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Selçuklular'ın Kudüs valisi Artuk b. Ek
sük'ün oğludur. İlgazi kardeşi Sökmen ile 
birlikte. babasının ölümünden (484/ 1091) 
sonra kayınbiraderi Suriye Selçuklu Hü
kümdarı Tacüddevle Ttıtuş'un kendisine 
ikta olarak verdiği Kudüs'e gitti. Tutuş'un 
Berkyaruk ile giriştiği saltanat mücadele
sinde488'de (1095) mağlüp oluşu ve ölü
mü üzerine Ttıtuş'un oğlu. Dımaşk Sel
çuklu Meliki Şemsülmülük Dukak'ın hiz
metine girdi. Sökmen ise Ttıtuş'un diğer 

oğlu Halep Selçuklu Meliki Fahrülmülük 
Rıdvan'ın yanında yer aldı. Bu sırada Fatı
mller. Rıdvan ile Dukak arasındaki müca
delelerden istifade ederek Kudüs'ü ele 
geçirmek için harekete geçtiler. Emlrü'l
cüyQş Efdal b. Bedr el-Cemall kumanda
sındaki Fatımi ordusu Şaban 491' de (Tem
muz 1 098) Kudüs üzerine yürüdü. İl gazi 
ve Sökmen şehrin müstahkem surlarına 
ve Türkmenler'in gücüne güvendiklerin
den Efdal'in şehrin mukavemet edilme
den teslimi için yaptığı teklifi reddettiler. 
Ancak şehir halkı Efdal ile anlaşarak ka
pıları açınca Kudüs Fatımller'in eline geç
ti. Efdal, İlgazi ve Sökmen'e çok iyi dav
ranıp kendilerini serbest bıraktı. Onlar da 
1 O Şewal491'de ( 1 O Eylül 1 098) Dımaşk'a 
gitmek üzere Kudüs'ten ayrıldılar. İlgazi 
bir süre Dımaşk'ta kaldıktan sonra Bağ
dat'a gitti ve maiyetindeki bütün Türk
men kuwetleriyle, ağabeyi Sultan Berk
yaruk'la saltanat mücadelesi yapmakta 
olan Muhammed Tapar' ın hizmetine gir
di (492/1099). Muhammed Tapar. babası 
Artuk'un eski iktaı olan Hulvan'ı İlgazi'ye 
ikta etti. O da Bağdat şahnesi Cevherayin. 
Kürboğa ve diğer büyük emlrlerle görü
şüp Muhammed Tapar' ı Bağdat' a gelme
si için teşvik etti. Fakat Muhammed Ta
par geç kaldığında emirler Sultan Berk
yaruk tarafına geçtiler. İl gazi bir süre son
ra tekrar Muhammed Tapar'ın saflarında 
yer aldı. Muhammed Tapar Bağdat'a ge
lince İlgazi'yi Bağdat şahnesi tayin etti 
(Reblülevvel495 /Ocak ll 02). İlgazi bu gö-

revi yürütürken Sultan Berkyaruk Bağ

dat'a hakim oldu ve Gümüştegin el-Kay
sarl'yi 496 yılı başında (Ekim 11 02) Bağ
dat şahneliğine getirdi. Gümüştegin. 15 
Reblülewel496'da (27 Aralık 1102) göre
vine başlayınca İl gazi şehri terketmek zo
runda kaldı. Ancak 12 Reblülahir 496'da 
(23 Ocak 11 03) Muhammed Tapar Bağ
dat'ta yönetime hakim oldu ve bu defa 
Gümüştegin şehirden ayrıldı. Muham
med Tapar ile Berkyaruk arasındaki sal
tanat mücadelelerinin sona ermesi ve 
Berkyaruk'un Bağdat'ta hakim olması 
üzerine İlgazi önce Berkyaruk. onun 
498'de (1104) ölümünden sonra da oğlu 
Melikşah adına hutbe okuttu ve şahne
lik görevini sürdürdü . Ancak Muham
med Tapar Bağdat'ta duruma yeniden 
hakim olunca kendisine sadakatsizlik 
gösteren İlgazi 'yi şahnelikten aziede
rek yerine Emir Kaslmüddevle Aksungur 
el-Porsuki'yi getirdi (Şaban 4981 Mayıs 
1105 ). Bunun üzerine Diyarbekir tarafı
na giden İlgazi bir süre sonra Halep Sel
çuklu Meliki Rıdvan b. Ttıtuş'un hizmeti
ne girdi. Rıdvan'ın müttefikleri olan Fars 
emirlerinden İspehbed Sabave ve Sincar 
hakimi Alpı b. Arslantaş ile Haçlılar'a karşı 

savaşmak için aniaşan İlgazi, önce Musul 
ve çevresine hakim olan Çökürmüş'ün 
üzerine gidilmesini teklif etti. İlgazi'nin 
teklifi uygun görülerek Çökürmüş idare
sindeki Nusaybin kuşatıldı (Ramazan 4991 

Mayıs 1106); fakat bir müddet sonra İl
gazi Çökürmüş'ün gayretleri neticesinde 
Rıdvan tarafından tutuklanıp Nusaybin 
Ka lesi'ne hapsedildL Ancak kendisine 
bağlı Türkmenler'in Rıdvan'a karşı hare
kete geçmeleri üzerine hapisten kurtuldu. 
Bu olayın ardından maiyetindeki Türk
menler'le birlikte kardeşi Sökmen'in oğlu 
İbrahim'in hakimiyetinde bulunan Mar
din'e gidip idareyi ele alan İlgazi. burada 
Selçuklu devletine tabi olarak Artuklu
lar'ın "Tabaka-i İlgaziyye" denilen Mardin 
kolunu kurdu (500/1106). 

Bu yıllarda Sultan Muhammed Tapar'ın 
Haçlılar'la mücadele için Musul ve civarı
na vali olarak tayin ettiği Emir Çavlı, Vali 
Çökürmüş'ü bertaraf ederek Musul'a ha
kim olunca Anadolu Selçuklu Sultanı 1. 
Kılıcarslan davet üzerine harekete geçe
rek Musul'u zaptetti. Rıdvan ' ı da ittifakı
na alan Emir Çavlı ile birlikte Habur suyu 
yörelerinde I. Kılıcarslan ile yapılan savaşa 
(500/11 07) katılan İlgazi savaştan hemen 
sonra Mardin'e geldi. Ardından müttefi
ki Çavlı ile arası açılınca onun elinde bulu
nan Nusaybin'i işgal etti (501/1107) Bu 
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sırada Muhammed Tapar. Çavlı'yı Musul 
valiliğinden aziedip yerine Emir MevdQd 
b. Altuntegin'i getirdi. Bunun üzerine 
Çavlı. İlgazi'ye sultana karşı ittifak teklif 
etti. Ancak İlgazi bu teklifi kabul etme
di. İlgazi'nin red cevabı Emir Mevdüd'u 
memnun etti ve Harran 'ın idaresini ona 
verdi (502/11 08). Bununla beraber İlgazi , 
Sultan Muhammed Tapar'a kırgınlığı se
bebiyle onun emriyle Haçlılar 'a karşı teş

kil edilen Selçuklu ordusuna bizzat katıi
mayıp bir miktar kuvvetle oğlu Ayaz'ı 
gönderdi (504/1111) Emir Mevdüd Batı
nller tarafından öldürülünce (507/ 1113) 
Musul bölgesi valiliğine tayin edilen Emir 
Aksungur el-Porsuki'nin Ayaz'ı hapset
mesi ve hakimiyeti altında olan Mardin 
yörelerine akınlarda bulunması üzerine 
İlgazi. yeğenieri Belek b. Behram ve Da
vud ile birlikte harekete geçerek Aksun
gur'u ağır bir yenilgiye uğrattı ve Mu
hammed Tapar' ın oğlu Mesud'u esir aldı 

(508/1115). Bundan sonra Sultan Muham
med Tapar'ın kendisini cezalandıracağını 
bildiği için Suriye'ye gidip Mevdüd'un kat
linden dolayı sultanla arası açık bulunan 
Dımaşk hakimi Atabeg TUğtegin'le anlaş
tı. Antakya Haçlı prensi Roger ile de bir 
ittifak yaparak asker toplamak maksa
dıyla Mardin'e giderken Hum us Emlri Ha
yır Han (Kırhan) b. Karaca tarafından bir 
baskınla yakalan ıp hapse atıldı (Şaban 
5081 Ocak 111 5); fakat daha sonra bazı 
şartlarla anlaşmaya varılması üzerine 
serbest bırakıldı. 

Beylik merkezi Mardin'e dönen İlgazi. 
Haçlılar karşısında güç duruma düşen 
Halep ileri gelenlerinin daveti üzerine 
şehre gidip idareyi ele aldı. Böylece Ha~ 
lep Selçuklu Melikliği de fiilen sona ermiş 
oldu (Muharrem 511 1 Mayıs 1117). İlgazi, 
bu olayın ardından Haçlılar'la mücadele 
için Tuğtegin ' le bir antlaşma yaptıktan 
sonra asker toplamak üzere Mardin'e git
ti. Buradan topladığı kuwetlerle oldukça 
büyük bir ordu hazırlayarak beraberin
de Dilmaçoğulları Emlri Togan Arslan ve 
Münkızl ailesinden üsame b. Mübarek ol
duğu halde Halep bölgesine geldi. Tel İf
rln vadisinde, diğer Haçlı reisierinden de 
yardım alan eski müttefiki Antakya Prin
kepsi Roger de Salerne ile yaptığı. kay
naklarda " Kanlı Meydan Savaşı" (Ager San
guinis = Ma'reketü sahati'd-dem) olarak ge
çen savaşta Haçlı ordusunu adeta imha 
etti ( 17 Reb1'ülevvel513 128 Haziran 1119). 
Ölüler arasında Roger de bulunuyordu. 
iigazi'nin bu zaferi islam aleminde ve bil
hassa Suriye'de büyük sevinçle karşılan-
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dı. Abbasi Hafifesi Müsterşid- Billah. İlga
zi'ye hil'at ve değerli hediyeler gönderdi. 
Şairler de onu öven şiirler söylediler. Bu 
zaferden sonra İlgazi, Doğu Akdeniz' e ka
dar olan Kuzey Suriye'yi kontrolü altına 
aldı; Thğtegin'le birlikte Haçlılar'ın elinde 
bulunan im ve Zerdena kalelerini fethet
ti. Aynı yıl Tuğtegin ve Togan Arslan'la be
raber Halep bölgesindeki Tel Danis'te Ku
düs Kralı ll. Baudouin ve diğer Haçlı prens
lerinin kumandasındaki büyük bir Haçlı 
ordusuna ağır kayıplar verdirip geri çekil
mek zorunda bıraktı (Reb'iülahir 5091 Ey
ı ü 1 ı ı ı5) . Bu savaşı takip eden günlerde. 
Haçlılar'a kesin bir darbe indirmek mak
sadıyla Türkmenler'in yoğun bir şekilde 
yerleştiği Güneydoğu Anadolu bölgesin
den topladığı kuwetlerle Fırat'ı geçip Tel 
Başir'den Keysün'a kadar olan Haçlı top
raklarını istila etti. Azaz Kalesi'ni kuşatıp 
kendisine katılan Tuğtegin ile birlikte 
Kudüs Kralı ll. Baudouin ve Urfa Kontu 
Joscelin de Courtenay'a karşı başarılı mü
cadelelerde bulundu (Reblülevvel 5ı4 1 
Hazi ran ıı20) . Daha sonra Halep'e gelen 
ilgazi, Haçlılar'la yeniden mücadele için 
asker toplamak üzere yerine oğlu Şem
süddevle Süleyman'ın ai b olarak bırakıp 
Mardin'e gitti. Süleyman babasının tali
matı üzerine, Halep'i sıkıştırmakta olan 
Joscelin'le Halep'e bağlı bazı yerleri ver
mek şartıyla barış yaptı. 

Irak Selçuklu Sultanı Mahmud b. Mu
hammed Tapar, Gürcü Kralı ll. David'in 
ağır baskı ve takibatma maruz kalan Tif
lis ve yöresindeki müslüman halkın yar
dım talebi üzerine Türk emirlerinin katıl
dığı bir ordu oluşturulmasını emretti; İl
gazi'yi de bu orduya başkumandan tayin 
etti (5ı5/1 121 ). ilgazi hemen harekete ge
çip henüz yardımcı kuwetler kendisine 
erişmeden 11flis'e yöneldi. Ancak Kıpçak
lar'dan da destek alan Gürcüler'in ani bas
kınına uğradı (Cemaziyelahir 5ı5 1 Ağus

tos ı12ı ) . Büyük bir bozgun yaşayan İl ga
zi yenilgiden sonra Mardin'e döndü. Oğlu 
Süleyman'ın kendisine isyan ederek ida
resini ele geçirdiği Halep'e gidip yeğeni 
Bedrüddevle Süleyman'ı şehrin yöneticili
ğine tayin etti. Daha sonra Haçlılar'la mü
cadele için tekrar asker t oplamak ama
cıyla Mardin'e döndü. İbnü'I-Esir onun , 
S 1 S'te ( 1121) Sultan Mahmud tarafından 
kendisine ikta edilen Meyyafarikin'e ha
kim olduğunu kaydeder (el-Kamil, X, 592). 
İbnü'l-Ezrak el-Farikl ise İlgazi'nin Mey
yafarikin'e 14 Cemaziyelahir S12'den (2 
Ekim 1118) itibaren hakim olduğunu ve 
halka çok iyi davrandığını belirtir (Tari/]. u 

Meyya{aril!:in veAmid, s. 149). 
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İlgazi , yeğeni Belek b. Behram ile Gü
neydoğu Anadolu'dan sağladığı kuwet
lerle yeniden Suriye'ye yöneldi. Kendisine 
katılan Tuğtegin'le birlikte Haçlı işgaline 
uğrayan Zerdena Kalesi'ni kuşattı (20 Ce
maziyelevvel 516/27 Temmuz 1122) . Bu 
sırada hastalandı . Halep'e gidip tedavi 
olduktan sonra Mardin'e döndü. Oradan 
Meyyafarikln'e giderken 17 Ramazan 
S 1 6' da ( 1 9 Kasım 1122) yolda vefat etti 
(ibnü'I-Ezrakel-Farikl, s. ı55) . Naaşı geçici 
olarak Meyyafarikln'de Sindeli denilen 
yere gömüldü. Bir süre sonra Mescidü'l
emir'de Kubbetü's-Sultan'ın kuzey tara
fındaki türbesine nakledildL 

Artuklular'ın Mardin şubesinin kurucu
su olan Necmeddin İlgazi. Ortadoğu İslam 
alemini ciddi tehlikelere maruz bırakan 
Haçlılar'a Musul ve Suriye Atabegi ima
düddin Zengi'den ve Selahaddin-i Ey
yübi'den önce ağır darbeler indirmiştir. 

Onun ölümüyle Halep Haçlılar karşısında 
savunmasız kalmıştır. 

İlgazi özellikle Irak Türkmenleri üzerin
de büyük bir nüfuza sahipti. Çok karışık 
bir dönemde Bağdat'ta dört yıla yakın bir 
süre şahnelik yapması. Haçlı saldırıları 
karşısında bunalmış olan Halep halkına 
rahat bir nefes aldırması. onun iyi bir as
ker olduğu kadar dirayetli bir devlet ada
mı olduğunu göstermektedir. Sultan Mu
hammed Tapar'a karşı Thğtegin ve Haç
lılar'la iş birliği yapması aşırı derece ihti
raslı olmasıyla izah edilebilir. Halife Müs
terşid- Billah ile IrakSelçuklu Sultanı Mah
mud'un, kendisine sığınan H ille Emiri Dü
beys b. Sadaka'nın teslim edilmesini is
temelerine rağmen himayeye devam et
mesi ne derece kararlı ve cüretli bir insan 
olduğunun delilidir. Tel ifrin zaferinin ar
kasından Antakya'ya kadar yayılan kuv
vetleriyle Haçlı ordularını Akdeniz'e dök
mesi mümkün iken bunu başaramamış 
olmasından dolayı tenkitlere uğramıştır. 
Kaynaklarda para bastırdığına dair bilgi 
bulunmamaktadır. Mardin'de bir med
rese kuran İlgazi'nin vefatından sonra 
Mardin Artuk.lu Beyfiği'nin idaresi oğlu 
Hüsameddin Timurtaş'a geçmiş. diğer 
oğlu Süleyman Meyyafarikin'de hüküm 
sürmüştür. 
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Dinden çıkma sonucunu doğuracak 
inanç ve görüşleri savunma 

anlamında felsefe ve kelam terimi. 
_j 

Sözlükte "meyledip yönelmek, gerçek
ten sapmak, emredileni yerine getirme
rnek, kuşku duymak. mücadele ve müna
kaşa etmek" gibi anlamlara gelen ilhad 
ketarn terimi olarak "Allah'ın varlığı veya 
birliğini, dinintemel hükümlerini inkar 

etmek, bunlar hakkında kuşku beslemek 
veya uyandırmak, dini kuralları hafife al
mak" manasında kullanılır. ilhada sapan 
kimseye mülhid denir. Kur'an-ı Kerim'de 
fiil ve masdar halinde geçtiği dört ayet

te, "Allah'ın isimlerini tahrif ve tağyir 
ederek O'nu inkara kalkışmak, Kur'an'ın 
Allah tarafından gönderildiğine inanma
mak ve onu başka birine nisbet etmek, 
haktan sapmak, ayetleri yalanlamak. sa

pıkça te'vil ve tahrif etmek" şeklinde 
özetlenebilecek bir manada kullanılmış
tır (el-Hac 22/25). Bu ayetterin birinde zu
lümle birlikte ve onunla eş anlamlı olarak 

zikredilen ilhad böylece Cahiliye ahlakının 
ve tavrının karakteristik özelliği şeklin
de zikredilir. Zira Kur'an'a karşı cahil-


