
valiliğine gönderildi ve MevdQd b. Altun
tegin kendisine atabeg tayin edildi. Emir 
MevdQd'un 507 (1113) yılında Dımaşk'ta 
Batıniier tarafından öldürülmesi üzerine 
yerine getirilen Aksungur ei-Porsuki ba
şarılı olamadığından aziedildL CüyQş Beg 
unvanlı Emir Ay-aba Mesud'un üçüncü 
atabegi oldu. Sultan Muhammed Tapar 
öldüğünde (51 lll ı 18) Mesud atabegiyle 
birlikte Musul'da bulunuyordu. 

Muhammed Tapar'ın yerine geçen bü
yük oğlu Sultan Mahmud'un yönetime 
hemen hakim olamaması üzerine CüyQş 
Beg diğer bazı emirlerin tahrikiyle Me
sud'u ağabeyinin yerine geçirmek için ha
rekete geçti. Ancak Sultan Mahmud'un 
kumandanı Men gü Pars karşısında başarı 
gösteremedi. Bununla birlikte ei-Cezlre'
ye ilaveten Azerbaycan'ın Mesud'a veril
mesini sağladı. Fakat bu CüyQş Beg'i pek 
tatmin etmedi. S 14'te (ı ı 20) Mesud adı
na yeni bir isyan çıkaran CüyQş Beg, He
medan'ın batısındaki Esedabad Geçidi ya
kınında yapılan savaşta bozguna uğradı. 
Sultan Mahmud kardeşinin hayatını ba
ğışladı ve yeni bir ayaklanma olmaması 
için onu yanında alıkoydu. 521 (1127) yı
lında Rey şehrinde bulunan amcası Bü
yük Selçuklu Sultanı Sencer'in huzuruna 
giden Mahmud'un yanında kardeşleri 
Tuğrul ile Mesud da vardı. Merv'e döner
ken Tuğrul ile Mesud'u da beraberinde 
götüren Sultan Sencer. Mesud'u Cürcan 
valiliğine tayin etti. Mesud, Cürcan'ın 
merkezi Esterabact 'da yaklaşık üç yıl 
oturdu. 

Mesud, Sultan MahmudS2S (1131) yı
lında ölünce tahtı ele geçirmek için yeni
den harekete geçti. Şehrizor yöresi haki
mi Arslantaş oğlu Kıfçak'ın yardımı ile 
topladığı 1 0.000 kişilik bir ordu ile sul
tanlığını Abbasl halifesine tasdik ettir
mek için Bağdat'a gitti. Bu sırada Sultan 
Sencer duruma hakim olmak maksadıy
la Merv'den Rey'e gelmişti. Bunun üzeri-
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