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MEVDUD b. IMADUDDIN ZENGI 
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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-



miştir. MevdCıd'un İmadüddin Zengl, Sey
feddin Gazi ve İzzeddin Mesud olmak üze
re üç oğlu vardı. Kızlarından Azizetüddin 
Ahşevra Hatun. Salihiye'de Hanefiler için 
Maridaniyye Medresesi'ni. oğlu izzeddin 
Mesud'dan olan torun u Terken Hatun da 
Dımaşk'ın KasiyCın mahallesinde Şafii

ler için Atabekiyye Medresesi'ni yaptır
mıştır. 
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Ebü'I-Feth Şihabü'd-din ve'd-devle 
ve Kutbü'l-mille Mevdüd 

b . Mes' Gd-i Gaznevi 
(ö. 440/1048) 

Gazneli hükümdan 
(1041 - 1048). 
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Muhtemelen401-402 (1010-1011)yılla
rı arasında doğdu. Sultan Mesud. büyük 
oğlu MevdCıd'u ilk olarak Türkmenler' i 
kontrol altında tutmak için Dihistan böl
gesinde görevlendirdi (426/ 1 035) . Ardın
dan Selçuklular'ın faaliyetlerini önlemek 
amacıyla MevdCıd'u ve başkumandan Ali 
Daye'yi kuvvetli bir orduyla Belh'e gön
derdi (Zilhicce 427 1 Ekim 1036). MevdCıd 
ve Ali Daye bir süre Belh'te kaldıktan son
ra Gazne'ye döndüler (Cemazi ye levve l 

4291 Şubat ı 038) . Sultan Mesud oğlu Sa
id'in Reblülevvel 430'da (Aralık ı 038) ölü
mü üzerine MevdCıd'u veliaht tayin etti. 
MevdCıd babasının yanında Dandanakan 
Savaşı'na katıldı (ı 040) . Savaşın ardından 
Sultan Mesud, Kuzey Afganistan'da du
ruma hakim olmak için veziri Ahmed b. 
Abdüssamed ile MevdCıd'un kumandasın
da 4000 kişilik bir kuvveti Selçuklular'la 
savaşmak üzere Belh'e doğru yolladı (Mu
harrem 4321 Eylül ı 040). MevdCıd, Selçuk
lular'la yaptığı mücadeleyi kazanamayın
ca Çağrı Bey Belh şehrine hakim oldu . 

MevdCıd, babasının ölümünü ve yerine 
amcası Muhammed'in geçtiğini haber 
alınca hemen amcasının üzerine yürümek 
istedi. Fakat Ahmed b. Abdüssamed önce 
Gazne'yi alması gerektiğini söyledi, Mev
dCıd da beraberindeki askerlerle Gazne'
ye geldi. Gazne halkı onu karşılayıp itaati
ni bildirdi. MevdCıd kış aylarını muhtemel 
bir savaş için hazırlık yaparak Gazne'de 
geçirdi. Sultan Muhammed de kış sonun
da Gazne'yi almak için Peşaver'den hare
ket etmişti. MevdCıd ve Muhammed'in 
orduları bugünkü eelalabad yakınlarında 
DunpOr'da karşılaştı. Neticede MevdQd, 
Muhammed'in ordusunu çetin bir savaş
tan sonra mağiCıp etti (3 Şaban 432 1 8 
Nisan 1041). 

Gazneli tahtına oturduktan sonra Ah
med b. Abdüssamed'i vezirlik görevinde 
bırakan MevdQd henüz Gazneliler Devleti 
üzerinde kesin hakimiyet kuramamıştı. 
Nitekim babasının öldürüldüğünü Mül
tan'da iken haber alan MecdCıd da sultan
lığını ilan etti ve büyük bir orduyla Lah or 
yolunu izleyerek Gazne'ye doğru ilerledi. 
Ancak kurban bayramını Lahor'da geçir
dikten sonra çadırında ölü bulundu (ı O 
Zi 1 hicce 4321 ll Ağustos ı 041 ). Böylece 
Hindistan da MevdCıd'un eline geçti. Ho
rasan'ın doğusunda ve Sistan'da Selçuk
lular'la mücadele etmek zorunda kalan 
MevdQd, Kaymaz ei-Hacib kumandasında 
bir orduyu Slstan 'a gönderdi. Sistan'da 
Selçuklular adına hüküm süren Ebü'I-Fazl 
Nasr b. Ahmed Gazneli ordusunu yendi 
(432/1 041 ). MevdCıd ikinci bir orduyu Sls
tan'a sevkedince Ebü'I-Fazl, Horasan'da 
bulunan Selçuklu Ertaş'ın yardımıyla Gaz
neli kuvvetlerini yine bozguna uğrattı 
(Zilkade 433 / Temmuz 1042). Sultan Mev
dCıd daha sonra kumandanlarından Tuğ

rul'u Slstan'a gönderdiyse de Ebü'I-Fazl 
onunla bir barış antiaşması yaparak Sis
tan'ın Selçuklu hakimiyetinde kalmasını 
sağladı. 

Hindistan'da üç raca birleşerek Gazne
Iii er' e karşı harekete geçtiler ve müslü-
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manların elinde bulunan H ansi, Thanesar, 
Nagarkot ve diğer bazı yerleri geri aldılar. 

Birleşik Hint ordusu Lah or' u da yedi ay 
boyunca kuşatma altında tuttu. Takviye 
kuvvetlerin yardımıyla racalar geri püs
kürtüldü (435/1043-44) . Oğulları Mansur 
ve MahmCıd'u Lah or ve Peşaver'de görev
lendiren Sultan MevdCıd. Hintliler'in sal
dırılarını önlemek için Hindistan'a askeri 
birlikler göndermeye devam etti. Netice
de MevdCıd devrinde Gazneliler'in Hindis
tan'da sona ermek üzere olan nüfuzları 
yeniden güçlendi. 

MevdCıd ' un bütün arzusu babasının 
Selçuklular'a bırakmak zorunda kald ı ğı 

yerleri geri alarak Gazneli Devleti'ne ihti
şamını yeniden kazandırmaktı. Nitekim 
güneybatı sınırlarının korunmasını sağ

layınca Kuzeybatı Afganistan'da Selçuk
lular'ı durdurdu ve geçici olarak geri çe
kilmeye mecbur etti. Sultan MevdCıd He
rat' ı kurtarmış, Ceyhun nehri üzerinde 
önemli bir köprübaşı olan Tirmiz de bir
kaç yıl daha onun elinde kalmıştı. Ancak 
MevdCıd'un Horasan'a sevkettiği kuvvet
ler bu sırada Bel h şehrinde üstenmiş olan 
Alparslan'ın ordusuna yeniidi (Muharrem 
4351 Ağustos 1043) Çağrı Bey oğlu Al
parslan'la Tirmiz üzerine yürüyerek şehri 
Gazneliler'den aldı. Öte yandan Sistan'da 
bulunan Ertaş, 437'de (ı 045-46) Gazne'yi 
ele geçirmek için büyük bir orduyla ha
rekete geçtiyse de Gaznetiter karşısında 
başarısızlığa uğrayarak geri döndü. 

Sultan MevdQd, Selçuklular'a karşı tek 
başına bir sonuç alamayacağını anlayın
ca çevredeki diğer hükümdartarla uzlaş
maya çalıştı. İsfahan'da bulunan KakCıyl
ler ve Karahanlılar'la ittifak yaptı. Onlara 
katılmak üzere Gazne'den Belh'e hareket 
ettiyse de az sonra hastalanarak Gazne'
ye dönmek zorunda kaldı ve 20 Receb 
440'ta (29 Aralık ı 048) burada vefat etti, 
Cemaziyelahir 440'ta ( Kasım 1048) öldü
ğü de kaydedilir (EJ2 [İn g. J. VI, 872). Mev
dCıd cömertliği ve okçuluktaki maharetiy
le tanınmıştı. BlrOnl el-Cemô:hir ii ma'
rifeti'l-cevô:hir ve el-Kitô:bü'l-Mu'an
ven bi'd-DestUr adlı eserlerini Sultan 
MevdQd'a ithaf etmiştir. 
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