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Abbasi kumandanı . 
L _j 

Rakka'da doğdu. Kumandanlığa tayin 
edilineeye kadar geçen hayatı hakkında 
bilgi yoktur. Resmi ilk görevi muhteme
len Fars valiliğidir. Ancak buraya ne za
man tayin edildiği de kesin olarak bilin
memektedir. Hicri lll. asrın sonlarına 

doğru Bahreyn bölgesindeki Karma
tller'in gittikçe kuwetlenerek Hicr ile 
Basra'yı tehdide başlamaları üzerine, 
Halife Mu'tezid tarafından Fars valili
ğinden alınarak Yername ve Bahreyn 
valiliğine getirildi (900) Karmatller'in 
ilerlemesine engel olmak amacıyla 

10.000 kişilik bir ordu ile üzerlerine 
yürüdü. Ordudaki bedevllerle gönüllü
lerin ordugahı terketmeleri üzerine, 
Ebü Said ei-Cennabi kumandasındaki 
Karmatr ordusu karşısında büyük bir 
yenilgiye uğradı. Kendisiyle birlikte 
700'e yakın asker esir edildi. Bir 
müddet sonra savaşı ve savaşın so
nuçlarını halifeye anlatması için serbest 
bırakıldı. Bağdat'a sağ olarak dönmesi 
sevinçle karşılandı ve halife tarafından 
kendisine hil'at giydirildL 

Mu'tezid'in ölümü ve yerine Mükte
frnin geçmesi üzerine meydana gelen 
olaylar sırasında başkumandan Bedr'in 
çevresinde toplanan kumandanlar ara
sında o da vardı. Fakat yeni halifenin 
isteği üzerine ondan ayrıldı. Bir süre 
sonra Kum ve Kaşan valiliğine tayin 
edildi. 296'da (908-909) bu görevden 
aziedildL Son olarak Diyarımudar valiliği 
yaptı. Hayatının son yıllarını, doğduğu 

şehir olan Rakka'da geçirdi ve burada 
öldü. Bugün Nusaybin ile Sincar arasın
da Kasrülabbas adıyla anılan yer, ona 
nisbetle bu adı taşımaktadır. 
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L Iraklı edip ve tarihçi. _j 

Bağdat'a bağlı Deyalfde ( J~~ ) doğ
du. Azze kabilesine mensup olduğu için 
ei-Azzavr diye anılır. Babasının ölümü 
üzerine ailesi 1894 yılında Bağdat'a 

yerleşti. Rüşdiyeyi bitirdikten sonra va
kıf medreselerinde dini ilimler tahsil et
ti. Bilhassa Mercan ve Camiu'l-hulefa 
medreselerine devam ederek Şeyh Ab
dullah ei-Mavsıli. Mahmud Şükri ei
Aiüsi, Ali Alaeddin ei-Aiüsi'den çok fay
dalandı ve bu sonuncu alimden icazet 
aldı. Irak'ta meşrutiyetin ilanından son
ra açılan ve idadinin son sınıfına te
kabül eden "ihtiyat şubesi"ni bitirerek 
Hukuk Fakültesi'ne girdi. 1921'de fa
külteden mezun olduktan sonra avu
katlığa başladı. Bu arada tarihe ve özel
likle Irak tarihine ilgi duydu ve bu alan
da araştırmalara başladı. İlk yazıları, 
Bağdat'ta yayımlanmakta olan el-Ka
za' mecmuasında çıktı. Şam'daki ei
Mecmau'l-ilmiyyü'I-Arabi, Kahire'deki 
Mecmau'I-Iugati'I-Arabiyye ve Anka
ra'daki Türk Dil Kurumu'na muhabir 
üye seçildi. Ayrıca Kahire'deki Cem'iy
yetü'd-dirasati't-tarihiyye'nin asli üyesi 
olan Azzavi, Bağdat'ta Lecnetü't-te'lif 
ve't-terceme ve'n-neşr'in başkan vekilli
ğini yaptı. Taha er-Ravfnin ölümü üze
rine başkan oldu ve komisyonun ilga 
edildiği 1947 yılına kadar görevini 
sürdürdü. ei-Mecmau'l-ilmiyyü'I-Irakf'
nin 1963 yılında feshine kadar da bu 
kurumda asli üye olarak çalıştı. 17 
Temmuz 1971 'de Bağdat'ta vefat etti. 

Abbas ei-Azzavi, 3500 kadarı yazma 
olan çok zengin bir kütüphane kurmuş
tu. Hacası Mahmud Şükri ei-Aiüsi ve di
ğer Irak ulemasının kitaplarını topla
mak suretiyle meydana getirdiği kü
tüphanesi bilhassa yazmalar bakımın
dan çok kıymetlidir. Vefatından sonra 
kitaplarının tamamı, muhtelif notları, 

mektupları, topladığı hat örnekleri ile 
levhalar 1972 yılında, Bağdat'ta bulu
nan ei-Müessesetü'l-amme li'I-asar'ın 

yazmalar bölümünde "Mahtütatu Ab
bas ei-Azzavi" adıyla araştırmacıla

rın hizmetine sunuldu. Aynı kütüphane 
uzmanlarından üsame Nasır en-Nakşi
bendi ve Zamya Muhammed Abbas ta
rafından konularına göre hazırlanan 

açıklamalı "Azzavi Yazmaları Kataloğu ", 

el-Mevrid mecmuasının XII 4. sayı

sından itibaren yayımlanmaya başla

mıştır (Bağdat 1982, s. ı 13-130). 

Irak'ta yaşayan çeşitli kabHelerin tari
hi ile bazı mezhepler Azzavfnin özellik
le ilgisini çeken konular olmuştur. Ay
nı zamanda İslam-Türk Ansiklopedi
si'nin yazarları arasında yer alan Az
zavi, Irak'ın tarihi, dini ve edebi hayatı
na dair çok sayıda eser ve makale yaz
mıştır. Yirmi üçü yayımianmış olan ki
taplarının sayısı, baskıya hazır fakat 
henüz neşredilmemiş olanlarla birlikte, 
doksan sekize ulaşmaktadır. Neşredil

memiş kitapları, oğlu tarafından Bağ

dat'ta bulunan ei-Mecmau'l-ilmiyyü'I
Iraki kütüphanesine teslim edilmiştir. 

Bunlar arasında Taril].u'l-edebi't-Türki 
ti'l- 'Irak ve el-ljattu'l- 'Arabi if. Türki
ya gibi eserler de bulunmaktadır. Ha
yatta iken neşredemediği pek çok ma
kalesi ise vefatından sonra oğlu Fazı! 

Azzavi tarafından, konularına göre ayrı
larak çeşitli Arapça dergilerde zaman 
zaman yayımlanmaktadır. 

Azzavi, kaynaklara tamamiyle vakıf 

olmakla beraber eserlerinde tarihi, sos
yal ve siyasi olayları sebep-sonuç ilişki

leri açısından ele almak yerine, daha 
çok dış görünüşlerinden hareket ede
rek değerlendirir. Çeşitli kaynaklardan 
derlediği ve doğruluğuna inandığı bilgi
leri aktardıktan sonra, doğrudan veya 
dalaylı olarak hatıra gelecek sebep ve 
ihtimalierin düşünülmesini okuyucuya 
bırakır. Eserlerini telifleri, tercümeleri 
ve neşre hazırladıkları olmak üzere üç 
bölümde ele almak mümkündür. Ayrıca 
pek çok gazete ve dergide çeşitli konu
larda makaleler neşretmiştir. Yayımian
mış belli başlı eserleri şunlardır: 

a) Telif eserleri. 

ı. Taril].u'l- 'Irak beyne il].tilaleyn. 
Moğol istilasından 1917 yılına kadar 
Irak tarihini ihtiva eden bu eserinde, 
islam tarih yazıcılığı geleneğine bağlı 
kalarak, olayları kronolojik sıra ile anla
tır. Kitapta Irak'taki vakıf eserlerin tari
hine dair zengin bilgiler vardır. Eser se
kiz cilt halinde yayımlanmıştır (Bağdat 
1935-1956) 2. Taril].u'l-Yezidiyye ve 
aslu 'a~idetihim (Bağdat 19351 Yezidili
ğin doğuşu , esasları , Yezidller'in inanış, 
yaşayış ve adetleri hakkında bilhassa 
gözlemlerine dayanarak önemli bilgiler 
verir. Aynı konudaki çalışmalarıyla tanı
nan Fransız müsteşriki R. Lacot, Az
zavi'nin bu eserini, benzeri birçok kitap 
arasında bir ana kaynak kabul etmiş ve 
çalışmalarında ondan çok faydalanmış
tır. 3. 'Aşa'irü'l- 'Irak (1-IV, Bağda t 1937-
1956) Irak'ta yaşayan kabileler hakkın-


