
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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(1134-1152). 
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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-

349 



MES'ÜD b. MUHAMMED TAPAR 

ne Bağdat'ta ona karşı bir ittifak doğdu . 

Buna göre Mesud sultan. kardeşi Selçuk 
onun veliahdı olacak. Karaca da beyler
beyiliğe getirilecekti. Bütün gücüyle ha
lifeliğe eski kuwetini kazandırmaya çalı
şan Halife Müsterşid-Billah da yapacağı 
maddi yardıma karşılık Irak-ı Arab'a ha
kim olacaktı. Sultan Sencer. Mesud'un ha
life ile aniaştığını duyunca Rey'den Heme
dan'a geldi ve Azerbaycan 'a gitmekte 
olan yeğeninin yolunu kesti; Kirmanşah'ın 
kuzeydoğusunda Dlnever yakınında ce
reyan eden savaşta Mesud yeniidi ( 8 Re
ce b 526 / 25 May ı s ı ı 32). Sencer savaş 
meydanından uzaklaşan yeğenini yanına 

çağırarak ona şefkatle davrandı ve mer
kezi Gence olan Arran valiliğine tayin et
ti. Irak Selçuklu sultanlığına diğer yeğeni 
Tuğrul'u getirdi. Mesud ve Mahmud'un 
oğlu Davud. Tuğrul'un hükümdarlığını ta
nımamakla birlikte üzerlerine gelen Tuğ
rul ile savaşma cesareti gösteremediler. 
İlk önce atabegi Aksungur el-Ahmedlll ile 
Davud. ardından Mesud Bağdat'a giderek 
Tuğrul'a karşı halifeyle bir antlaşma yap
tılar. Antlaşmaya göre halife sefere ka
tılmayıp sadece asker gönderecekti. Me
sud. Meraga hakimi Aksungur ei-Ahine
dlll ile birlikte Azerbaycan'a gitti; orada 
Tuğrul'un beylerine karşı bazı başarılar 
elde ettikten sonra Hemedan'a yürüyüp 
az bir askerle karşısına çıkan Sultan Tuğ
rul'u yenilgiye uğrattı (Şaban 527 1 Hazi
ran 11 33). Mesud, Rey'e giden Sultan 1\ığ
rul'u oradan da uzaklaştırdı ve onu Tabe
ristan melikine sığınma k zorunda bıraktı . 

Ardından Hemedan'a döndü. 

528 ( 1134) baharında isyan çıkaran 
yeğeni Melik Davud'u sığındığı Revandiz 
Kalesi'nde kuşattı. Fakat bu sırada Sultan 
Tuğrul da Taberistan'dan ayrılarak asker 
topladı ve Mesud'un emrindeki beylerden 
bazılarını kendi tarafına çekti. Mesud, 
Tuğrul' u Kazvin civarında karşıladı; ancak 
emirlerinden bir kısmı kardeşinin tarafına 
geçince bozgun halinde geri çekildi (Ra
mazan 528 1 Temmuz 1 ı 34) ve halifeden 
izin alarak Bağdat'a gitti. Mesud, Halife 
Müsterşid- Billah ile anlaşıp Tuğrul'a karşı 

yeniden savaşmak istiyordu. Fakat halife. 
Sultan 1\ığrul'a gücenerek kendi hizme
tine giren bazı kumandanların daha son
ra Tuğrul ile tekrar anlaşması ve bir kıs
mının Sultan Mesud'a sığınınası üzerine 
bunların kendisine iadesini istedi. Me
sud bu talebi geri çevirince halifeyle ara
sı açıldı. Halife. Mesud'a değerli hediye
ler gönderip Bağdat'tan ayrılmasını bir-
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kaç defa rica ettiyse de Mesud dinleme
di. Müsterşid-Billah onu şehirden zorla 
uzaklaştırmak için harekete geçmek üze
re iken Sultan Tuğrul'un ölüm haberini 
alan Mesud (Muharrem 529 / Kasım 11 34). 
Azerbaycan'da bulunan Davud'dan önce 
Hemedan'a varmak için hemen yola çıktı 
ve yeğeni gelmeden Hemedan'a ulaştı . 

Emirler de ona itaat ettiler. Mesud, He
medan'a gelişinin ertesi günü Irak Sel
çuklu tahtına oturdu (Muharrem 529 1 
Kasım 1134). 

Yeni hükümdar. ilk iş olarak Davud'dan 
gelebilecek tehlikeyi önlemek için onu kı
zıyla evlendirip veliaht ilan etti. Azerbay
can'da bazı yerleri ve Ahlat- Bitlis bölge
sini kendisine ikta etti. 1\ığrul'un atabegi 
Karasungur'un beylerbeyi olarak görev
de kalması Mesud'un sadık emlri Bazdar 
Yarınkuş'un hoşuna gitmedi. Onun tesi
rinde kalan Mlrahur Kızıl . Zencan hakimi 
Sungur. Çavlı gibi emirler de Sultan Me
sud'un hizmetinden ayrıldılar. Sultan 
üzerlerine yürüyerek onları yenince hep 
birlikte Halife Müsterşid-Billah 'a gittiler 
ve onu Mesud'a saldırmaya teşvik ettiler. 
Müsterşid-Billah . Sultan Mesud'a karşı 
sefer kararı aldı ve Mesud'un adının hut
belerde okunmasına son verildi. 

Sultan Mesud ile savaşmak üzere Bağ
dat'tan ayrılan halifenin yanında başlıca 
devlet erkanından başka Bağdat'ın tanın
mış alim ve şairleri de vardı. Sayısı yolda 
ancak 7000'i bulan ordusunun bir kısmını 
Selçuklu emirlerinin askerleri oluşturu
yordu. Halife, ordusuyla kendisine katıl
mak için biraz beklemesini rica eden 
Azerbaycan Meliki Davud'un sözlerini din
lemediği gibi ordusunun mevcudunun 
5000'e inmesine de önem vermedi. İki or
du Hemedan civarında karşı karşıya geldi 
(ı O Ramazan 529 124 Haziran 11 35). Hali
fenin safındaki Türkler sultanın tarafına 
geçti. Halifeyi, yanındaki devlet er kanını , 

alim ve şairleri , askerlerinin geri kalan 
kısmını esir alan Sultan Mesud halifeye 
saygı ile davrandı. onu da yanına alıp ye
ğeni Davud'u te'dip için Azerbaycan'a git
ti. Meraga şehri yakınında kurulan or
dugahta Halife Müsterşid-Billah ile Sel
çuklu hükümdan arasında halifenin taz
minat ödemesi, asker beslernemesi ve 
sarayından çıkmaması şartıyla antlaşma 

yapıldı. Fakat çok geçmeden halifenin ça
dırına h ücum eden Batıniier Müsterşid
Billah' ı öldürdüler. Bazı kaynaklarda hali
fenin Sultan Sencer'in emriyle öldürüldü
ğü, Mesud'un da bundan haberdar olduğu 

ileri sürülmektedir. Sultan Mesud, Müs
terşid-Billah 'ın yerine veliahdı olan oğlu 
Raşid-Billah ' ın hilafete geçmesini kabul 
etmedi ve yalnız dini işlerle meşgul olacak 
bir halife isteğini bildirdi. Müsterşid-Bil
lah'ın veziri Zeynebl. Müstazhir- Billah'ın 
oğlu Ebü Abdullah Muhammed'in ge
rekli vasıfları haiz olduğunu söyleyerek 
halifelik makamına geçirilmesini teklif 
etti. 

Bu sırada Davud. Sultan Mesud'un 
önünden çekilerek askerleriyle Bağdat'a 

gelmişti. Daha sonra Bazdar Yarınkuş. İs
fahan Valisi Alp Kuş ei-Keblr, Porsuk'un 
oğlu. Meraga hakimi Aksungur ei-Ah
medlll'nin oğlu ve Hille Emlri Dübeys b. 
Sadaka Bağdat' a geldi. Melikşah'ın Ak
sungur adlı emirinin oğlu olan Musul Ha
lep hakimi İmadüddin Zengl deMesud'un 
kuwetlenmesinden en fazla telaşa kapı
lan emlrlerdendi. Güçlü bir sultanın ülke
sini elinden almasından kaygılandığı için 
Davud'un hükümdar olmasını istiyor ve 
bu maksatla onu ve emirlerini gizlice sul
tana karşı kışkırtıyordu . öte yandan Ra
şid-Billah da Mesud'un hükümdarlığını 
tanımamış, adını hutbelerden çıkartmış 
ve Davud adına hutbe okutmuştu. Bun
ları haber alan Mesud Bağdat'a giderek 
şehri kuşattı. Elli gün süren kuşatmanın 
sonlarına doğru şehirde karışıklıklar çık

tı. Raşid-Billah ile müttefikleri arasında 
anlaşmazlık baş gösterdi. Emirler birer 
birer Bağdat'tan uzaklaştılar. Raşid-Bil
lah da tehlikenin yaklaştığını görünce ha
zinesini yanına alıp adamlarıyla birlikte 
müttefiki Atabeg İmactüddin Zengl'nin 
arkasından Musul'a gitti. Ancak sultan
dan korkan atabeg ona yardım etmedi. 
Bunun üzerine Azerbaycan'a Davud'un 
yanına gitmek zorunda kaldı . Ertesi gün 
Bağdat'a giren (530/ 11 36) Sultan Mesud 
korku içindeki halka iyi davrandı . Raşid

Billah hal'edilerek Müstazhir- Billah'ın oğ

lu Ebü Abdullah Muhammed. Muktefl
Liemrillah lakabıyla halifelik makamı
na geçirildi. Sultan Mesud. Raşid ve Da
vud'u destekleyen asi emirleri bağışladı , 

hatta bazılarının dirliklerini arttırdı. 

Sultan Mesud'un Bağdat'tan Heme
dan'a dönüşünde Fars Valisi Pars-aba'nın 
(Apa) isyan hazırlığı yaptığını öğrendi. 
Pars-aba, hükümdarlığını tanımadığı 
Sultan Mesud'un kendisini cezalandırma
dan önce onu tahttan uzaklaştırmak ve 
yerine Davud'u geçirmek için eski halife 
Raşid'in de dahil olduğu bir ittifak meyda
na getirdi. 532 yılı Şaban ayında (Nisan-



Mayıs I ı 38) Hemedan yöresinde Gürşen
be'de yapılan savaşta Pars-aba yenilip 
esir alınd ı ve öldürüldü. Bunu duyan Hu
zistan Naibi Emir Boz-aba da Pars-aba'
nın intikamını almak için Sultan Mesud'un 
ordusuna baskın düzenledi ve çadırların
dan çıkardığı on iki emlri öldürdü. Sultan 
Mesud, Atabeg Karasungur ve diğer bey
ler Azerbaycan'a çekilmek zorunda kal
dılar. Boz-aba, Davud. Raşid, Harizmşah 
ve diğerleri Hemedan'da toplandılarsa da 
sonuç alamayıp dağıldılar. Fars'a bir an 
önce sahip olmayı arzu eden Boz-aba he
men oraya gitti. isfahan ' ı almak isteyen 
Davud'a refakat eden Raşid ise şehrin 
yakınlarında Batıniler tarafından öldürül
dü (26 Ramazan 532/7 Haziran I I 38). 

Mesud S32'de (ı ı 38) Kemaleddin Mu
hammed el-Hazin'i vezir tayin etti. Dira
yetli bir devlet adamı olan Kemaleddin 
kısa sürede işleri düzeltti, özellikle mali
yeyi ıslah ederek gelirleri arttırdı. Ancak 
emirleri küçümsernesi ve sultan üzerin
de büyük nüfuzu bulunan Karasungur'un 
bertaraf edilmesi için çalışması kendi ha
yatına mal olduğu gibi sultanı da zor du
rumda bıraktı. Arran'ın ve bazı Azerbay
can yörelerinin sahibi olan Karasungur, 
yanına Selçuk ve Davud'u da alıp 10.000 
atlı ile Hemedan'a geldi, Kemaleddin'in 
kendisine teslim edilmesini istedi, aksi 
takdirde başka bir sultanın hizmetine gi
receğini bildirdi. Sultan, emirlerinden ço
ğunun Karasungur ile birlikte olduğunu 
görünce Kemaleddin'i feda etmek mec
buriyetinde kaldı (Şevva l 533 1 Haziran 
ı ı 39). Bu durum Karasungur'un cüretini 
arttınrken sultanın itibarını sarstı. 

Sultan Mesud kış aylarını, o zamanlar 
islam aleminin ilim ve ticaret merkezi ol
masının yanında en büyük eğlence mer
kezi olan Bağdat'ta geçirirdi. 538 ( 1143) 
sonbaharında Bağdat'a gelmesi ise Mu
sul- H alep Emi ri Atabeg imadüddin Zen
gl üzerine bir sefer düzenlemek amacına 
yöneliktir. Çünkü Mesud'un kuwetli şah
siyetinden çekinen imadüddin Zengl sul
tana karşı olan muhalefet ve isyan hare
ketlerini bir şekilde desteklemişti. Zen
gl, Mesud'un harekete geçeceği sırada 
1 00.000 altın vereceğini ve büyük oğlu 
Seyfeddin Gazi'nin hizmetinde bulunaca
ğını bildirerek su ıtanın gönlünü aldı. Esa
sen sultan da Haçlılar'la başarılı müca
delelerde bulunan imadüddin Zengl'nin 
gücünü kırmak istemiyordu. Aynı yıl sul
tanın yeğeni Davud Tebriz'de Batıniler 
tarafından öldürüldü. 

Sultanın Has Bey' e olan sevgisi yüzün
den hayatını tehlikede gören Emir Toga-

yürek oğlu Hacib Abdurrahman'ın teşeb
büsüyle Rey Valisi Abbas, Fars ve Huzis
tan Valisi Boz-aba arasında bir ittifak 
kuruldu. Buna göre sultandan emin ol
mak için aralarından biri askerleriyle bir
likte onun yanında bulunacaktı. Ayrıca 
Boz- aba'nın veziri de su ıtanın veziri ola
caktı. Sultan Mesud bu şartları kabul et
ti, fakat onları ortadan kaldırmak için de 
bir plan hazırladı. Has Bey, Zengl Can
dar'ın yardımıyla Hacib Abdurrahman'ı 
öldürdü. Bunu Bağdat'ta haber alan sul
tan da Rey Valisi Abbas'ı kat! ettirdi. Fars 
hakimi Boz- aba sultan ın uyarılarını dinle
meyip harekete geçti. Sultan Mahmud'un 
oğullarından Muhammed'i veya Melik
şah ile birlikte her ikisini isfahan'da bü
yük sultan Alparslan'a ait tahta oturtup 
Hemedan'a doğru yola çıktı. Sultan Me
sud yardıma gelmesi için Has Bey' e ar
darda ulaklar gönderdi. iki ordu Heme
dan yakınlarındaki Karategin çayırlığın
da karşılaştı. Yapılan savaşta sultan ordu
sunun sağ ve sol kolları bozguna uğra
dıysa da Boz-aba'nın esir düşmesi üzeri
ne ordusu yeniidi ve kendisi de öldürüldü 
(542/ 1 ı 4 7). Böylece Sultan Mesud parlak 
bir zafer kazanmış. dirayet ve iktidarını 
ispat etmiş oldu. Bu olayın ardından dev
letin idaresini kendi yetiştirdiği Türkmen 
asıllı Has Bey'e vermesi ve bir iki emlri 
öldürtmesi yüzünden Alp Kuş Kunehar, 
i Id eniz, Kaymaz, Korkut, To rumtay ve di
ğer emirler Melik Muhammed etrafında 
toplanıp yeni bir muhalefet grubu oluş
turarak Bağdat'a gittiler. ancak halife
den yüz bulamadılar. Sultan Mesud, asi 
emirleri te'dip etmek için Bağdat'a git
mek üzere yola çıktığı sırada amcası Sen
cer'in Rey'e geldiğini haber alınca Bağdat 
yerine Rey'e geçti. Sencer yeğeninin ge
lişinden çok memnun kaldı , ona hil'at giy
dirdi. Mesud daha sonra Has Bey ve vezi
riyle birlikte Bağdat'a gitti. Burada asi 
emirler Mesud'un huzuruna çıkarak af 
dilediler. sultan da dirliklerini geri vermek 
suretiyle onları bağışladıktan sonra He
medan'a döndü. ArdındanSaveve Teb
riz gibi şehirleri dolaştı, bu arada Mera
ga'yı kuşatarak iki günde teslim aldı. Sul
tan Mesud 546 ( 1151) yılında çok sevdiği 
Bağdat'a gidip bahar gelinceyine Heme
dan'a döndü. Fakat çok geçmeden has
talandı ve bir hafta sonra vefat etti ( ı 
Receb 547/2 Ekim I I 52). 21 veya 22 
Cemaziyelahir S47'de (23 veya 24 Eylül 
I ı 52) öldüğü de rivayet edilir. Cemaled
din ikbal el-Hadim'in yaptırdığı medre
sede gömüldü. 

MES'ÜD b. MUHAMMED TAPAR 

Dirayetli bir hükümdar olan Sultan Me
sud, Doğu Anadolu beyliklerini (Saltuklu
lar, Ahlatşahlar, Doğan Arslan oğulları, Ar
tuklular). Zengller'i ve Mezyedller'i devle
te yeniden bağladığı gibi bir tehlike kay
nağı oluşturmaması için Abbas! halifeli
ğiyle ilgili bazı tedbirler almış, bu çerçe
vede halifelerin hangi hizmet için olursa 
olsun Türk memlükü kullanamayacakla
rını hükme bağlamıştı. Çünkü o dönem
lerde islam aleminde Türkler askerlik sa
natında rakipsiz sayılıyordu . Sultan Me
sud halka karşı şefkatli ve adildi. Onun 
çok cömert olduğu ve kin tutmadığı kay
dedilmektedir. Sultan Mesud mizahtan 
hoşlanıyor, eğlenmeyi seviyordu. Kışları 
Bağdat'a gitmesi Hemedan'ın dondurucu 
sağuğundan kurtulmanın yanında daha 
ziyade eğlenmek içindi. Hille Emlri Dü
beys b. Sadaka'nın kızı Arab Hatun'dan 
(asıl adı Seferi Hatun) doğmuş olan oğlu 
Melikşah'ın akıbeti meçhuldür. Kızların
dan Fatma Hatun, Halife Muktefi ile, Gev
her Hatun yeğeni Melik Muhammed ile 
evliydi. ibnü'I-Eslr. onun ölümüyle Selçuk
lu hanedanının ikbal ve saadet dönemi
nin son bulduğunu, ondan sonra güven 
duyulan ve saygı gösterilen bir kimsenin 
çıkrnadığını söyler (el-Kamil, Xl, 160) . 
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