
sında mevzilendi. Mevdüd'un askerlerin
den bir kısmı yiyecek bulmak üzere ka
rargahtan uzaklaştığında köprünün di
ğer tarafında Haçlılar' ın savaşa hazırlan

makta olduğunu gördü. İki taraf da bir
birinden habersizdi. Savaş beklenmedik 
bir şekilde başladı. Türkler Haçlı ordusu
nu bozup 2000 kişiyi öldürerek önemli 
bir zafer kazandılar ve büyük ganimet el
de ettiler (ı ı Muharrem 507 128 Haziran 
ı ı ı 3 ). Kudüs Kralı Baudouin de bu arada 
esir düştü. ancak tanınmadığı için ka
çıp kurtuldu . Antakya Prinkepsi Roger 
ve Trablus Kontu Pons'un bir likleri her 
şey olup bittikten sonra savaş alanına 
ulaştılar. Taberiye yakınında karargah 
kuran bu yeni kuwetler ertesi gün Türk 
birliklerinin yaklaşması üzerine dağlara 
çekilip kendilerini savunmaya çalıştılar. 
Türkler bunları takip etmek istedilerse 
de atlı ve yaya kuwetlerinin dağlık arazi
de savaşmasının güç olduğunu görerek 
bundan vazgeçtiler. Savaşın ardından 
Türkler. Haçlılar'ın elinde bulunan Kudüs 
ve Yafa'ya kadar uzanan topraklara 1113 
yılı Ağustos ortalarına kadar akınlar dü
zenlediler. 

MevdCıd ve Tuğtegin savaştan sonra 
esirleri ve elde ettikleri ganimetieri bir 
zafername ile birlikte Sultan Muhammed 
Tapar'a İsfahan'a gönderdiler. Türk or
dusu Vadilmaktül'e çekilirken savaş sıra
sında dağlara kaçan Haçlılar da ilk karar
gahiarına döndüler. Türkler Haçlılar ' ı yeni 
bir savaşa sokmak için uğraştılarsa da 
karşı taraf buna yanaşmadı . Mevdüd ilk
baharda sefere devam etmek üzere as
kerlerin ülkelerine dönmesine izin verdi. 
Suriye'de kalıp hem düşmanın hareketle
rini izlemeye hem de Sultan Muhammed 
Tapar'dan gelecek yeni emirleri buradan 
uygulamaya karar veren Mevdüd, Tuğ
tegin ile birlikte Dımaşk'a döndü (2 ı Re
blülevvel 5071 5 Eylül 1113) . Mevdüd'un 
düzenlediği seferler siyasi bakımdan ol
duğu kadar ekonomik açıdan da Haçlı lar 

üzerinde yıkıcı etkiler yapmıştır. 

Dımaşk'ta Tuğtegin tarafından misa
fir edilen Mevdüd'a büyük saygı gösteril
di. 507 Reblülahirinin son cuma günü (ı o 
Ekim 111 3) Mevdüd camiden çıkarken bir 
Batıni fedaisi tarafından hançerle ağır şe
kilde yaralandı ve aynı gün öldü; cenazesi 
Melik Dukak'ın Babülferadis'teki türbe
sine defnedildi. Ardından Bağdat'a gö
türülerek imam-ı Azam Ebü Hanife'nin 
türbesinin yakınında toprağa verilen na
aşı daha sonra isfahan'a nakledildi (ib
nü 'l-Eslr. X, 497) Mevdüd'un katlinden 
Batıniler yanında Melik Rıdvan b. Tutuş 

ve Atabeg Tuğtegin de mesul tutulmuş, 

bu olayın ardından Sultan Muhammed 
Tapar ile Tlığtegin arasındaki ilişkiler ger
ginleşmiştir. Mevdüd'un yerine Aksungur 
el-Porsuki Musul valisi tayin edildi. 

Şerefeddin Mevdüd dindar, iyi kalpli. 
yumuşak huylu. adil ve hayır sever bir ki
şiydi. İbnü'l-Eslr, Kudüs Kralı Baudouin'in 
Mevdüd'un ölümünün ardından Tuğte
gin'e yazdığı mektupta. "İslam ' ın direği
ni (kumandan) bir bayram günü Allah 'ın 

evinde öldüren ümmet elbette Allah ta
rafından mahvedilmeye layıktır" dediğini 
babasından naklen rivayet eder (el-Kamil, 
X, 497; a.e. Itre. Abdülkerim Özaydını. X, 
396) 
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MEVDOD-i ÇİSTi 

MEVDÜD-i ÇİŞTi 

( ~.:e-~~~~ ) 

(ö. 527/1 133) 

Çiştiyye tarikatı şeyhi. 
_j 

430'da (ı 038-39) doğdu. Hoca Mevdüd-i 
Çiştl ve Hoca Kutbüddln-i Çiştl olarak da 
bilinir. Hayatının çoğunu Herat yakının
daki Çişt kasabasında geçirdi. Hayatına 
dair sınırlı bilgiler. Çiştiyye tarihiyle ilgili 
ilk kaynaklardan Emlrhord'un Siyerü'l
evliyô.' adlı eseriyle Abdurrahman-ı Cil
ml'nin Nefe]J.ô.tü'l-üns'üne dayanır. Mev
düd-i Çiştl. Hoca Muhammed b. Ebü Ah
med-i Çiştl'nin yeğeni ve halifesi olan Ho
ca Yüsuf b. Muhammed'in oğludur. İlk 
eğitimini babasından aldı ve Kur'an'ı ez
berledi. On altı yaşına geldiğinde öğreni
minde belli bir mesafe almıştı. 459 ( 1 067) 
yılında babasını kaybedince onun vasiyeti 
üzerine yerine geçti. Bazı araştırmacıla
rın babasını ve şeyhini Ebü Yüsuf şeklin
dekaydetmesi (DİA, VIII, 344) muhte
melen Siyerü'l-evliyô.'daki karışıklıktan 
kaynaklanmıştır. Bu eserin ilgili bölümün
de (s. 120- ı 21) babası bazan "Hoca Ebü 
Yüsuf" şeklinde. bazan da diğer kaynak
larda olduğu gibi "Hoca Yüsuf" şeklinde 
zikredilmiştir. Mevdüd-i Çiştl'nin henüz 
kemale ermeden babasının yerine şeyh 
olmasının ilk zamanlar bazı problemlere 
sebep olduğu anlaşılmaktadır. Ancak da
ha sonra Çişt şehri ne gelen dönemin bü
yük mutasawıflarından Ahmed-i Nameki-i 
Cami'nin onu uyardığı, şeyhliği bırakarak 
önce ilim tahsil etmesi gerektiğini. zira 
ilmi olmayan zahidlerin şeytanın maska
rası olduğunu söylediği, bunun üzerine 
Mevdüd'un Belh ve Buhara tarafına gide
rek dört yıl müddetle "ilm-i zahir ve ba
tın" tahsilinde bulunduğu nakledilmekte
dir. Rivayete göre Cami bu uyarıyı , Mev
düd'un 2000 silah lı müridiyle onu Çişt 
şehrinden çıka rmak üzere teşebbüse 
geçtiği sırada yapmıştır. Kudüs ve Se
merkant gibi şehirleri de ziyaret eden 
Mevdüd'un çevresinde birçok mürid top
landı. Oğlu ve halifesi Hoca Ahmed. Hoca 
Şerif-i Zendeni, Şah-ı Sincan ve Hoca Seb
zipüşl-i Azerbaycan! bunların en önem
lilerindendir. Minhô.cü'l-'ô.rifin ve lju
lô.şatü'ş-şeri'a (Gulam Ali Arya, s. 79) 
isimli eserleri yazdığı kaydedilirse de bun
lar günümüze ulaşmamıştır. 
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MEVDUD b. IMADUDDIN ZENGI 

( .P j .Jo!..>J1~Lo.: .:,.! ~.9~,..) 

Kutbüddin ei-A'rec Mevdud 
b. İmadiddin Zengi b. Aksungur 

(ö. 565/1170) 

Musul atabegi 
(1149-1170). 

_j 

Muhtemelen 525 ( 1131) yılında doğ
du. Musul Atabegi imadüddin Zengi'nin 
küçük oğludur. imadüddin Zengl 541 'de 
(ı ı 46) ölünce büyük oğlu Seyfeddin Gazi 
Musul'da idareyi ele almış , ikinci oğlu NQ
reddin Mahmud Zengl Halep'e hakim ol
muştu , üçüncü oğlu emir-i emiran Nus
retüddin ise Harran valisiydi. MevdQd 
babası öldüğünde henüz on altı yaşında 
bulunuyordu. 

Musul Atabegi 1. Seyfeddin Gazi, çocu
ğu olmadığı için ölümünden önceki has
talığı sırasında Vezir Cemaleddin ei-İsfa
hanl ile başkumandam Ali Küçük'ün ar
zuları üzerine kardeşi MevdQd'un Musul 
atabegi olmasını uygun buldu. Seyfeddin 
Gazi ölünce MevdQd Musul atabegliğine 
getirildi (Cemaziyelahir 544/ Eki m ı ı 49). 
Bu durumdan memnun kalmayan bazı 
emirler Halep'teki Nüreddin Mahmud'a 
haber gönderip Seyfeddin Gazi'nin mira
sına sahip çıkmasını istediler. NQreddin 
yol boyunca asker toplayarak Sincar'a yü
rüdü. MevdQd'u destekleyen Cemaleddin 
ei-İsfahanl muhalif emi rlerin yanından 
uzaklaşması yüzünden zayıf duruma düş
m üştü . Bundan dolayı NQreddin ile mü
cadeleye girmeyip meseleyi müzakere yo
luyla halletmeyi tercih etti. NQreddin de 
her iki taraf için kötü sonuçlar doğuracak 
bir savaştan kaçındı ve MevdQd'un Mu
sul'daki hakimiyetini tanıdı. Devlet yöne
timinde Cemaleddin ei-İsfahanl. Ali Kü
çük, Emir izzeddin Ebu Bekir ed-Dübeysl 
ve Kadı Kemaleddin Ebü'I-Fazl Muham
med eş-ŞehrezQri'den oluşan bir heyet 
söz sahibiydi. MevdQd, Musul atabegi ol
duktan kısa bir süre sonra Mardin Ar
tuklu Hükümdan Timurtaş' ın kızı Zümrüd 
Hatun ile evlendi. 
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MevdQd, ağabeyi NQreddin Mahmud'un 
1 O Receb 544'te (ı 3 Kasım ı ı 49) Sincar 
Kalesi 'ne hakimiyeti meselesinden dola
yı onunla savaşa girmek üzere iken veziri 
Cemaleddin ei-İsfahanl' nin gayretiyle ta
raflar arasında anlaşma sağlandı. Bu ant
laşmayla MevdQd'un başında bulunduğu 
Musul Atabegliği zayıflarken NQreddin 
Mahmud Suriye'deki durumunu güçlen
dirdiği gibi Fırat havzasını da kontrol al
tına aldı. Buna göre Musul Atabegliği 'ne 

ait olan Hıms. Urfa. Rahbe ve Rakka'nın 
NQreddin Mahmud'a verilip onun Suriye 
bölgesinde. MevdQd'un da Sincar'a sahip 
olarak Urfa hariç ei-Cezlre'de bağımsız 
hüküm sürmeleri kararlaştırıldı. Mev
düd'un ei-Cezlre'ye hakimiyeti. Abbas! 
Halifesi Muktefi- Liemrillah ve Irak Sel
çuklu Sultanı Mes'Qd b. Muhammed Ta
par tarafından onaylandı . Mesud'un 54 7'
de (ı ı 52) Hemedan'da ölümüyle Selçuk
lu şehzadeleri arasında mücadele başladı. 
Kardeşlerden Muhammed Atabeg Mev
dQd'dan yardım istedi ve taht iddiasında 
başarı kazanırsa kendisini Musul atabegi 
olarak tanıyacağını bildirdi. Irak Selçuklu 
Sultanı Muhammed b. Mahmud'un 554'
te ( ı ı 59) ölümü üzerine Cibal emirleri 
Mevdüd'a mektup yazarak Musul'da hap
sedilmiş bulunan Şehzade Süleyman Şah ' ı 

serbest bırakmasını rica ettiler. istekleri 
yerine getirildiği takdirde MevdQd Süley
man Şah ' ın atabegi, Cemaleddin ei-İsfa
hanl vezir, Ali Küçük de başkumandan 
olarak tanınacaktı . Süleyman Şah 'ın 556'
da (ı ı 6 ı ) öldürülüp yeğeni Arslanşah b. 
Tuğrul'un hakimiyeti ele geçirmesiyle Mu
sul Atabegliği'nin Irak Selçukluları 'na mü
dahalesi sona erdi. 

NQreddin Mahmud. görüşlerini beğen
diği MevdQd'u veliaht tayin ederek dev
let adamlarına ona bağlı kalacaklarına 
dair yemin verdirdi (553/1 ı 58). Bu durum 
Sincar olayına rağmen iki kardeş arasın

daki bağlılığın sOrdüğünü göstermekte
dir. Nitekim MevdQd Musul tahtına otur
duğunda devlet yetkilileri NQreddin' in 
tasvibini almışlardı. Gerek bu durum ge
rekse Sincar olayı onun ağabeyini metbQ 
hükümdar olarak tanıdığını kanıtlamak

tadır. MevdQd ülkesinin her yanında Mah
mud adına hutbe okutmakla ona bağlılı
ğını kendiliğinden ortaya koymuştur. Bi
zans imparatoru 1. Manuel Komnenos'un 
Çukurova'ya yönelik bir sefere çıktığın ı 

öğrenen NQreddin İslam ülkelerinden 
yardım isteyince MevdQd da bu çağrıya 
uyarak askeri birlikler göndermişti. 

558 (11 63) yılında MevdQd, babası Zen
gl'nin döneminden beri devlete hizmet 

eden Cemaleddin ei- İsfahanl'yi hakkında 
artan şikayetler üzerine Ali Küçük'ün kar
şı çıkmasına rağmen görevden alarak tu
tuklattı. Cemaleddin ertesi yıl Musul'da 
hapishanede öldü. 

NQreddin Mahmud, bir yıl önce Frank
lar 'ın ani baskını sonucu verdiği kayıpla
rın öcünü almak ve Haçlılar için önemli bir 
konumda olan Harim Kalesi'ni ele geçir
mek amacıyla 559'da ( ı 164) bir akın ya
pılmasına karar verince yine çevredeki 
İslam hükümdarlarından yardım istedi. 
Sultanın bu çağrısına MevdQd da uydu. 
19 Ramazan 559 ( 1 O Ağustos 1164) tari
hinde Türk-İslam ordusu Haçlılar'a karşı 
büyük bir zafer kazandı , iki gün sonra da 
Harim Kalesi fethedildi. MevdQd 562'de 
(ı 167) NQreddin'in Trablus Kontluğu'na 

karşı düzenlediği sefere de katıld ı. Bazı 

kale ve şehirleri ele geçirerek Humus'a 
döndü. NQreddin Mahmud, MevdQd'un 
bu yardımlarını karşılıksız bırakmayıp ona 
Rakka'yı verdi. MevdQd, Artukiular'ın Hıs
nıkeyfa ve Diyarbekir Emlri Fahreddin Ka
raarslan ' ın ölümü üzerine onun toprak
larını almak istediyse de NQreddin buna 
engel oldu (27 Ramazan 5621 I 7 Temmuz 
ı 167). 

MevdQd'un veziri ve başkumandam Ali 
Küçük, 563 ( 1168) yılında rahatsızlanın
ca Musul'daki görevini bırakarak kendi 
m ülkü olan Erbil ' e çekilmek istedi. On 
dört yaşındaki oğlu Muzafferüddin Kök
böri 'ye verdiği Tikrlt. Sincar ve Harran 
gibi Erbil dışındaki şehir ve kateıerin hep
sini MevdQd'a bıraktı. MevdQd, imildüd
din Zengl'nin hıristiyan kölelerinden Fah
reddin Abdülmeslh'i Ali Küçük'ün yerine 
Musul Kalesi 'nin kumandanlığına getirdi. 

Yakalandığı hastalığın gittikçe ilerle
mesi üzerine MevdQd, oğullarının en bü
yüğü ve Nüreddin Mahmud'un damadı 
olan imadüddin Zengl'yi (II ) veliaht tayin 
etti. Ancak Vezir Fahreddin Abdülmeslh 
Seyfeddin Gazi'nin (ll) annesi Zümrüd 
Hatun'la anlaşarak MevdQd'u bu kararın
dan döndürmeyi başardı. MevdQd, dev
let ileri gelenlerini tekrar yanına çağıra
rak en küçük oğlu Seyfeddin Gazi'yi veli
aht seçtiğ i ni bildirdi ve ona bağlı kalacak
l arına dair onlara yemin ettirdi. Uzun 
süre hasta yattıktan sonra 22 Zilhicce 
565'te (6 Eylül ı ı 70) Musul'da vefat etti. 
MevdQd ağır başlı. halkına karşı şefkatli, 
cömert, iyi huylu, hoşsohbet bir insandı 
(ibnü 'l-Eslr, el-Kamil, Xl, 355-356; et-Tari
l]u '1-bahir, s. ı 46- ı 50). NQreddin'in Haç
lılar'a karşı yürüttüğü ci had harekatında 
ona destek vermekle Zengller arasındaki 
bütünlüğün güçlenmesine de hizmet et-


