
339

– —
TUÐRÂ-yi MEÞHEDÎ


	א������� )� )

(ö. 1078/1668’den önce)

Ýranlý þair ve münþî.
˜ ™

Meþhed’de doðdu. Asýl adý Ali Ýbrâhim
Han’dýr. Meþhed’de eðitim aldý. Þiirlerinde
“Tuðrâ”nýn yaný sýra bazan “Þîfte” ve “Vah-
þet” mahlaslarýný da kullanmýþtýr. Haya-
týna dair yeterli bilgi yoktur. Bâbürlü Hü-
kümdarý Cihangir’in (1605-1627) son dö-
nemlerinde Hindistan’a gittiði ve Hayda-
râbâd Dekken’e yerleþtiði bilinmektedir.
Ardýndan burada Þah Cihan’ýn (1628-1658)
sarayýna girdi ve Þehzade Murad Bahþ’ýn
yakýn dostu olarak münþîlik yaptý. 1057
(1647) yýlýnda onunla birlikte Belh sefe-
rine katýldý. Bu sýrada Belh ve Bedahþan
fetihlerini anlattýðý Mirßâtü’l-fütû¼ adlý
eserini kaleme aldý. Hayatýnýn sonlarýnda
Keþmir bölgesi divanýnýn sahibi Kadîzâde
Mirza Ebü’l-Kasým’ýn davetiyle Keþmir’e
gitti ve burada münzevi bir hayat yaþadý.
1078’de (1668) yazýlan Mirßâtü’l-£âlem
adlý eserde Tuðrâ’nýn vefatýndan söz edil-
diðine göre bu tarihten biraz önce ölmüþ
olmalýdýr. Muhammed Kudretullah Gûpâ-
mevî’nin Netâßicü’l-efkâr adlý eserinde
XI. (XVII.) yüzyýlýn sonlarýnda öldüðü kay-
dedilir (Râþidî, II, 742, 743). Mezarý Keþ-
mir’de Kelîm-i Kâþânî’nin türbesi yanýn-
dadýr.

Tuðrâ-yi Meþhedî Farsça þiir ve inþâ ala-
nýnda tanýnmýþ olup Muhammed Cân Kud-
sî, Kelîm-i Kâþânî, Sâib-i Tebrîzî, M. Tâhir
Ganî-yi Keþmîrî, Muhammed Kulý Selîm-i
Tahrânî gibi çaðdaþý bir kýsým þair ve yö-
neticileri hoþ olmayan bir üslûpla hicvet-
miþtir. Nesirde kendine özgü bir üslûp ge-
liþtirmiþ, risâleleri XX. yüzyýla kadar Hint
yarýmadasýnda medreselerde okutulmuþ-
tur. Tuðrâ-yi Meþhedî’nin divaný yanýnda
þiirleri birçok risâlesinde yer almaktadýr.
British Museum’da otuz bir, Karaçi Pakis-
tan Millî Müzesi’nde yirmi dokuz risâlesi
ve diðer bazý kütüphanelerde muhtelif ri-
sâleleri mevcuttur. British Museum’da-
ki (Rieu, II, 742-744) risâleleri þunlardýr:
Cûþ-i Bülbül (Mi£yârü’l-idrâk), Firdev-
siyye (Keþmir’in güzelliklerine dairdir),
Ta¼š¢šåt, Mecma£u’l-garâßib, Mürtefi£ât
(Cihangir dönemiyle ilgilidir), Mirßâtü’l-
fütû¼, Ýlhâmiyye, Te×kiretü’l-etšýyâ
(Çaðdaþý Keþmirli on iki tanýnmýþ þahsi-
yet hakkýndadýr), Tecelliyyât (Keþmir’in
vasfýyla ilgilidir), Kenzü’l-me£ânî (Þah b.
Þücâ‘ýn methine dairdir), Tâcü’l-medâßi¼

(Þehzade Murad Bahþ’ýn methine dairdir),
Müþâbehât-ý Rebî£î, ƒamse-i Nâšý½a,
Mirßâtü’l-£uyûb, Molla Sâtý£, £Anbernâ-
me (£Ýbretnâme), Ruša£ât (kýsa edebî mek-
tuplardýr), Kelimetü’l-¥aš, Envârü’l-me-
þâriš, Hûd Kâþte, Âþûbnâme, Ta£dâ-
dü’n-nevâdir, Cülûsiyye (Sultan Evreng-
zîb’in taç giymesiyle ilgilidir), PerîÅâne,
¿iyâfet-i Ma£nevî, Girye-i Æalem, Mi£-
râcü’l-fe½â¼at, Çeþme-i Feyz, Semere-i
ªýbbî, Vecdiyye-i Cân, Nümûne-i Ýnþâ
(Evrengzîb’in methine dairdir). Diðer kü-
tüphanelerde bunlardan baþka Vecdiyye,
Tesvilât ve Ýltimâsnâme gibi bazý risâle-
leri görülmektedir. Risâlelerin on yedisi Re-
sâßil-i Tu³râ adýyla Kanpûr (1871, 1903) ve
Leknev’de (1885) basýlmýþtýr. Külliyatý için-
de yer alan divanýndaki þiirler 10.000 be-
yit kadardýr. Gazeller, kasideler ve mesne-
viler yanýnda terciibend, terkibibend ve
tahmîsleri, beyit ve kýtalarý mevcuttur.
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Ebû Ýsmâîl Müeyyidü’d-dîn
el-Hüseyn b. Alî

b. Muhammed b. Abdi’s-Samed
el-Ýsfahânî el-Münþî el-Vezîr

(ö. 515/1121)

Lâmiyyetü’l-£Acem
adlý eseriyle tanýnan Arap þairi, 

kâtip ve kimya âlimi.˜ ™

453 (1061) yýlýnda Ýsfahan’da doðdu.
Mesleðinden dolayý, resmî yazýþmalarda
besmelenin üzerine yazýlan ve hükümda-
rýn adýyla lakap ve sýfatlarýný içeren tuðra-
ya (turre) nisbetle Tuðrâî diye ün yaptý. So-
yu, Basralý Ebü’l-Esved ed-Düelî’ye baðlan-
maya ve Araplýk kimliðine vurgu yapýlma-
ya çalýþýlsa da (Rezzûk Ferec Rezzûk, XIV/4
[1985], s. 169) bunu ihtiyatla karþýlamak
gerekir. Çünkü Tuðrâî’nin þiirlerinde doð-

farký kalmayacaðý göz önünde tutularak
kürsü içinde yerleþtirilmiþ, dolayýsýyla bu
kýsým pek kalabalýk olduðundan alýþýlmýþ
görünüþün dýþýna mecburen çýkýlmýþtýr.

Padiþah tuðralarýnýn celî boylarý -bilhas-
sa II. Mahmud’dan itibaren- kitâbeye bað-
lý olmaksýzýn taþa hakkolunmuþ þekilde
Ýstanbul’da görülmeye baþlar; kitâbeler-
deki gibi kabartma olan yazý kýsmý varak
altýnla kaplanýp zemin koyu renge (siyah,
ördekbaþý yeþil, koyu mavi, viþneçürüðü)
boyanýrdý. Ýstanbul’da mozaikle oluþturu-
lan iki tuðra vardýr: Sultan Abdülmecid’in,
Ayasofya Camii’ni 1849’da Mimar Fossa-
ti’ye esaslý bir þekilde tamir ettirdikten
sonra Iustinianos’un mozaik resmine ba-
karak kendisinin de burada bir hâtýrasýný
görmek istemesi üzerine Fossati’nin bina-
daki mozaik stokundan kullanýp yaptýðý
celî tuðra (nr. 596) ve Sultanahmet’teki
mozaikle kaplý Alman Çeþmesi’nin kubbe
dahilinde celî sülüs kitâbeyle birlikte II.
Abdülhamid’in tuðrasý. Tuðraya ister bir
saltanat armasý ister figürsüz mücerret
bir resim gözüyle bakýlsýn, matematik öl-
çülerle estetiðin birleþip en yüce merte-
beye çýkarýlýþý hususunda son devir padi-
þah tuðralarý incelenmeye deðer bir konu
teþkil etmektedir. Osmanlý madenî para-
larýnýn bir yüzünde devrin padiþahýnýn tuð-
rasý, diðerinde basýldýðý yeri ve tarihi gös-
teren “durube fî ...” yazýsý yer aldýðý için
halk arasýndaki söyleniþiyle paranýn bir ta-
rafýna yazý, diðerine tura denilmesi âdeti
zamanýmýzda hâlâ sürmektedir.
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ne hükümdar onun serbest býrakýlmasýna
izin verdi (þiir için bk. Yâkut, X, 59). An-
cak Tuðrâî’yi öteden beri kendisi için bü-
yük rakip gören Vezir Nizâmeddin es-Sü-
meyrimî, bir müddet sonra onu muhte-
melen kimya / simya ve felsefeyle uðraþ-
masý, sultanlarý ulûhiyyete yakýþýr sýfatlar-
la övmesi veya Þiî olmasý sebebiyle zýndýk-
lýkla suçladý. Bu arada birçok yalancý þahit
buldu ve Rebîülevvel 515’te (Mayýs-Hazi-
ran 1121) tarihçilerin ittifakla belirttiðine
göre Tuðrâî’yi haksýz yere idam ettirdi. Fa-
kat Tuðrâî’nin intikamýnýn alýnmasý uzun
sürmedi. Rivayete göre Sümeyrimî ertesi
yýl Baðdat Nizâmiye Medresesi yanýnda
Tuðrâî’nin eski kölelerinden birinin suikas-
tý neticesinde öldürüldü.

Tuðrâî, kimya alanýnda ortaya koyduðu
çok sayýdaki kitap ve risâlesinden dolayý
üstat unvanýyla ün yapmýþtýr. Eserleri ara-
sýnda en öne çýkaný Ýbn Sînâ’nýn kimya ile
ilgili görüþlerine cevap niteliði taþýyan ¥a-
šåßišu’l-istiþhâd’dýr. Ýbn Sînâ bir risâle-
sinde her mineralin kendine has özellikle-
riyle ayrý bir türe ait bulunduðunu, dola-
yýsýyla bir mineralin cismen baþka bir mi-
nerale dönüþümünün mümkün olmadýðý-
ný ifade etmiþti; Tuðrâî bu eserinde Ýbn
Sînâ’nýn klasik kimyayý (simya) reddetme-
sine cevap verir. Kendisi de her mineralin
kendine özgü farklýlýðýný kabul etmekle bir-
likte simyagerin bir minerali diðer bir mi-
nerale dönüþtürebilecek ilâhî bir karýþým
için madde hazýrlayabileceðini savunur.
Kaynaklar Tuðrâî’nin el yazýsýnýn güzelliði
yanýnda üslûbunun mükemmelliðini övse-
ler de resmî yazýþmalarýndan günümüze
herhangi bir örnek ulaþmamýþtýr.

Eserleri. 1. Dîvân. Tuðrâî’nin geride bý-
raktýðý divanýn biri kendisi tarafýndan ter-
tip edilen ve kafiyelerine göre alfabetik dü-
zenlenen, diðeri bir torununun konularý-
na göre düzenlediði olmak üzere iki ver-
siyonu bulunmaktadýr. Kendi tertibi olan
divaný ilk defa Ýstanbul’da (1300) bazý ga-
zel-i gýlmân parçalarý çýkarýlarak basýlmýþ,
ilmî neþri ise Ali Cevâd et-Tâhir ve Yahyâ
el-Cebûrî tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir
(Baðdat 1396/1976; Küveyt 1403/1983). Di-
vanda Sultan Mesud, Sultan Muhammed
Tapar, Nizâmülmülk, Melikþah’ýn diðer bir
veziri Muînülmülk ve daha baþka kiþiler
için söylenmiþ methiyelerle genç yaþta kay-
bettiði eþine mersiyeler, þekvâ, fahr, hi-
kemiyat, tasvir ve gazel temalarýnda þiir-
ler yer alýr. 2. Lâmiyyetü’l-£Acem. Dîvân-ý
Tuðrâ ve Dîvân-ý Ýnþâ’daki görevinden ilk
azlini takiben yazdýðý, Lâmiyye ve Bâßiy-
ye adýyla tanýnan iki kasideden meþhur ola-

nýdýr. Ýçerdiði hikmet dolu beyitlere rað-
men þöhretini büyük ölçüde Câhiliye dö-
nemi þairlerinden Þenferâ’nýn Lâmiyye-
tü’l-£Arab adlý kasidesiyle olan isim ben-
zerliðine borçludur. Kasidede adýnýn çað-
rýþtýrdýðýnýn aksine Araplar’a karþý Acem
taassubuna iliþkin beyitler bulunmamak-
tadýr. Ayrýca esere bu isim þair tarafýndan
verilmemiþtir. Lâmiyyetü’l-£Acem adý þai-
rin kendi erdemlerinden, zamandan ve za-
mane insanlarýnýn vefasýzlýðýndan söz et-
mesi, içerdiði zengin mesel ve hikemiyat
sebebiyle Lâmiyyetü’l-£Arab’a benzedi-
ði için ilk defa Yâkut el-Hamevî (ö. 626/
1229) tarafýndan kullanýlmýþ, daha sonra
Safedî ünlü þerhinde bunu devam ettir-
miþtir. Baðdat’taki görevinden azledilme-
sinden sonra Ýsfahan’a göç etmesi sebe-
biyle Baðdat’taki Arap rakiplerine bir gön-
derme þeklinde þairi sevenlerce kasideye
bu adýn verilmiþ olmasý da mümkün gö-
rünmektedir. Lâmiyyetü’l-£Acem ilk defa
Jacobus Golius tarafýndan Latince çeviri-
siyle birlikte yayýmlanmýþtýr (Leiden 1629).
Latince bir versiyonu ile beraber Edward
Pococke’un yaptýðý baskýsý (Oxford 1661)
muhtemelen Batý’da Arap þiirine iliþkin ün
yapan ilk baþ eser niteliðindedir. Johann
Jacob Reishe eseri Almanca’ya tercüme
etmiþtir (Dresden 1756). J. D. Carlyle’in
neþrettiði Specimens of Arabic Poetry
adlý kitapta (Oxford 1796) þiirin Ýngilizce
bir çevirisi yer almaktadýr. Lâmiyyetü’l-
£Acem Ýsmail Hatip Erzen tarafýndan ya-
yýmlanmýþ (Ankara 1945), Nurettin Ceviz
ve M. Sadi Çöðenli eseri Türkçe’ye çevire-
rek Arapça metniyle birlikte Lâmiyyetu’l-
Arab, Unvânu’l-Hikem, Lâmiyyetu’l-
Acem ve Tercümeleri adlý eser içinde
neþretmiþtir (Erzurum 2000). Lâmiyye
üzerine pek çok þerh yazýlmýþ olup en es-
kisi Ebü’l-Beka el-Ukberî’nin (ö. 616/1219)
þerhi (nþr. Muhammad Ubeyd Abdülvâhid
Gurmân, Beyrut 1404/1984), en ünlüsü Sa-
fedî’nin Kahire, Ýskenderiye ve Beyrut’ta
defalarca basýlan el-øay¦ü’l-müseccem
fî þer¼i Lâmiyyeti’l-£Acem adlý þerhidir.
Bu þerh üzerine ihtisar, hâþiye ve reddiye
mahiyetinde çeþitli eserler kaleme alýnmýþ-
týr. Bunun dýþýnda Lebîb Efendi’nin Türk-
çe þerhi (Ýstanbul 1271), Bahrak (Kahire
1283, 1309), Yûsuf el-Mâlikî (Bulak 1288,
1303, 1321), Muhammed el-Minyâvî (Ka-
hire 1324/1906), Muhammed el-Mekkî (Fas
1346) ve Yûsuf Þelfûn þerhleri basýlmýþtýr.
Lâmiyyetü’l-£Acem’e nazîre (muâraza),
taþtîr ve tahmîs þeklinde birçok kaside
yazýlmýþ, Seyyid el-Mersafî (Bulak 1312),
Muhammed el-Cenbihî (Bulak 1318) ve

duðu yer olan Ýsfahan’a baðlýlýðý vurgulan-
dýðý gibi bazý kaynaklarda onun Fars kö-
kenli bir aileden geldiði kaydedilir. Tuðrâî
küçük yaþlarda dil ve edebiyat öðrenimi
görmeye baþladý. Bunun yaný sýra baþta
kimya olmak üzere felsefe, tabiat ve din
ilimlerinde kendini yetiþtirdi. Þiirde çok be-
ðendiði Mütenebbî ile Þerîf er-Radî’den
etkilendi. Önce Selçuklu Veziri Muînülmülk
Muhammed b. Fazlullah’ýn hizmetine gir-
di ve ondan yakýn ilgi gördü. Vezir saye-
sinde vezirin kayýnpederi Nizâmülmülk’le
tanýþarak Alparslan’ýn oðlu Melikþah za-
manýnda (1072-1092) Selçuklular’a hizmet
etti. Melikþah’ýn oðlu Muhammed Tapar’ýn
(1105-1118) “münþî, mütevellî dîvâni’t-tuð-
râ, sâhibü dîvâni’l-inþâ” unvanlarýyla baþ-
kâtipliðine kadar yükseldi. Bu unvan Sel-
çuklu Devleti’nin sivil idaresinde vezirden
sonra gelen kiþiyi ifade ediyordu. Çok hýrslý
þahsiyetiyle nihaî hedefi vezirlik olan Tuð-
râî, Sultan Muhammed Tapar döneminde
rakiplerinin tertibiyle birkaç defa görevin-
den alýndý; çok geçmeden Baðdat’taki gö-
revinden azledilince Ýsfahan’da uzlete çe-
kilerek kimya ilmiyle uðraþmaya baþladý.
Nihayet 509 (1115) yýlýnda Ýsfahan’da ken-
disine yeniden tuðra görevi verildi. 511’-
de (1118) Muhammed Tapar ölünce yerine
geçen oðlu Sultan Mugýsüddin Mahmud
onu Dîvân-ý Tuðrâ ve Dîvân-ý Ýnþâ’ya tayin
ettiyse de 505 (1111) yýlýnda görevinden
ilk azli esnasýnda kaleme aldýðý Lâmiyye’-
sinde hakkýnda küçümseyici ifade ve tâ-
rizlere yer verdiði için amansýz düþmaný
olan Dîvân-ý Ýstîfâ sahibi Vezir Nizâmeddin
es-Sümeyrimî’nin entrikasýyla görevinden
uzaklaþtýrýldý.

Tuðrâî bunun üzerine Muhammed Ta-
par’ýn diðer oðlu Gýyâseddin Mesud’un hâ-
kim olduðu Musul’a gitti, onun yanýnda bir
yýldan fazla vezirlik görevi yaptý; bu sýra-
da Sultan Mahmud aleyhine halký kýþkýrt-
maya çalýþtý. Sultan Muhammed Tapar,
Musul’da öldüðünde Ýsfahan’da bulunan
Vezir Sümeyrimî sultanýn diðer oðlu Mu-
gýsüddin Mahmud’un Selçuklu Devleti’nin
yeni hükümdarý olduðunu bildirdi. Ýki yýl
sonra da Musul’da bulunan Gýyâseddin Me-
sud kardeþi Mahmud’a baþ kaldýrýp hü-
kümdarlýðýný ilân etti. Bu durum iki kar-
deþ arasýnda Hemedan yakýnlarýnda sa-
vaþ çýkmasýna yol açtý ve Gýyâseddin Me-
sud maðlup oldu. Mugýsüddin Mahmud
kardeþini affettiyse de onu kendisine kar-
þý kýþkýrtan Tuðrâî’nin öldürülmesini em-
retti. Emir yerine getirileceði sýrada Tuð-
râî’nin, kalbinde sevgiden baþka bir þey ta-
þýmadýðýna iliþkin bir þiir söylemesi üzeri-



341

el-Fâsî”, Âfâšu’¦-¦ešåfe ve’t-türâ¦, IV/16, Dübey
1417/1997, s. 92-98; Abdullah Ali es-Süvey‘î,
“Muptasaru Þerhi Lâmiyyeti’l-.Acem li’l-Mekkî
b. Muhammed”, Mecelletü Külliyyeti’d-da£ve-
ti’l-Ýslâmiyye, XXII, Trablus 1373/2005, s. 202-
207; F. C. de Blois, “al-Tughra,ý”, EI 2 (Ýng.), X,
599-600; Mahmûd Sâlim Muhammed, “et-Tug-
râ,î”, el-Mevsû£atü’l-£Arabiyye, Dýmaþk 2005,
XII, 568-569; a.mlf., “Lâmiyyetü’l-.Acem”, a.e.,
XVI, 827-828.

ÿRahmi Er

– —
TUÐRUL I

Rüknü’d-dünyâ ve’d-dîn
Ebû Tâlib Tuðrul b. Muhammed Tapar

(ö. 529/1134)

Irak Selçuklu hükümdarý
(1132-1134).

˜ ™

Muharrem 503’te (Aðustos 1109) doð-
du. Sultan Muhammed Tapar’ýn oðludur.
Babasý 504 (1110-11) yýlýnda emîrlerden
Anuþ Tegin Þîrgîr’i atabeg tayin ederek Ci-
bâl (Irâk-ý Acem) bölgesinin önemli bir kýs-
mýný ona iktâ etmiþti; iktâlarý arasýnda Gen-
ce merkez olmak üzere civar bölgeler de
yer almaktaydý (ÝA, XII/2, s. 15). Muham-
med Tapar vefat edince yerine büyük oð-
lu Mahmud sultan ilân edildi. Sultan Mah-
mud, Emîr Gündoðdu’yu kardeþi Tuðrul’a
atabeg tayin edip onu kendisine getirme-
sini istedi. Fakat Gündoðdu, Tuðrul’u aða-
beyine karþý isyana teþvik etti. Bunun üze-
rine Sultan Mahmud, Enûþirvân b. Hâlid ile
kardeþine hil‘atler, armaðanlar ve 30.000
altýn göndererek huzura çaðýrdý ve dirliði-
ni arttýracaðýný vaad etti. Tuðrul gelmeyin-
ce sultan bir baskýnla kardeþini yakalamak
istediyse de zamanýnda haber alan Tuðrul
atabegiyle Gence’ye gidip yakalanmaktan
kurtulduðu gibi Arrân’ý da hâkimiyeti al-
týna aldý.

Melikþah ve Muhammed Tapar devirle-
rinde saldýrýya cesaret edemeyen Gürcü-
ler, Mahmud zamanýnda durumu uygun
görüp komþu Ýslâm topraklarýna birbiri
arkasýndan yaðma akýnlarý düzenlemeye
baþladýlar. Bunun üzerine Melik Tuðrul Gür-
cistan seferine çýktý. Kumandanlar arasýn-
da Necmeddin Ýlgazi, Dübeys b. Sadaka
ve Atabeg Gündoðdu’nun da bulunduðu
Selçuklu ordusu Tiflis yakýnlarýnda yapýlan
savaþta Gürcüler’e karþý baþarý saðlaya-
madý (514/1120 veya 515/1121). Atabeg
Gündoðdu’nun ölümünden sonra Merâga
hâkimi Aksungur el-Ahmedîlî onun yerini
alýp Tuðrul’u aðabeyine karþý kýþkýrttý; Tuð-
rul’un eski atabegi Þîrgîr de onlara katýl-
dý. Fakat Emîr Cüyûþ Bey Ay-aba’nýn kala-
balýk bir askerle Azerbaycan’a gelmekte

olduðunu duyunca Sultan Mahmud’a ita-
at arzettiler. Abbâsî Halifesi Müsterþid-
Billâh’ýn düþmanca tavýr takýndýðý Dübeys
b. Sadaka, Arrân’a giderek Tuðrul’u Irak’ýn
kolayca fethedileceðine kandýrmýþtý. Fakat
Irak’a ulaþtýklarýnda karþýlarýnda büyük bir
ordu buldular. Bunun üzerine Dübeys ile
Tuðrul, Merv’deki büyük sultan Sencer’in
yanýna gittiler. Dübeys’i Sultan Mahmud’un
maiyetine verip ona iyi davranmasýný söy-
leyen Sencer aðabeyine sorun çýkarma-
masý için Melik Tuðrul’u yanýnda alýkoydu
(522/1128).

Sultan Mahmud’un vefatý üzerine yeri-
ne oðlu Dâvud geçirildi. Sultan Sencer ye-
ðeni Tuðrul ile birlikte 526 (1132) yýlýnda
Rey’e geldi. Bu sýrada Muhammed Tapar’ýn
oðullarýndan Mesud, Selçuk ve Halife Müs-
terþid-Billâh’ýn Sultan Sencer’e karþý sa-
vaþmak amacýyla ant içtikleri haber alýn-
dý. Tuðrul’un da katýldýðý Dînever’de cere-
yan eden savaþ Sultan Sencer’in zaferiyle
sonuçlandý (8 Receb 526 / 25 Mayýs 1132).
Sultan Sencer zaferin ardýndan Mesud’u
huzuruna getirtti ve onu Arrân meliki ola-
rak Gence’ye gönderdi. Tuðrul’u da He-
medan’da Irak Selçuklular’ý tahtýna oturt-
tu; Ebü’l-Kasým Dergezînî’yi yeni hüküm-
darýn vezirliðine tayin etti (Þâban 526 /
Haziran 1132) ve Horasan’a döndü.

Sultan Sencer Merv’e ulaþmadan Dâ-
vud, amcasý Tuðrul’un sultanlýðýný kabul
etmeyerek Arrân ve Azerbaycan askeriy-
le Hemedan üzerine yürüdü. Hemedan ya-
kýnlarýnda yapýlan savaþta Dâvud yenildi
ve atabegi Aksungur el-Ahmedîlî ile bir-
likte Baðdat’a kaçtý. Halife Irak’ý kendi ida-
resine almak istediðinden onlarý iyi karþý-
ladý. Dört beþ ay sonra Gence’de bulunan
Melik Mesud da Baðdat’a geldi. Baðdat’-
ta Dâvud ile Mesud adýna hutbe okundu
ve sultanlýðýn Tuðrul’un elinden alýnmasý
için anlaþmaya varýldý. Mesud ve Dâvud,
Azerbaycan’a gidip mücadeleye oradan
baþlayacaklardý, halife de onlara asker ve-
recekti. Mesud, Tuðrul’a baðlý emîrleri Er-
debil’de kuþattý; burada olanlardan çoðu-
nu öldürdü; geri kalanlar bozgun halinde
kaçtýlar. Ardýndan Mesud Hemedan’a yürü-
dü. Ýki kardeþ Hemedan önünde karþýlaþtý
ve savaþ Mesud’un zaferiyle sonuçlandý.
Bozguna uðrayan Sultan Tuðrul Rey’e çe-
kildi; Mesud Hemedan’da yerleþti (527/
1133).

Sultan Tuðrul Rey’den Kum’a, oradan Ýs-
fahan’a gitti; Ýsfahan’da kalýp kendini sa-
vunmayý düþündüyse de halkýna güvene-
mediðinden Fars’a yöneldi. Ancak yanýn-
daki askerlerin kardeþinin tarafýna geç-

Mahmûd Kâmil’in (Kahire 1344) tahmîs-
leri yayýmlanmýþtýr.

Tuðrâî’nin çoðu yazma halinde olan kla-
sik kimya ile felsefe ve tabiata dair eser-
leri de þunlardýr: Dîvânü’l-mašå¹î£ fi’½-
½an£ati’l-¼ikemiyye fi’l-kîmiyâß (Hermes,
Heraklios, Rûsimus, Mariyye, Hâlid b. Yezîd b.
Muâviye, Câbir b. Hayyân, Zünnûn el-Mýsrî, Ýbn
Vahþiyye gibi þahýslardan intikal eden kadîm
kimya kültürünü oluþturan bilgilerin 100 kasi-
de ve kýtaya yakýn þiir parçalarý halinde naklin-
den ibarettir; eser hakkýnda Rezzûk Ferec Rez-
zûk bir makale yayýmlamýþtýr [bk. bibl.]); ¥a-
šåßišu’l-istiþhâd (nþr. Rezzûk Ferec Rez-
zûk, Baðdat 1981; Amman 1982); ¬âtü’l-
fevâßid fi’l-kîmiyâß (nþr. Rezzûk Ferec Rez-
zûk, Mevrid, III/3 [Baðdat 1974], s. 195-206);
Mefâtî¼u’r-ra¼me ve me½âbî¼u’l-¼ik-
me (kimyacýlarý en çok etkilediði eseri-
dir); Câmi£u’l-esrâr ve terâkîbü’l-en-
vâr; Øýrrü(E½rârü)’l-¼ikme fî þer¼i Ki-
tâbi’r-Ra¼me (li-Câbir b. ¥ayyân); el-
Esrâr fî ½ý¼¼ati ½ýnâ£ati’l-kîmiyâß; el-
Cevherü’n-naŠîr fî ½ýnâ£ati’l-iksîr; er-
Risâletü’l-ƒâtime; Va½iyyetü’t-ªu³râßî
min Tedâbîri Câbir; Risâle fi’¹-¹abî£a;
el-Ýrþâd ile’l-evlâd (eserlerin yazma nüs-
halarý için bk. Brockelmann, I, 288). M.
Emîn Mahmûd e¹-ªu³râßî: ¥ayâtühû ve
þi£ruhû adýyla bir doktora tezi hazýrlamýþ-
týr (1408, Câmiatü’l-Ýmâm Muhammed b.
Suûd el-Ýslâmiyye [Riyad]).
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