
dayanmakta olup büyük dedeleri Erne
viler'in zulmünden kaçarak Hindistan'a 
yerleşmişlerdir. İlk öğrenimini memle
ketinde tamamladı. 1721'de tahsil için. 
ana tarafından dedesi meşhur alim ve 
dört dilde (Arapça, Farsça, Türkçe ve Hint
çe) şair olan Abdülcelfl-i Bilgrami'nin ya
şadığı Şahcihanabad 'a gitti ve ondan 
Arapça, hadis ve siyer öğrendi. Orada iki 
yıl kaldıktan sonra Bilgram'a döndü. Da
yısı Muhammed b. Abdülcelfl'den aruz; 
kafiye ve edebi ilimleri okudu. 1730'da 
dayısı Mlr Muhammed'in ordu vak'anü
visliği yaptığı Sihvan'a (Sivlstan) gitti. Bu
rada dayısının naibi olarak dört yıl kaldı. 
1734 yılında önce Delhi 'ye, sonra da Bilg
ram'a döndü. Bu seferi sırasında Hazin-i 
LahYel ve Valih-i Dağıstanı gibi şairlerle 
görüştü . Mekke ve Medine'ye giderek iki 
yıl kaldı (! 738) . Medine'de Şeyh Muham
med Hayat es-Sindl'den Satıfh-i Bulyı
rf'yi okudu ve Kütüb-i Sitte 'den icazet 
aldı. Hindistan'a döndüğünde (I 739) Ev
renga bad şehrine yerleşti. 1745'te müs
takbel Haydarabad nizarnı Newab Niza
müddevle Asafcah ' la karşılaştı ve on
dan mali yardım gördü. Bununla beraber 
AzM hiçbir zaman onun sarayına girip 
kendisi için kaside yazmadı. Azad ay
nı zamanda HaydarabM başveziri Sam
samüddevle Sahnevaz Han 'la da çok iyi 
dosttu. Adı geçen başvezirin 1757'de göz
den düşmesi üzerine ona yeniden eski 
itibarını kazandıran yine AzM oldu. Hat
ta Samsamüddevle'nin katlinden sonra 
onun tamamlanmamış Me'dşirü'l-üme
rd' adlı eserini yok olmaktan kurtarıp 
bastıran da AzM ' dır. 1764 'te Haydara
bM'dan Evrengabad'a döndü ve bura
da Şah Müsafir Gucdüvani'nin türbesin
de zahidane bir hayat sürdü ve resmi 
görev kabul etmedi. 

Şiirlerini daha çok ilkbahar aylarında 
yazan Azad Arapça, Farsça eserler verdi. 
Kendisinden önce hiçbir Hintli şair Arap
ça divan tertip etmemiş ve onun kadar 
Arapça şiir söylememiştir. Belki de bu 
sebeple şiirlerinde zaman zaman ken
dini övmüş, diğer şairlerden üstün ol
duğunu söylemiştir. Edebiyat tenkitçi
leri de Azad ' ın şiirlerini emsalinden üs
tün görür ve o devirde Hindistan ile Arap 
alemi arasında bir yakınlık bulunmadığı 
için layık olduğu şekilde tanınmadığını 

belirtirler. Hint ve Sanskrit şiirindeki teş
bihi ve diğer edebi sanatları Arap şiirine 
ilk sokan şair olarak da bilinmektedir. 
Gazel ve kasidelerinde Hz. Peygamber'i 
övdüğü için kendisine Hassanü'l-Hind 

(Hind i stan'ın Hassan b. Sabit'i) ve Med
dahu'n-nebl lakapları verilmiştir. 

Azad-ı Bilgramı Evrengabad'da vefat 
etti ve Ravza denilen yere defnedildi. 

Arapça Eserleri. 1. Sübhatü'l-mercdn if 
dşdri Hindistan (Bom bay I 303/ I 886, taş 

bask ı ) . Müellifin en meşhur eseri olup 
bazı müstakil kitaplarını da ihtiva etmek
tedir. Bunlardan biri, Hindistanlı alim ve 
kelamcılardan kırk dört kişinin hal ter
cümeleriyle beraber Hz. Peygamber'in 
methine dair şiirlerini de ihtiva eden Tes
li yetü'l-fu, dd ' dır. Eserde yer alan ikin
ci kitabı, tefsir kitaplarıyla hadis şerhle
rinden Hindistan'la ilgili bilgileri topla
yarak meydana getirdiği Şemmdmetü'l
'anber fimd verede fi 'l-Hind min seyyi
di'I-beşer adlı eseridir. SübJ:ıatü'l-mer
cdn 'da ayrıca Arap ve Hint dillerinde be
lagat ile Hintliler'e ve Araplar 'a göre sev
gi konusuna dair birer bölüm bulunmak
tadı r. 2. Divan. 3000'den fazla beyit ih
tiva eden üç ciltlik bir eserdir (Haydara
bad 1300- 1301 / 1882-1883) 3. Mul]ta
ru Divanı A zad. Yazarın es-Seb 'atü's
seyyare adıyla anılan yedi şiir divanın

dan seçilen şiirleri muhtevidir (Leknev 
1328/ 191 O) 4. Dav' ü'd-derari şerJ:ıu Sa
J:ıiJ:ıi'l-Bul]ari. Haremeyn ' de bulunduğu 
dönemde Kastallani'nin ŞatıfJ:ı-i Bul]ari 
şerhinden "Kitabü'z-Zekat"ın sonuna ka
dar hulasa ettiği tamamlanmamış bir 
eserdir. Kitabın müellif hattı nüshası, 

Sıddık Hasan Han'ın oğlu Seyyid Nürü'l
Hasen'in kütüphanesinde bulunmakta
dır. s. Mazharü'l-berekat. Azad'ın öm
rünün son yıllarında mesnevl tarzında 
yazdığı tasawufi ve ahlaki mahiyetteki 
şiirlerdir. 6. Keşkul. Eserin müellifin el 
yazısıyla olan nüshası Haydarabad Asa
fiyye Kütüphanesi'ndedir. 7. Şita'ü'l- 'alil 
fi'l-ışlaJ:ıdti 'ald ebyati ebi't- 'fayyib el
Mütenebbi. 1197 yı lında kaleme aldığı 

bu eserde Mütenebbi'nin şiirlerinde gör
düğü hata ları tashih etmeyi hedef almış

tı r. Kitap N. Ahmed el-Farüki tarafından 
Şel).ötetü '1-Hi nd mecmuasında yayımlan
mıştır (Delhi 1984, XY.Y:V, sy. 3-4). 

Farsça Eserleri. 1. Me, aşirü '1-kir am ii 
taril]i Bilgrdm. Bilgramlı mutasawıflar 
hakkında yazılmış muteber bir kaynaktır 
(Agra 1910, taş baskı) 2.ljizdne-i 'Ami
re. 135 kadar İranlı eski ve yeni şair hak
kında kısa bilgiler ihtiva eden alfabetik 
bir eserdir (Cavnpür 1871 , 1900). 3. Serv-i 
Azdd. Hindistan'da Farsça ve Urduca şiir 
söyleyen 143 şairin biyografisini veren bir 
eserdir (Lahor 191 3). 4. Senedü's-sa'd
ddt ii J:ıüsni l]dtimeti's-sdddt. Hz. Pey-
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gamber'in soyundan gelen kimselerin 
faziletiyle akıbetierinden bahseden bu 
kitap Bombay'da basılmıştır (1865) s. 
Şecere- i Tayyibe. Bilgram ·da yetişen 
mutasawıfların hayatına dairdir. 6. Rav
iatü'l-evliyd'. Azad'ın gömülmüş oldu
ğu Ravza adlı kabristanda yatan dokuz 
zat ile kendisinin hal tercümesini ihti
va eden bu eser de basılmıştır (Evren
gabad 1892) 7. Yed-i Beyid'. Farsça ya
zan 532 şairin hal tercümelerini ihtiva 
etmektedir. 8. Divan. Farsça gazel, ru
bai ve kıtalarını ihtiva etmektedir. Diğer 
Farsça şiirleri Serdpd-yı Ma 'şuk ve Dil
keşname adlı eserlerinde bulunmakta
dır. 
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Müşebbihe' den 
İbn Ebü'l -AziHir'in 

ilahlığını iddia edenlere verilen ad 
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(bk. MÜŞEBBİHE). 
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( ~1_).) 1) 

Cinleri ve şeytanları 
itaat altına almayı öğrettiği 

L 
ileri sürülen bir ilim. 

_j 

Azaim Arapça azi rnet kelimesinin ço
ğuludur. Kişinin kalbini bir şeye bağla
yarak bütün manevi ve ruhi gücüyle ona 
yönelmesine azirnet denir. Azaim ilmini 
bilenler bu yolla bazı cinlere ve şeytan 

Iara tesir ederek onları itaatları altına 

aldıklarına , kendi hizmetlerine soktuk
Iarına ve bunlar sayesinde birtakım has
talıkları tedavi ettiklerine inanırlar . 

TaşköprizMe ve Katip Çelebi başta ol
mak üzere Osmanlı alimleri, hatta İslam 
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alimlerinin çoğu böyle bir tesir meydana 
getirerek sonuç almanın aklen ve şer 'an 

caiz olduğu görüşündedir. Taşköprizade, 
azaimle savunulan bir kalenin yine aza
imle tesirsiz hale getirilerek Sultan Mah
mud-ı Gaznevi tarafından fethedildiğini 
anlatır. Yapılan duanın kabul edilmesi 
halinde Allah ' ın iradesi kulun isteğini na
sıl yerine getiriyorsa azaimde de Allah'ın, 
himmet sahibinin dileğini yerine getir
diğine inanılır. Katip Çelebi, himmet sa
hibinin azaim yoluyla isteğini gerçekleş
tirmesinin niteliği konusunda çeşitli gö
rüşler ileri sürer. Ona göre azaimin biri 
mubah, diğeri haram olmak üzere iki 
şekli vardır. Hakkında hadis bulunan ve 
şifa hassasına sahip olan ayetler ve es
ma-i hüsna ile yapılan azaim caiz, sihir, 
büyü ve tılsım şeklinde yapılan azaim 
ise haramdır (bk. CiN). 
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Iii SüLEYMAN ULUDAG 

AZAK 

Sovyetler Birliği'nin 
Rostov özerk bölgesinde şehir. 

Azak (bugün Azov), Don nehri kıyısın
da Taganrog körfezine 7 km. mesafede 
bulunmaktadır. N üfusu 1983'te tahmi
ni 78.000'dir. Bu körfez Azak denizi
ne açık olup Azakdenizide (38.000 km 2) 

Kerç Boğazı ile Karadeniz 'e bağlıdır. Şe
hir Yunanlılar ' ın Tanais. Türkler ' in Ten 
adını verdikleri Don nehrinin denize dö
küldüğü yerde kurulmuştur. Burada ön
celeri Tanais adıyla MiletiHer tarafından 
tesis edilen bir koloni bulunuyordu. Da
ha sonraları batıya yapılan göçler sıra
sında Hazarlar ve Peçenekler' in nüfuz 
sahasına girdi ve nihayet Altın Orda Dev-
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leti 'ne . bağlandı. Ortaçağ'da tamamen 
terkedilen Tanais'in yerini yakınında bu
lunan Tana şehri aldı. Karadeniz ticare
tinin önemli mevkilerinden biri olan Ta
na' da Cenevizliler gibi Venedikliler de 
XIV. yüzyılın ilk yarısında bazı ticari mü
esseseler açtılar ve bir konsolos bulun
durdular. Altın Orda Hanı Özbek Han şe
hirde bir mahalle oluşturmak isteyen 
Venedikliler' e 1332 yılında muayyen bir 
vergi karşılığında bu izni verdi. Türkler 
tarafından verilenAzakadı 1317'den iti
baren paralar üzerinde görülmeye baş
lanmıştır. 1410'da Kıpçak Hanı Pulad Bey 
şehre hücum ederek büyük zarar verdi, 
1418 yılında da benzer tahribat Kerim
berdi Han tarafından yapıldı. 

Bu dönemde bölgedeki en etkin tica
ret balıkçılık ve hayvan üretimi üzerine 
idi. Ayrıca Azak köle ticaretinde ileri bir 
merkez durumunda bulunuyordu. 

Karadeniz'i bir Türk gölü haline getir
mek isteyen Fatih Sultan Mehmed za
manında Gedik Ahmed Paşa kumanda
sındaki donanma başta Kefe olmak üze
re Azak ve civarını fethetti ve buradaki 
italyan kolonilerinin varlığına son verdi 
(1 475). 

Osmanlı idaresinde Azak, o dönemde 
ticaret yollarının değişmesi sebebiyle es
ki önemini kaybetti ve sadece bir ser
had kalesi olarak uzun süre Don Kazak
ları'nın ve Ruslar' ın Karadeniz'e inmele
rine engel olacak müstahkem bir mevki 
halinde kaldı. XVI. yüzyılın ilk yarısına ait 
tahrir defterlerinde Azak Kefe sancağı
na bağlı bir kaza olarak görülmektedir. 
Bu dönemde kale muhafızları ile birlik
te Azak şehrinin nüfusu 2000 civarın
daydı ve Venedik, Ceneviz, Toprak ad
lı üç kalesi bulunuyordu (BA, TD, nr. 370. 
S. 490) 

Bölgenin ticari öneminden dolayı Don 
Kazakları her zaman Azak'ı ele geçirmek 
hayali ile yaşamışlardır. Şehrin ilk mu
hasarası Kazaklar' ın reisi Dimitraş tara
fından 1559'da gerçekleştirildi ise de 
Osmanlı donanması Azak Kalesi 'ni savu
nan Ali Reis'in yardımına yetişti. Niha
yet 1637'de Kazaklar kaleyi ele geçirdi
ler. 1641 yılı yazında Kaptanıderya Siya
vuş Paşa'nın da bulunduğu kuwetler Özi 
muhafızı Deli Hüseyin Paşa idaresinde 
kaleyi üç ay kadar kuşattılarsa da so
nuca ulaşamadan eylül sonunda kuşat
mayı kaldırdılar. Sefere bizzat katılan 

Evliya Çelebi bu durumu oldukça ayrın
tılı bir şekilde anlatmaktadır. Buna kar
şılık kaledeki 5500 Kazak askerinin mü
dafaası da XVII. yüzyıl Rus edebiyatma 

yansımıştır. Başarısızlıkla biten bu ku
şatmadan hemen sonra 1642'de Azak 
seferiyle görevlendirilen Sultanzade Meh
med Paşa ve Kırım Hanı IV. Mehmed Gi
ray Azak önlerine geldiklerinde Kazaklar 
işin ciddiyetini anladılar ve kaleyi ateşe 
vererek kaçtılar. Kefe Beylerbeyi islam 
Paşa harap kaleyi tamir ve muhafaza 
etmek üzere görevlendirildi. Karadeniz 
sahiller inin Kazak saldırılarına karşı sa
dece Azak Kalesi ile korunamayacağını 
gören Osmanlılar, Don nehri üzerinde 
Sedd-i islam Kalesi, Kule-i Sultaniyye gi
bi yeni tahkimatlar yaptılar (ı 660-1662) 

Evliya Çelebi'nin verdiği bilgiye göre, 
XVII. yüzyılda Azak Kalesi dört köşeli, 
4000 adım çevresi olan bir kale idi. Ay
nı sur içinde üç bölümden oluşan şehir
de Frenk Hisarı diye bilinen kısım Vene
dikliler'e aitti. Diğer bölümler. Ortahisar 
diye bilinen Ceneviz Kalesi ile Tatar akın
cılarının oturduğu Toprak Kalesi idi. Şe
hirde 2650 evden başka paşa sarayları 
ve konaklar bulunuyordu: Ayrıca Azak'ta 
13.000 asker ve pek çok top mevcuttu. 
XVII. yüzyılın sonlarınaa Çar I. Petro Rus
ya ' nın Karadeniz'e çıkışını gerçekleştir

mek üzere Azak' ı büyük bir ordu ile ku
şartı. 1695 yılında doksan beş gün sü
ren bu kuşatmanın başarısız kalması 

üzerine I. Petro Don nehrinde bir donan
ma oluşturdu ve Azak Kalesi'ni karadan 
ve denizden 31.000 asker ve 170 topla 
muhasara ederek teslim aldı (6 Ağustos 
1696). Bu sırada kalede 7000 asker bu
lunuyordu. Azak Kalesi 'nin Ruslar'ın eli
ne geçmesi Karlofça müzakerelerinde 
Osmanlılar'a karşı Rusya ' nın durumunu 
güçlendirdi ve istanbul Antiaşması 'yla 
(1700) kale Rusya'ya bırakıldı. 1696-1711 
arasında Azak sahillerinde Rusya tara
fından 215 gemi inşa edilmiş ve böyle-
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