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

(ö. 590/1194)

Irak Selçuklu Devleti’nin
son hükümdarý
(1177-1194).

˜ ™

564 (1169) yýlýnda doðdu. Sultan Arslan-
þah b. Tuðrul’un oðludur. Babasýnýn 572’-
de (1177) ölümüyle Atabeg Muhammed
Cihan Pehlivan, Tuðrul’u tahta çýkardý. Sýbt
Ýbnül-Cevzî, Cihan Pehlivan’ýn halife Müs-
tazî-Biemrillâh’tan Tuðrul’un sultanlýðýnýn
onaylanmasýný ve adýna hutbe okutulma-
sýný istediðini, fakat sert bir þekilde red-
dedildiðini yazarsa da bunun doðruluðu
þüphelidir. Halife, Irak Selçuklularý’nýn kom-
þu devletler üzerindeki hâkimiyetini göz
önünde tutarak Cihan Pehlivan’ýn isteðini
kabul etmek zorunda kaldý, ayrýca Tuðrul’a
“Rüknü’d-devle ve’d-dîn kasîmü emîri’l-
mü’minîn” lakabýný verdi (Muharrem 573 /
Temmuz 1177). Arslanþah’ýn ölümünün ar-
dýndan Gürcü kralýnýn Ýslâm ülkesine yürü-
mek amacýyla hazýrlýk yaptýðý ve yeni sul-
tan Tuðrul’un amcasý Melik Muhammed’in
tahtý ele geçirmek için harekete geçtiðine
dair haberler çýkýnca Atabeg Cihan Peh-
livan süratle Gürcü topraklarýna girdi ve
hiçbir mukavemetle karþýlaþmadý. Gürcü-
ler’le barýþ yaptýktan sonra Ýsfahan’a gi-
dip Melik Muhammed’i bozguna uðrattý.
Melik Muhammed, Vâsýt taraflarýna kaç-
tý, fakat orada ancak üç gün kalabildi; Bað-
dat’a gelmesine izin verilmediðinden Fars’a
geçerek Salgurlular’dan Atabeg Zengî’ye

sýðýndý. Bunu duyan Cihan Pehlivan Fars’a
girdi, ülkeyi yaðma ve tahrip etti. Cihan
Pehlivan ile tek baþýna mücadele edeme-
yeceðini anlayan Zengî, Melik Muham-
med’i teslim etmek zorunda kaldý. Serce-
han Kalesi’nde zindana atýlan Muhammed
çok geçmeden orada öldü.

Cihan Pehlivan ayný tavrý Selâhaddîn-i Ey-
yûbî’ye karþý gösteremedi. Damadý Ahlat-
þah II. Sökmen’in 579’da (1183) çocuksuz
ölmesi üzerine Ahlat’ý ülkesine katmak is-
tediyse de Selâhaddin buna engel oldu.
Selâhaddîn-i Eyyûbî, Cihan Pehlivan’dan
Kazvin ve Bistâm yörelerindeki Bâtýnîler’in
varlýðýna son vermek için geçiþ izni talep
etti, ancak Pehlivan, Selâhaddin’in idare
ettiði yerleri elinden almak istediði veh-
mine kapýlarak rahatsýzlandý ve çok geç-
meden Rey’de öldü (581/1186). Bu sýrada
on yedi yaþýnda olan Tuðrul, Sâve þehrin-
de bulunuyordu. Emîrler, Nahcývan’da olan
Cihan Pehlivan’ýn kardeþi Kýzýlarslan Os-
man’ý Hemedan’a çaðýrdýlar. Kýzýlarslan ka-
labalýk bir orduyla Hemedan’a geldi ve genç
sultanýn atabegliðini üstlendi.

Atabeg Kýzýlarslan, muhalif kumandan-
larý bertaraf etmek için Sultan Tuðrul ile
Rey’e geldiðinde onlarýn Damgan taraflarý-
na gittiðini öðrendi. Ýnanç Hatun ile oðul-
larý Kýzýlarslan’ý karþýladýlar ve kaleyi kendi-
sine teslim ettiler. Ardýndan sultan, ken-
disini muhafaza altýnda tutanlardan kur-
tulup muhalif kumandanlarýn bulunduðu
yere gitti; böylece sultanla atabegi arasýn-
daki düþmanlýk ortaya çýktý ve aralarýnda
mücadele baþladý. Kýzýlarslan, Tuðrul’u ya-
kalamak için Simnân’a gittiyse de yapýlan
savaþta yenildi; Rey’e ve daha sonra He-
medan’a döndü. Fakat sultanýn gelmekte
olduðu haberini duyunca Azerbaycan’a
geçti. Kýzýlarslan, Tuðrul’u tek baþýna ye-
nemeyeceðini anlamýþtý. Bundan dolayý Ab-
bâsî halifesine mektup yazarak yardým
istedi ve sultanýn kendisi için de sýkýntý
doðurabileceðini söyledi. Ýbnül-Esîr, Sul-
tan Tuðrul’un Abbâsî halifesine elçi gön-
derip Baðdat’ta babalarýna ait sarayýn ta-
mir edilmesini talep ettiðini, ancak hali-
fenin cevap dahi vermeyip sultanýn elçisi-
ni geri çevirdiðini, Selçuklu sultanlarýna ait
sarayýn yýkýlmasýný emrettiðini ve bu em-
rin yerine getirildiðini, saraydan bir iz da-
ha kalmadýðýný söyler. Fakat diðer kaynak-
larda bu haberi teyit eden bir ifade gö-
rülmez. Ayný kaynaða göre Kýzýlarslan’ýn el-
çisi çok iyi kabul görmüþ ve teklifine müs-
bet cevap verilmiþtir. Abbâsî halifeliðine
eski gücünü kazandýrma amacýný taþýyan
Halife Nâsýr-Lidînillâh, 15.000 kiþilik bir or-
duyu veziri Celâleddin Ýbn Yûnus kuman-

mesinden endiþe ederek Fars’tan tekrar
Rey’e doðru yola çýktý. Yolda baþýna gelen-
lerden sorumlu tuttuðu veziri Ebü’l-Ka-
sým Dergezînî’yi öldürttü. Daha sonra Me-
sud Tuðrul’a yetiþti, vuku bulan savaþta
Tuðrul yine bozguna uðradý. Sultan Tuð-
rul amcasý Sultan Sencer’in idaresindeki
Rey’e, Mesud da Hemedan’a döndü. Tuð-
rul, Rey’den Mâzenderan Emîri Ali’nin ya-
nýna gitti. Ali kendisine ve askerlerine kar-
þý çok iyi davrandý. Bahar gelince Muham-
med b. Þah Melik, ilk atabegi Anuþ Tegin
Þîrgîr’in oðlu Emîr Haydar ve Yarýnkuþ ez-
Zekevî gibi emîrler kendisine katýldý; Fars
hâkimi Mengü Pars da Boz-apa kuman-
dasýnda 2000 atlý gönderdi. Sultan Tuðrul
bunlarla mücadeleyi kazanacaðýna inan-
dý. Mesud bu esnada Azerbaycan’da bu-
lunuyordu. Ýki kardeþ son defa Kazvin düz-
lüðünde karþýlaþtý. Mesud’un ordusundaki
bazý emîrler Sultan Tuðrul’un sancaðýný
görünce onun tarafýna geçti, kalanlar da
kaçtý (Ramazan sonlarý 528 / Temmuz
1134). Bu arada Melik Dâvud’un kendisi-
ne itaat etmediðini duyan Sultan Tuðrul,
Emîr Karasungur’u onun üzerine gönder-
di. Azerbaycan’a giden Karasungur, Dâ-
vud’u yenip Sultan Tuðrul’a itaat ettirdi.

Mesud güçlükle Baðdat’a ulaþabildi. Ha-
life onun bütün ihtiyaçlarýný karþýladý ve
asker toplayýp Sultan Tuðrul’la mücadele
etmesini istedi. Mesud ise onu oyalama-
ya çalýþýyordu. Nihayet halife kendisinin de
sefere katýlacaðýný bildirdi. Ancak bir sü-
re sonra bazý emîrler yüzünden Mesud ile
halifenin arasý açýldý. Tam bu sýrada Sul-
tan Tuðrul vefat etti (Muharrem 529 / Ka-
sým 1134) ve Hemedan’da defnedildi. Ölü-
müne kulunç tedavisi için içtiði ilâcýn yol
açtýðý söylenir. I. Tuðrul’un Nahcývan’da
türbesi bulunan eþi Mü’mine Hatun ken-
disinden sonra Ýldenizliler hânedanýnýn ku-
rucusu Þemseddin Ýldeniz ile evlendi. Ýb-
nü’l-Esîr, Sultan Tuðrul’un iyi kalpli, akýllý,
adalet sever, halka iyi davranan bir kiþi ol-
duðunu yazar. Ýmâdüddin el-Ýsfahânî de
Tuðrul’un saltanat için gerekli meziyetle-
re sahip olmakla beraber iþlerinde kimse-
ye danýþmadýðýný söyler ve ayak takýmýný
yükselttiði için onu eleþtirir. Sultan Tuð-
rul’un Alparslan, Melikþah, Muhammed ve
Arslanþah adlý dört oðlu vardý. Yerine kar-
deþi Mesud geçti.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Ýbnü’l-Kalânisî, TârîÅu Dýmaþš (Amedroz), s.
205, 210, 230, 243, 282; Urfalý Mateos Vekayi-
nâmesi (952-1136) ve Papaz Grigor’un Zeyli
(1136-1162) (nþr. ve trc. H. D. Andreasyan), An-
kara 1962, s. 263, 268, 271, 275; Ýbnü’l-Ezrak el-
Fâriký, TârîÅu Meyyâfâriš¢n, British Museum, Or.,
nr. 5803, vr. 161a-b; a.e.: Meyyâfîrikîn ve Âmid



343

10.000 kadar Türkmen toplandý. Bu as-
kerlerle Azerbaycan’daki Uþnu, Urmiye,
Hoy ve Selmâs þehirlerini yaðmaladýlar.
Hemedan’a gelen Kýzýlarslan, Sencer Mir-
za’yý yeniden tahta çýkardý. Sultan Tuðrul
ile Ýzzeddin Hasan bozgun halinde Hasan
Bey’e ait Zap suyuna yakýn Kerhânî Kale-
si’ne kapandýlar. Sultan burada Hasan
Bey’in kýz kardeþi ile evlendi, ancak bu ev-
lilik ümitsizliðini hafifletmedi. Halifeye ço-
cuk yaþtaki oðlu Alparslan’ý göndererek or-
dusuna mukavemet ettiði için baðýþlan-
masýný diledi (7 Muharrem 586 / 14 Þubat
1190). Halife Nâsýr-Lidînillâh, Alparslan’a
hil‘at giydirip boynuna altýn gerdanlýk tak-
týysa da onu rehine olarak Baðdat’ta alý-
koydu ve Sultan Tuðrul için hiçbir þey yap-
madý.

Selâhaddîn-i Eyyûbî, Sultan Tuðrul ile
atabegi barýþtýrmak için teþebbüse geçti,
fakat Sultan Tuðrul’un sabýrsýzlanýp Azer-
baycan’a dönmesi bu teþebbüsü sonuçsuz
býraktý. Bazý kaynaklarda Sultan Tuðrul’un,
üzerine gelen atabegin önünden çekilerek
Hemedan’a geldiði kaydedilirken bazýla-
rýnda Kýzýlarslan’ýn sultana mukavemet
edemeyeceðini anlayýp hileye baþvurduðu
yazýlýdýr. Neticede Azerbaycan Kýzýlarslan’-
da, Irak sultanda kalmak þartýyla barýþ ya-
pýldý. Sultan barýþa güvenip Ýzzeddin Ha-
san Bey’in askerlerini memleketlerine yol-
layýnca Kýzýlarslan sultana hücum ederek
onu bozguna uðrattý. Sultan 100 askerle
Hemedan’a çekildi, iki gün sonra gelen Ký-
zýlarslan’ý karþýladýysa da yakalandý (Ra-
mazan 586 / Ekim 1190) ve oðlu Melikþah
ile birlikte Tebriz’e yakýn Kehrân Kalesi’-
ne gönderildi. Râvendî, Tuðrul’un Heme-
dan’a gelince atalarýnýn türbesine kapan-
dýðýný, Kýzýlarslan’ýn gönderdiði Iraklý emîr-
lere kanarak türbeden þehir meydanýna
geldiðini, emîrlerin orada etrafýný çevirip
atabegin kararýný kendisine bildirdiklerini
kaydeder. Atabeg Kýzýlarslan halifenin tel-
kiniyle Sencer Mirza’yý kaleye göndererek
saltanat tahtýna oturdu ve sarayýn önünde

günde beþ defa nevbet çaldýrmaya baþla-
dý. Selçuklular’ýn törenlerle ilgi usullerini
kaldýrdý. Sürekli þarap içen Kýzýlarslan eþi
Ýnanç Hatun’u da ihmal ediyordu. Netice-
de Ýnanç Hatun sarhoþ durumda yatmak-
ta olan Kýzýlarslan’ý kölelerine öldürttü (Þâ-
ban 587 / Eylül 1191). Kýzýlarslan’ýn öldü-
rülmesinden sonra Irak’ýn idaresi Mahmud
Kutluð Ýnanç’a geçti ve Irak emîrleri ona
baðlandý.

Sultan Tuðrul’un Kehrân Kalesi’nde yak-
laþýk bir buçuk yýl kaldýðý tahmin edilmek-
tedir. Kendisini kaleden Türkmen Emîri
Mahmûd b. Anasýoðlu ile Bedreddin Diz-
mârî çýkardý. Tebriz’e gelen sultan þehri
almak istediyse de çok az askeri bulundu-
ðundan baþarý saðlayamadý. Azerbaycan
ve Arrân hâkimi Pehlivan’ýn büyük oðlu
Ebû Bekir’in kalabalýk askerle gelmekte
olduðunu duyunca Zencan’a gitti; oranýn
hâkimleri olan Türkmen Kafþut oðullarý
kendisine katýldý. Sultan Tuðrul buradan
Hemedan’a geçti. Fakat Mahmud Kutluð
Ýnanç ile kardeþi Emîr-i Emîrân Ömer’in
Irak askerinin baþýnda üzerine geldikleri-
ni öðrenince Kazvin’e gitti; buranýn sahi-
bi Nûreddin Kara askeriyle kendisine ka-
týldý. Sultan Tuðrul, Kutluð Ýnanç’ýn ordu-
sunu Kazvin düzlüðünde aðýr bir yenilgiye
uðrattý (15 Cemâziyelâhir 588 / 28 Haziran
1192) ve Hemedan’a döndü. Bu zafer sul-
tana Irak’ý kazandýrdý. Hârizmþah Alâed-
din Tekiþ’in Rey’de bulunduðunu haber ala-
rak oraya gitti ve müzakereler neticesin-
de Rey’i Hârizmþah’a býrakmak zorunda
kaldý. Hemedan’a dönerek burada Ýnanç
Hatun ile evlendi (Ramazan 588 / Eylül-
Ekim 1192).

589 (1193) yýlýnda Rey’e giden Sultan
Tuðrul, Hârizmþah Alâeddin Tekiþ’in ku-
mandaný Tamgaç’a aman verip Hârizmli-
ler’i þehirden ve Taberek Kalesi’nden çý-
kardý; Taberek Kalesi’ni yýktýrdý. Hârizmli-
ler’in Rey’e saldýrdýklarýný duyunca oraya
yöneldi; onlarý yenerek Mayacýk, Savtaþ,
Muhammed Han gibi yirmi beþ kadar emî-
ri esir aldý (Muharrem 590 / Ocak 1194).
Râvendî, sultana Ýnanç Hatun’un önceki
kocasý Kýzýlarslan’a yaptýðýný kendisine de
yapacaðýnýn söylenmesi üzerine onu boð-
durduðunu belirtir. Ýbn Ýsfendiyâr ise Ýnanç
Hatun’un, oðlunu Selçuklu tahtýna çýkar-
mak için Tekiþ’i Sultan Tuðrul’un üzerine
yürümeye teþvik ettiðinin anlaþýlmasý yü-
zünden öldürüldüðünü yazar. Bazý kaynak-
lar ise Ýnanç Hatun’un eceliyle öldüðünü
kaydeder.

Hârizmþah Alâeddin Tekiþ, Sultan Tuð-
rul’dan intikam almak için Rey’e geldi. Ýb-

dasýnda Kýzýlarslan’a yardýma gönderdi.
Bu ordu Hemedan yakýnýnda Sultan Tuð-
rul’un askerleriyle karþýlaþtý. Sultan ordu-
sunun sayýca az olmasýna raðmen savaþý
kazandý (6 Rebîülevvel 584 / 5 Mayýs 1188).
Savaþýn kazanýlmasýnda önemli rolü bulu-
nan Tuðrul elinde topuzla ön safta çarpýþ-
mýþtý. Zaferin ardýndan Merâga sahibi Alâ-
eddin Palaspûþ, Hûzistan hâkimi Avþar
Þümle’nin oðlu Garsüddin ve baþkalarý He-
medan’a sultanýn katýna geldiler. Ancak
sultan kendisine tahakküm etmek iste-
diklerini söyleyerek Ay-aba ile Öz-aba ad-
lý kumandanlarý öldürttü. Bu olay üzerine
endiþeye kapýlan Pehlivan’ýn oðlu Kutluð
Ýnanç ile Merâga’nýn kuvvetli emîri Alâed-
din Sultan, Tuðrul’un hizmetinden ayrýl-
dýlar ve onu zayýf duruma düþürdüler. Ký-
zýlarslan halifenin gönderdiði ikinci ordu ile
Esedâbâd’da buluþarak Hemedan’a geldi.
Sultan Muhammed Tapar’ýn çocuk yaþta-
ki torunu Sencer Mirza b. Süleyman Þah
tahta çýkarýldý (Receb 584 / Eylül 1188); adý-
na hutbe okundu ve para kesildi. Halifenin
adamlarý Irak þehirlerinin idaresinin kendi-
lerine devredilmesinde ýsrar edince iki ta-
rafýn arasý açýldý. Kýzýlarslan Azerbaycan’a
gitti, Baðdatlýlar ülkelerine, Sultan Tuðrul
da Hemedan’a döndü.

Sultan Tuðrul’un bazý emîrleri öldürt-
mesi aleyhindeki cereyaný daha da güçlen-
dirdi. Kutluð Ýnanç bu fýrsattan yararla-
nýp Ýsfahan’ý zaptedince Ýsfahan þahnesi
Özdemir, Sultan Tuðrul’dan yardým iste-
di. Özdemir’i öldürten Kutluð Ýnanç Azer-
baycan’a kaçtý, orada amcasý Kýzýlarslan’ý
sultanýn üzerine yürümeye ikna etti. Sul-
tan Tuðrul çok az bir kuvvete sahip olduðu
için Hemedan’a gelen Kýzýlarslan’ýn önün-
den çekildi, fakat atabeg arkasýný býrak-
madý. Sultan hazinesini ve aðýrlýðýný kay-
beden sultanýn askerinin bir kýsmý Kýzý-
larslan tarafýna geçti. Sultan maiyetinde-
ki az sayýda adamla Azerbaycan’a gitti ve
orada Türkmen beylerinden Kýpçak Bey’in
oðlu Ýzzeddin Hasan’la buluþtu; baþlarýna

TUÐRUL II

II. Tuðrul’u

tahtýnda

tasvir eden

bir minyatür
(The Library
of University
Edinburg,
Arab, nr. 20)
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TUÐRUL BEY

es-Sultânü’l-muazzam
Þâhânþâh Rüknüddîn Ebû Tâlib

Tuðrul Bey Muhammed
b. Mîkâîl b. Selçuk

(ö. 455/1063)

Büyük Selçuklu Devleti’nin
ilk hükümdarý
(1040-1063).

˜ ™

Seyhun boylarýndaki Cend þehrinde doð-
du. Yetmiþ yaþlarýnda vefat ettiðine gö-
re 385’te (995) dünyaya geldiði söylenebi-
lir. Babasý Mîkâil gayri müslim Türkler’le
yapýlan bir savaþta þehid düþtüðünden
Tuðrul ile aðabeyi Çaðrý’yý dedeleri Selçuk
Bey büyüttü. Selçuk Bey’in ölümünün ar-
dýndan yerine oðullarýndan Arslan (Ýsrâil)
Yabgu geçti. Arslan Yabgu, Cend yöresin-
de fazla kalamadý. Muhtemelen Cend hâ-
kimi Emîr Þah Melik’in hücumuna uðra-
yarak Buhara’nýn kuzeyindeki Nûr yöresi-
ne göç etmek zorunda kaldý. Bir süre son-
ra Mâverâünnehir’e gelen Gazneli Mahmud
tarafýndan hile ile yakalanýp Hindistan’-
daki Kalincâr Kalesi’ne hapsedildi (1025).
Burada iken yeðenleri Tuðrul ile Çaðrý bey-
lere haber göndererek onlarý Gazneliler’le
mücadeleye teþvik etti. Arslan Yabgu’nun
ölümü üzerine (423/1032) yerini Selçuk’un
hayatta kalan tek oðlu Mûsâ Ýnanç Yab-
gu aldý. Ancak idare fiilen Tuðrul ve Çaðrý
beylerin elindeydi. Karahanlýlar ile Selçuk-
lular arasýndaki dostluk Ali Tegin’in 426’-
da (1035) ölümüyle sona erdi. Ali Tegin’in
oðullarýnýn çocuk yaþta olmasýndan fay-
dalanarak Karahanlý iktidarýný eline geçi-
ren beylerin düþmanca tavýrlarý yüzünden
Nûr yöresinde kalamayacaklarýný anlayan
Tuðrul ve Çaðrý beyler, Hârizm’e göç edip
Hârizmþah Hârun ile dostluk münasebet-

lerini kuvvetlendirmeye çalýþýrken Cend hâ-
kimi Þah Melik’in baskýnýna uðradýlar. Hâ-
rizmþah Hârun’un bir suikastta öldürülme-
siyle Hârizm’de daha fazla kalamadýlar ve
Gazneli Devleti’ne ait Horasan’a geçtiler
(Receb 426 / Mayýs 1035); Merv, Serahs,
Ferâve arasýndaki Nesâ yöresini yurt tut-
tular. Ýnanç Yabgu, Tuðrul ve Çaðrý beyler
Gazneli Hükümdarý Sultan Mesud’a gön-
derdikleri mektupta hizmetine girmek is-
tediklerini bildirdiler. Sultan Mesud bu is-
teði reddetti ve onlarý Horasan’dan çýkar-
mak için bir ordu yolladý. Selçuklular, Hi-
sâr-ý Tâk’ta vuku bulan çarpýþmada Gaz-
neliler’e karþý parlak bir zafer kazandýlar
(19 Þâban 426 / 29 Haziran 1035). Bunun
üzerine Sultan Mesud Nesâ’yý Tuðrul Bey’e,
Dihistan’ý Çaðrý Bey’e, Ferâve’yi Ýnanç Yab-
gu’ya verdi.

Nesâ’da kazandýklarý zafer Tuðrul ve Çað-
rý beylerin Horasan’da bir devlet kurabile-
cekleri düþüncesini güçlendirdi. Bu sebep-
le yeniden akýnlara baþladýlar. Selçuklu
akýnlarýný önlemek isteyen Gazneliler’le Se-
rahs yakýnlarýnda Talhâb mevkiinde yapý-
lan savaþta yine galip gelince (Þâban 429 /
Mayýs 1038) Horasan’ýn bir kýsmýný iþgal
ettiler ve kendilerine hükümdar gözüyle
bakmaya baþladýlar. Aralarýndaki anlaþma-
ya göre Tuðrul Bey Nîþâbur’a, Çaðrý Bey
Merv’e, Mûsâ Ýnanç Yabgu Serahs’a hare-
ket etti. Tuðrul Bey anne bir kardeþi Ýbrâ-
him Yinal’ý kendisinden önce 200-300 at-
lý ile Nîþâbur’a yolladý. Nîþâbur camilerinde
Tuðrul Bey adýna “Melikü’l-mülûk” unva-
nýyla hutbe okundu. Ardýndan Tuðrul Bey
3000 atlý ile Nîþâbur’a gelip Sultan Me-
sud’un tahtýna oturdu. Kolunda Oðuz elin-
de hükümdarlýk alâmeti sayýlan gerilmiþ
bir yay, kemerinde de üç ok bulunuyordu.

Ordularýnýn sürekli yenilmesi üzerine Sul-
tan Mesud bizzat sefere çýktý ve Ulyââbâd
ovasýnda yapýlan savaþta Çaðrý Bey’i boz-
guna uðrattý (Receb 430 / Nisan 1039). Sa-
vaþtan sonra Tuðrul ve Çaðrý beylerle Mû-
sâ Ýnanç Yabgu durumu deðerlendirdiler.
Tuðrul Bey ve Mûsâ Yabgu, Sultan Me-
sud’la mücadelenin güçlüðünü ileri süre-
rek Irâk-ý Acem ve Cürcân’a gidildiði tak-
dirde oralarýn kolayca elde edilebileceðini
ve Anadolu’ya akýnlar yapýlabileceðini söy-
lediler. Çaðrý Bey ise Gazneli ordusunun
zayýf taraflarýný anlatarak burada kalýp sa-
vaþmaktan yana tavýr aldý. Sonunda Çaðrý
Bey’in görüþü benimsendi. Serahs çölün-
de yapýlan savaþta (2 Þevval 430 / 27 Ha-
ziran 1039) Gazneliler galip geldilerse de
bu kesin sonuçlu bir zafer deðildi. Ardýn-
dan Sultan Mesud barýþ teklifinde bulun-
du; Tuðrul ve Çaðrý beyler bu teklifi kabul

nü’l-Esîr, Halife Nâsýr-Lidînillâh’ýn Tekiþ’e
elçi gönderip Tuðrul’dan þikâyetçi olduðu-
nu ve ülkesini elinden almasýný istediðini,
Tuðrul’un ülkesinin kendisine iktâ edildi-
ðini gösteren bir menþur yolladýðýný söyler.
Hârizmþah da Rey üzerine yürüdü. Yine
Ýbnül-Esîr, Tuðrul’un daðýnýk haldeki as-
kerlerini toplamaya lüzum görmeden ya-
nýndaki az bir kuvvetle Hârizmþah’ý karþý-
lamaya gittiðini, kendisine bunun büyük
bir hata olduðunun söylendiðini, fakat bu
sözleri dinlemediðini belirtir. Tuðrul asker-
lerini Hârizm ordusu karþýsýnda muhare-
be nizamýna soktu. Hârizm ordusunun
merkez kuvvetini Mahmud Kutluð Ýnanç’ýn
kumandasýndaki Irak emîrlerinin askerle-
ri teþkil ediyordu. Sultan bunlarý görünce
hücuma geçti. Onlar açýlarak sultaný pek
az askeriyle aralarýna alýp çevirdikten son-
ra attan düþürdüler. Sultanla karþýlaþan
Mahmud baþýný keserek Tekiþ’e götürdü
(29 Rebîülevvel 590 / 24 Mart 1194). Tekiþ,
Irak emîrlerinin sultanýn baþýnýn halifeye
gönderilmesi teklifini kabul etti ve baþsýz
cesedin Rey pazarýnda asýlý olarak teþhir
edilmesine tepki göstermedi. Sultan Tuð-
rul’un cesedi büyük amcasý Tuðrul Bey’in
Rey’deki türbesine defnedildi. Böylece Irak
Selçuklularý Devleti sona ermiþ oldu. Sul-
tan Tuðrul’un Melikþah, Berkyaruk, Mesud,
Alparslan ve Alp Melik adlý beþ oðlu, iki de
kýzý vardý. Kýzlarýndan biri Tekiþ’in oðlu Yû-
nus Han, diðeri Pehlivan’ýn oðlu Özbek ile
evlenmiþtir. Çok yakýþýklý bir genç olduðu
kaydedilen Sultan Tuðrul iyi tahsil görmüþ
bir hükümdardý. Þairleri himaye ettiði gi-
bi kendisi de þiir yazardý. Þiirlerinin birço-
ðu günümüze kadar gelmiþtir. Ayný za-
manda iyi bir hattat olup Râvendî’nin da-
yýsý Zeynüddin Mahmud onun hocasý idi.
Halka karþý âdil ve þefkatli davranmýþtýr;
ayný zamanda cömert bir kimseydi. Fakat
tedbirli hareket etmemiþ ve dirayetli bir
hükümdarlýk yapamamýþtýr. Ýçkiye ve eð-
lenceye çok düþkündü. Nizâmî-i Gencevî
kendisi için þiir yazmýþ, Muhammed b.
Mahmûd b. Ahmed et-Tûsî £Acâßibü’l-
maÅlûšåt adlý coðrafya kitabýný, Zahîrüd-
dîn-i Nîsâbûrî Selçuknâme’yi onun adýna
kaleme almýþtýr.
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