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Osmanlı subayı ve Mısır devlet adamı. 
L � 

XIX. yüzyılda Kahire'ye yerleşmiş Bas
ralı bir tüccar ailesinin çocuğu olarak dün
yaya geldi. Küçük yaşta anne ve babasını 
kaybettiğinden Mısır'ın üst düzey mülki 
amirlerinden eniştesi Zülfikar Ali Paşa' -
nın yanında kaldı. İlk öğrenimini tamam
ladıktan sonra İstanbul'a giderek Mek
teb-i Harbiyye-i Şahane'ye girdi ve burayı 
1904'te bitirip Osmanlı ordusunda göre
ve başladı. Bu arada Arnavut, Bulgar ve 
Yunan çetelerine karşı verilen mücadele
lere katıldı. 1906'da Selanik'te kurulan 
Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'ne girerek il. 
Abdülhamid'in muhalifleri arasında yer 
aldı. 1907'de yüzbaşı rütbesiyle Ohri'de 
bulunan Osmanlı birliklerinin kumanda
nı iken İç Makedonya İhtilal Örgütü'ne 
(Vnatresna Makedonsko Revolucionerna 
Organizacija) karşı müslüman halkın ile
ri gelenlerinden oluşan bir komite kurdu 
ve ardından silahlı mücadele başlattı (da
ha sonra il. Meşrutiyet döneminde bölge 
mebusları tarafından ayaklanmaları bastı
rırken isyancılara fazla sert davranmakla 
suçlanmıştır). Aynı yıl Mekteb-i Harbiy
ye'den arkadaşı Enver Bey (Paşa) vasıta
sıyla Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'nin Ma
nastır teşkilatına -kurucuları Enver, Ka-
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zım (Karabekir) ve Kolonya eşrafından 
Mülkiye Mektebi mezunu Hüseyin beyler 
dışında- alman ilk kişi oldu. Bu cemiyetin 
Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti ile 
birleşmesi üzerine İttihatçılar'a katıldı, 
Enver ve Eyüp Sabri (Akgöl) beylerle bir
likte cemiyetin Ohri şubesini kurdu. il. 
Meşrutiyet'in ilanından (23 Temmuz ı 908) 
sonra Osmanlı Devleti'ni oluşturan un
surlar arasında milliyetçilik eğilimlerinin 
güçlenmesi Arap kökenli Osmanlı subay
larını da etkilemişti. Otuzbir Mart Vak'a
sı'nın ardından Hareket Ordusu'yla birlik
te İstanbul'a gelen ( 1909) Azız Ali bura
da Araplar'ın ön saflardaki simalarından 
biri oldu; İstanbul'da bulunan Arap su
bayları sık sık onun evinde toplanmaya 
başladı. Bu subaylar aynı yıl ilk gizli cemi
yetleri olan Kahtaniyye'yi kurdular; cemi
yetin en etkili isimlerinin başında Azız Ali 
geliyordu. Ancak Avusturya -Macaristan 
İmparatorluğu örneğinden esinlenerek 
Osmanlı Devleti'ni Türk-Arap eşitliği ilke
sine dayalı ikili monarşi yapısına kavuş
turma fikrini savunan Kahtaniyye üyele
ri takibe uğrayınca cemiyet feshedildi. 

Azız Ali 1910 yılında, Yemen' de ayakla
nan İmam Mütevekkil -Alellah Yahya b. 
Muhammed ile yapılan görüşmelerde 
aracı rolü üstlendi. İsyanın bastırılması
nın ardından italyanlar'ın 1911 sonbaha
rında Trablusgarp'ı işgal etmeleri üzerine 
oraya gönderildi. Osmanlı Devleti İtalya 
ile savaşı göze alamayınca bazı subaylara 
İtalya'ya karşı direniş göstermeye başla
yan bölge halkını organize etme görevi 
verildi; bunlar arasında Azız Ali ve Enver 
Bey de vardı. Balkan Savaşı sebebiyle En
ver Bey'in bölgeden ayrılmasının ardın
dan savunma kuwetlerini kendi kuman
dasında yeniden örgütleyen Azız Ali dire
niş devam ederken 1913 sonbaharında 
aniden İstanbul'a gitti ve bu sebeple yüz
lerce askerle birlikte görev yerini izinsiz ve 
erken terketmesinin Libya'da İtalyanlar'a 
karşı verilen mücadeleye darbe vurduğu 
ileri sürülerek ağır şekilde suçlandı. Onun 
Libya'dan niçin ayrıldığı bilinmediği gibi 
bedevı gönüllülere dağıtılmak üzere En
ver Bey'in kendisine emanet ettiği para
nın da akıbeti öğrenilemedi. Azız Ali, İs
tanbul'a dönüşünün hemen ardından sa
dece Osmanlı ordusunda görevli Arap su
bayların üye olabildiği Ahd adında gizli bir 
cemiyet kurdu; kısa sürede cemiyetin 
Şam, Halep, Musul ve Bağdat'ta şubeleri 
açıldı. Arkasından da İstanbul'daki İtti
hatçılar'a muhalefet edilmeye ve Kahire' -
deki adem-i merkeziyetçilerle diyalog ku
rulmaya başlandı. Şubat 1914'te Azız Ali 

tutuklanarak zimmetine para geçirmek 
ve vatana ihanet suçlarından dıvanıharbe 
verildi; iki aydan fazla süren muhakeme 
sonucunda idama mahkum edildi. Fakat 
Araplar tarafından ileri sürülen, Enver 
Paşa ile aralarının açık olduğu ve bunun 
davayı etkilediği söylentileriyle içeriden ve 
dışarıdan gelen baskılar sonucu cezası ön
ce on beş yıla indirildi, ardından da affe
dildi. Kazım Karabekir İttihat ve Terakki 
Cemiyeti adlı kitabında (s. 186-187), o 
sırada Harbiye nazırı olan Enver Paşa'ya 
Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'nin Manastır 
teşkilatını kurarken ettikleri yemini ha
tırlatarak Azız Ali'nin serbest bırakılma
sını kendisinin sağladığını belirtmekte
dir. 

Nisan 1914'te Mısır'a dönen Azız Ali, 
ağustos ayında İngilizler'le temasa geçe
rek bir Arap devleti kurmak amacıyla Os
manlı Devleti'ne karşı başlatmayı tasar
ladığı isyana destek istedi. İngilizler önce 
bu teklifi zamansız buldularsa da geliş
meler Osmanlılar'ın Almanya safında sa
vaşa katılacağını göstermeye başlayınca 
ekim sonunda onunla temasa geçtiler ve 
pratik bir sonuç çıkmamakla birlikte di
yalogu bir süre devam ettirdiler. Ardın
dan İngilizler'in Mekke Emıri Şerif Hüse
yin ile anlaşarak 1916'da onun liderliğin
de bir isyan başlatmaları üzerine Azız Ali 
de isyancılara katıldı. Bu arada ismi Cemal 
Paşa tarafından Suriye'de idamla yargı
lananlar arasında yer aldı. Azız Ali, Şerif 
Hüseyin kuwetleri arasında üç ay bulun
duktan sonra ayrılarak Mısır'a döndü. Bu 
kopuşta Şerıf Hüseyin'in tam bağımsız
lık yanlısı, onun ise hala federal bir Türk
Arap İmparatorluğu kurulması fikrinin 
savunucusu olmasının rol oynadığı söy
lenmektedir (Khadduri, s. 153-154). 

İngilizler, Şerif Hüseyin'in geri gelmesi 
yolundaki çağrılarını karşılıksız bırakan 
Azız Aii'yi İspanya'ya sürdüler. Ancak ken
disi oradan Almanya'ya geçti ve İngiliz hi
mayesinin kalkmasının (Şubat 1922) ar
dından 1924'te Kahire'ye döndü. 1928-
1936 yılları arasında Polis Okulu'nun mü
dürlüğünü yaptı. Daha sonra Kral Fuad 
tarafından Londra'da okuyan oğlu Fa
rük'un korunmasıyla ilgili olarak İngilte
re'ye gönderildi. 1937'de Mısır ordusun
da müfettiş olduysa da İngilizler'in karşı 
çıkması üzerine görevden alındı. il. Dünya 
Savaşı sırasında Batı Sahra'daki Alman 
kuwetlerine ulaşmaya çalışırken tutuk
lanarak hapse atıldı ( 1941). 1942' de iş ba-

, şına gelen Nehhas Paşa hükümeti tara
fından serbest bırakıldı. 19S2'de ihtilalci 



Hür Subaylar'a (ed-Dubbatü'l-ahrar) yar
dım etti ve 1953'te Mısır'ın Moskova bü
yükelçiliğine tayin edildi. Hür Subaylar'
dan bir kısmı onu Muhammed Necib'in 
yerine devlet başkanlığına getirmek is
tediyse de o 1954 yılında emekliye ayrıldı 
ve Haziran 196S'te öldü. 
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Halvetiyye -Ahmediyye tarikatının
Niyazi-i Mısri'ye 
(ö. 1105/1694) 
nisbet edilen 

ve Niyaziyye adıyla da bilinen kolu 
(bk. NiYAzi-i MISRI). 
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Sözlükte "dürtmek; atmak, fırlatmak; 
delmek" gibi anlamlara gelen zerk kökün
den türetilmiş bir alet ismi olan mizrak 
( çoğu 1 u mezarı!$), sert ve esnemeyen 
uzun - ince ahşap bir gönderle ucuna ta
kılmış taş (çakmak taşı, volkan camı). ke
mik. boynuz, bakır. tunç, demir veya çe
likten mamul bir temrenden oluşan dür
tücü-delici bir yakın ve uzak dövüş silahı
dır; hedefe doğrudan dürtülerek yahut 

fırlatılarak kullanılır. Çeşitli özellikleri açı
sından birçok isim alan (aş. bk.) mızrak 
türü silahlara genel olarakrumh (çoğulu 
rimah, ermah) denilmektedir. En eski si
lah türlerinden ve av aletlerinden biri olan 
mızrak, Yontma Taş devrinden itibaren 
dünyanın çeşitli bölgelerinde ortaya çık
mış ve yerine göre, mesela bazı Afrika 
yerlileri tarafından ucu sivriltilmiş düzgün 
fidan gövdelerinden veya ağaç dalların
dan, Eskimolar tarafından deniz gerge
danı (narval) dişinden tek parça halinde 
yapılmıştır. Bir tarz olarak geliştirilmiş tek 
parça dökme demir ağır mızraklar da bu
lunmaktadır (Memlükler'in kullandığı ba
zıları altın kakmalı demir mızraklar gibi). 
Çivi yazılı Hitit tabletlerinde mızrak, ağır 
mızrak ve altın kaplama mızraklardan 
bahsedilmekteyse de arkeolojik buluntu
lar ve tasviri sanat eserleri ağır mızrakla
rın yekpare oluşundan değil temrenleri
nin büyüklüğünden dolayı bu adı aldığını 
göstermektedir. Esasen tek parça demir 
mızraklar demirin bollaştığı ve döküm 
tekniğinin geliştiği milattan önce I. bin
yılın sonlarına doğru ortaya çıkmıştır. 

Mızrağın özellikle çölde yaşayan Arap
lar için ayrı bir önemi vardı. Çünkü onu 
diğer milletlerden farklı biçimde kızgın 
çöl güneşinden korunmak amacıyla göl
gelik direği olarak da kullanıyorlardı. Her 
Arap'ın toplumdaki yerine ve mali gücü
ne göre bir mızrağı bulunurdu. Fakir be
deviler normal ağaç dallarından, zengin 
bedeviler ise Hindistan'dan gelen kıymetli 
ağaçlardan yapılmış mızraklara sahipti
ler. Mızrak yapımına en uygun ağaç "neb"' 

veya "şevhat" denilen, sağlam ve sert ol
masının yanı sıra doğruluğundan dolayı 
da düzeltmeye ihtiyaç göstermeyen bam
bu türü içi dolu kamışlardı. Bunlar Hin
distan'dan Bahreyn'e, oradan Arap mem
leketlerine naklediliyordu. Genellikle bam
budan yapılan gövdenin baş tarafına "si
nan, nası, amil, zurka" adı verilen ve yara
lamayı-öldürmeyi sağlayan demir uç geçi
rilmek suretiyle mızrak tamamlanıyordu. 
Bir bambu mızrak şu bölümlerden oluş
maktaydı: 1. Metn. Demir ucun takıldığı 
ince uzun ağaç gövde; üzerindeki "küı1b" 
denilen boğumlar gövde pürüzsüz hale 
gelinceye kadar tesviye edilirdi. 2. Züc. 
Arka uca takılan sivri ve kısa demir par
çası. Bu parça mızrağın sinan yukarıya ge
lecek şekilde yere dikilmesini ve ayrıca 
fırlatıldığında hedefe isabet etmesini sağ
lardı. 3. Aliye. Gövdenin demir ucun takıl
dığı kısmının alt tarafı; buraya mızrağın 
göğsü de denirdi. 4. Sinan. önceleri ya
ban öküzü boynuzundan yapılan bu öldü-
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rücü bölümün metale dönüştükten sonra 
çeşitli şekilleri ortaya çıkmıştır. Bunların 
en yaygın tipleri kama gibi her iki ağzı da 
düz olanlarla yaralamayı daha tahripkar 
hale getiren ağızları dalgalı ve çentikli 
olanlardı. Sinanın gövdeye geçen kısmına 
"sa'lebe", uç kısmına da "zubbe" deniyor
du. 

Mızrakların hepsi aynı boyda değildi. 
Uzunluğu 4 arşını bulmayan kısa mızrak
lara "harbe, neyzek (nizek), mızrak, mıt
rad, aneze" adları verilirdi. Kaynaklar, 
Araplar'ın bu kısa mızrakları mızrak atı
cılığında maharetleriyle tanınan Habeş
ler'den aldıklarını yazmaktadır.• Hz. Pey
gamber'in Medine'de Habeşler'in harbe
leriyle sergiledikleri oyunları izlediğine 
dair rivayetlerden (Buhari. "Şalat", 69; 
Ebu Davud, "Edeb", 59) mızrağın Habeş 
folklorunda da önemli bir yere sahip ol
duğu anlaşılmaktadır. Uhud Gazvesi'nde 
Hz. Hamza'yı harbe atışıyla şehid eden 
Vahşi b. Harb de Habeşi bir köle idi. Boy
ları 1 O arşından daha uzun olan mızrakla
ra "hatıl" adı verilirdi. "Esmer" denilen 
mızrak gövdesinin koyu renkli oluşundan, 
"assal" saplandığı sert yerdeki titreyişin
den ve "ledn" hafifliğinden dolayı bu isim
le anılmaktaydı. Araplar kılıçlarını olduğu 
gibi mızraklarını da onları yapan ustalara 
izafe ederek adlandırıyorlardı; "Semhe
riyye" Semher, "Zagıbiyye" Zagıb ve "Ye
zeniyye" Zi-Yezen adlı ustalara nisbet 
edilmişti. Ayrıca "Rı1deyni" Rudeyne isim
li mızrak yapımı ve ticaretiyle ün kazan
mış bir kadına, "Hattıyye" de Bahreyn'de 
bir liman olan Hatt'a nisbetle verilen 
isimlerdi. 

Atın taşıma kolaylığı sağlaması sebe
biyle uzun mızrakları atlılar, kısa mızrak
ları ise hem atlılar hem yayalar kullanırdı. 
Mızrak taşıyan kişiye genel olarak "ramih" 
denilirdi. Ramihin mızrağı taşıma şekil
lerinden en çok uygulananı "i'tikal" adı ve
rilen ve atlılara mahsus olan usuldü. Bu 
yöntemde mızrak eyerin üzengisinden diz 
kapağına doğru temreni yukarı gelecek 
şekilde uzatılarak tutulurdu. Savaşta içi 
dolu, ağır mızraklar sağlamlıkları ve da
ha öldürücü olmaları sebebiyle içi boş ve 
hafif mızraklara tercih edilirdi. Her za
man dayanıklı kalması için mızrak göv
deleri zeytin yağı sürülerek yağlanırdı. 

Kur'an-ı Kerim'de mızrağın avlanma si
lahı olduğuna işaret edilirken (el-Maide 
5/94) hadis kaynaklarında Hz. Peygam
ber'in, "Benim rızkını mızrağımın gölge
sinde yaratılmıştır" dediği nakledilir (Müs

ned, il, 50; Buharı, "Cihad", 88). Resı11-i 
Ekrem'in amcasının oğlu Nevfel b. Haris 
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