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lis, aslı cin olan (bk. ei-Kehf ı 8/ 50), an
cak meleklerin arasına girip çıkan, Hz. 
Adem'e secde meselesinde meleklerin 
aksine emre itaat etmeyen (bk. el -Baka
ra 2/ 34; el-A'raf 71 ı ı ; el-Kehf 18/50), 
böylece onların arasına katılmaktan ve
ya Hz. Adem'le birlikte bir yeryüzü cen
neti olan Aden'de bulunmaktan mene
dilen (bk. el-A'raf 71 13, !8) bir varlıktır. 
Onu melek iken sonra itaatsizlik yapmış 
bir varlık olarak görmek yanlış olur (bk. 
HAR OT ve MAR OT). Çünkü melekler itaat
sizlik yapmaz, yüce Allah'a isyanda bu
lunmazlar (b k. et-Tahrim 6616). Ancak 
cinlerden şeytanlaşanlar olduğu gibi cin
ni şeytan zümresinde iken imana gelen
ler de bulunabilir. Cahiliye devri Arapla
rı'nda da hayır ve şer ile ilgili cinler hak
kında inanışlar vardı. Hz. Peygamber, 
"resülü's-sekaleyn" (insan ve cinlerin pey
gamberi) olması dolayısıyla cinlere Kur'an 
süreleri öğretip onları müslüman yap
mış bir peygamber olarak bilinir. Bu ko
nuda melekler ve er-rüh (bk. ei-Mearic 
70/4; en-Nebe' 78/38; el-Kadr 97/4) 
münasebeti de göz önünde bulundurul
malıdır. 

Hallac, kendisine has bir görüşle, aza
zn kelimesindeki aynın, "iblisin gayesi
nin ululuğu"na, zanın "himmetinin ziya
deliği"ne, elifin "ülfetinin büyüklüğü"ne, 
ikinci zanın "zühdünün derinliği"ne, ya
nın "kendi ululuk ve yüksekliğine sığın
ması" na. larnın "ıstırap ve imtihanında
ki mücadelesi"ne işaret ettiğini ileri sü
rer. AzazTI ile ibiisi tam bir aynilik için
de gören Hallac, azazilin Adem'e neden 
ve ne gibi bir mantıkla secde etmediği
ni ve böylece Allah tarafından niçin la
netlendiğini açıklamaktadır. Yine Hal
lac. ibiise azazTI denmesinin sebebi ola
rak onun kendi saltanatı içinde "azledil
miş" olmasını da düşünmekte ve onun 
diğer vasıflarını sıralamaktadır. 

İbrani dilinde azazet "Tanrı'nın kuv
vetlendirdiği" anlamına gelir. Azazel hak
kındaki en eski yahudi kaynaklı rivayet. 
mevsuk sayılmayan Enoch (Hanuk: Hz. 
idris) kitabında görülmektedir. insan tü
ründen olan kızların güzelliğine kapıla

rak Herman dağı üzerinde yere inmiş 
200 meleğin reisieri arasında onun adı 
Azael (Enoch, VI, 7) ve Azazel (Enoch, 
LXIX, 2-4) olarak geçmektedir. Bu, Tev
rat'ın Tekvfn kitabının altıncı babında 

söz konusu edilen "Allah oğulları" kıs

sası ile ilgilidir. Bu kıssaya göre insan 
türünden olan kızlar ile birleşmelerin

den peyda olan devierin yeryüzüne saç
tıkları kötülükler yüzünden tüfan suları 
dünyayı kaplamadan önce Allah bu me-
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lekleri cezalandırmış, bu arada Azazel'in 
de ellerini ve ayaklarını büyük melekler
den Rafaere bağlatarak Dudael'deki bir 
çukura attırmıştır (Enoch, X, 4-6) . Ya
hudiler arasında mevcut olup İsrailiyat 
edebiyatı vasıtasıyla Cahiliye devri Arap
ları arasında da yayılan. karanlık gece
lerde yolculara türlü eziyetler eden sa
yısız çöl cinlerinden birinin bu Azazel ol
duğuna dair inanış, muhtemelen bu tah
rif edilmiş kıssadan gelmektedir. 

Tevrat'ta biri Rab, öteki Azazel'e su
nulacak iki keçiden bahsedilmektedir 
(Levililer, ı6/ 8-10) Bu keçilerden ilki bir 
kurban iken ikincisinin Azazel'e, İsrailo
ğulları'nın günahını çöle taşıması, halkı 
günahlarından temizlernesi için gönde
rildiği anlaşılmaktadır. Azazel 'in burada 
tabiat üstü ruhani bir varlık olarak ka
bul edildiği görülmektedir. Çöl, cinlerin 
ve ruhani varlıkların meskeni olarak bi
lindiğinden (Levililer, I 31 21, ı 71 7), kötü
lükten onu geldiği yere iade ederek kur
tulmak istenmektedir. Dolayısıyla Aza
zel, Enoch kitabında yeryüzüne indiği, 

yaptıklarından dolayı lanetli olarak son 
güne kadar kalmaya mahkUm edildiğin
den bahsedilen çöl cini olmalıdır. 
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Osmanlı askeri teşkilatında 
kara ve deniz hafif piyadeleri için 

kullanılan bir tabir. 
.J 

Arapça'da "bekar" manasma gelen azeb 
kelimesi, XIV-XVI. yüzyıllarda Bizans, La
tin ve İtalyan kaynaklarında "korsan, de
niz haydudu" karşılığı kullanıldığı gibi, 

Mısır'da şehir muhafazasında görev alan 
askeri bir grup da bu adla anılmıştır. 

Anadolu Selçukluları'nda, Akkoyunlular'
da ve deniz kuwetlerine sahip sahil bey
liklerinde de azeb askeri sınıfı yer almak
taydı. Mesela Enveri, Aydınoğlu Umur 
Bey'in donanmasında azeblerden oluşan 
piyade kuwetinin bulunduğunu bildir
mektedir (Düsturname, s. 21, 27, 31, 34). 

Osmanlılar'da ise azebler yeniçeri teş
kilatından önce kurulmuş ve hafif okçu 
olarak orduya katılmıştır. Daha sonraki 
dönemlerde de öncü kuwet mahiyetin
de savaşa katılan azebler, Türkler ara
sından ve belirli avarız• haneleri karşı
lığında vilayetlerden kefilli olarak ma
halle imamları ve kethüdaları tarafından 
toplanırdı. Azeb alınacak kimselerin güç
lü kuwetli ve savaşabilecek kabiliyete 
sahip olması gerekmekteydi. 

Azebler, kara ve deniz azebleri olmak 
üzere ikiye ayrılıyorlardı. Kara azebleri 
XVI. yüzyılın ortalarına doğru kale mu
hafazasında kullanılmaya başlanmış ve 
böylece maaşii bir sınıf haline gelmiştir. 
Kale azeblerinin mevcudu kaleterin öne
mine göre değişiyordu. Azebler, yeniçe
rilerde ve diğer ocaklarda olduğu gibi 
"orta" adı verilen gruplara ayrılıyor ve 
her ortanın başında reis, odabaşı ve bay
raktar bulunuyordu. Bütün ortaların ida
resi de azebler ağası ve katibin elinde 
idi. Azeb ağası azeblerin başkumandam 
demekti; katip ise aze bl erin isimlerini 
ve tahsisatiarını kaydederdi. EyaJetlerde
ki azebler beyler beyinin maiyetinde se
fere katılırlardı. Kara azebleri, kale mu
hafızlığından başka zaman zaman köp
rücülük ve lağımcılık hizmetlerinde de 
kullanılmışlardır. Deniz azebleri, görev 
yaptıkları yerlere göre Tersane-i Amire 
ve donanma azebleri olarak ikiye ayrılı
yorlardı. Donanma azeblerinin bölükba
şısı olan reis onların kumanda ve ida
resiyle görevliydi ve terfi edince harc-ı 
hassa reisi (kaptan) olurdu. Reisliğe yük
selen bir azeb kaptan olmazsa sırasıyla 
terfi ederek vardiyanbaşı, hünkar gemi
si reisi olur ve Tersane-i Amire kethü
dalığına yükselirdi. Tersane-i Amire hiz
metine girince ulufe* alan azebler za
man zaman yoklamaya tabi tutulmak
taydılar. XVI. yüzyılın ortalarında 2279 
olan deniz azeblerinin mevcudu XVII. yüz
yılda giderek azalmış ve 1604-1694 ara
sında 1S88'den 239'a kadar düşmüştür. 
Deniz azebleri kadırgalarda, paşa gemi
lerinde, mavnalarda, kalitelerde, top, taş 
ve at gemilerinde azeb neferi ve reisi 
olarak bulundukları gibi yelkenci, nöbet-



çi ve kürekçi olarak da bulunuyorlardı. 
Azebler ihtiyaç halinde başka görevler
de de kullanılmaktaydılar. Nitekim XVII. 
yüzyıl başlarında kadırga azeblerinden 
kırk beşi kumbaracı yapılmıştı (BA, KK, 
nr. 253, s. 225) 

Azeb askeri sınıfının yeniçerilerle es
kiden gelen bir ihtilafları olduğu bilin
mektedir. XVI. yüzyılda, Cezayir yeniçe
rilerinin yasakçılık görevi yapan azebler
den bu hizmetin alınıp kendilerine ve
rilmesini istemeleri bu hususu doğru
lamaktadır (BA, MD, nr. 7, s. 20/67, 236/ 
655, nr. 874/2399) Azeb teşkilatı ll. Mah
mud dönemindeki askeri yenilikler sıra
sında kaldırılmıştır. 
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Daha iyi 
bir dini hayat yaşamak gayesiyle 

bekarlığı evliliğe tercih eden 
erkek. 

_j 

"Bekarlık" anlamındaki uzübe ve uz
be kökünden gelir. UzObe masdar ola
rak "gizli olmak, uzak düşmek, sahipsiz 
kalmak" demektir. Bu sebeple kadından 
uzak yaşayan kişiye a'zeb denilmiştir. 

Aynı anlama gelen azeb kadın erkek her 
iki cins için, azbe kelimesi ise sadece ka
dın için kullanılır. 

Kur'an'da uzObe kökünden gelen bir 
fiil şekli (ya 'zübü) iki ayette geçmektey
se de bunların bekarlık anlamıyla ilgisi 
yoktur (bk. Yunus 10/ 61; Sebe' 34/3). 
UzObe, a'zeb ve aynı kökten başka keli
melerin yer aldığı hadisler içinde bekar 
yaşamayı teşvik edenlerin sıhhati tar
tışmalıdır. Bu kelimelerin geçtiği sahih 
hadislerde ise cennette hiçbir bekar kim
se bulunmayacağı (Darimi, "Ril_{.ak", 108; 
Müslim. "Cennet", 14), bekarlığın ibadet
lerin sevabını azaltacağı (Müsned, VI, 25, 
29; E bO DavOd, "İmihe", 14), bekarlığı ter
cih edenlerin durumlarının dünya ve ahi-

rette evlilerinkine göre daha kötü ve 
kendilerinin bedbaht olacağı (Müsned, V, 
163) belirtilerek bekar yaşamanın yanlış
lığına dikkat çekilmiş, ayrıca daha baş
ka sahih hadislerde de müslümanlar ev
lenmeye, aile kurmaya, çocuk yetiştir
meye teşvik edilmiştir. 

İslam öncesi Arap toplumunda bekar 
yaşama adetinin, bilhassa dini gayeler
le evlenmekten kaçınma anlayışının var
lığını gösteren herhangi bir kayıt yok
tur. Ancak Araplar' ın, hıristiyanlardaki 

ve özellikle Arabistan'ın kuzey kısmında 
yaşayan hıristiyanlaşmış Gassaniler'de
ki ruhban hayatını bildikleri muhakkak
tır. Onlarla ilişkileri sonucunda az da ol
sa bekar yaşamaya heves eden kişilerin 
bulunması muhtemel olmakla birlikte 
bu durum söz konusu edilmeye değer 
bir önem kazanmamıştır. 

İslamiyet'in evlenilecek kadın sayısını 
dörde indirmesi, hatta tek kadınla evli
liği teşvik etmesi (bk en-Nisa 4/3) ve 
dünya nimetlerinden çok ahiret nimet
lerinin önemine dikkat çekmesi, bazı za
hid ruhlu sahabilerin bekarlığa ilgi duy
malarına sebep olmuştur. Böyle bir eğili
min meydana gelmesinde hıristiyan ruh
hanlığının tesirini de hesaba katmak ge
rekir. Bununla birlikte Hz. Peygamber'in 
İslam'da ruhban hayatının bulunmadı
ğını (Ac!Oni, ll, 377; Müsned, lll, 266; V!, 
226), kendisine de ruhhanlığın huyurul
madığını (Darimf, "Nikal_ı", 3) belirtmesi, 
ayrıca bekar kalmaya arzulu olan bazı 

müslümanlarla şahsen görüşerek onları 
ikaz etmesi (bk. Müsned, V, 163; Buh&ri, 
"Nikal_ı", 7; Müslim, "Nik&h", 1). Asr-ı sa
adet'te çok az görülen bekar yaşama 
temayüllerine engel olmuş ve bu sebep
le 1. (VII .) yüzyılda yaşamış olan zahidler 
dünyadan ve her türlü dünya nimetle
rinden yüz çevirdikleri halde çoğunluk

la bekar yaşamayı zühdün gereği say
mamışlardır. Süfyan b. Uyeyne, sahabe
nin en zahidi olan Hz. Ali'nin dört zev
cesi ve on yedi cariyesi olduğunu ileri 
sürerek, "Bir ve daha fazla kadınla evli 
olmak -dinde yeriimiş olan- dünya zevk
lerinden sayılmaz" diyor, İbn Abbas da 
evli olmayı zühdün gereği sayıyordu. Ab
dullah b. Mes'Qd, "On günlük ömrüm 
kalsa yine de Allah'ın huzuruna bekar 
olarak çıkmamak için evlenmeyi tercih 
ederdim" demiştir. İki karısı veqadan 
ölen ve kendisi de bu hastalığa yakala
nan Muaz b. Cebel, Allah'ın huzuruna be
kar olarak gitmek istemediğinden , çev
resindekilerden kendisini hemen evlen
dirmelerini istemişti. Hz. Ömer de aynı 
şekilde birden fazla kadınla evlenmeyi 

A'ZEB 

tercih ediyordu. İlk müslümanların inan
cına göre evli bir kimsenin kıldığı iki re
kat namaz. bekarın kılacağı yetmiş re
kattan daha üstündü; bir mücahid ci
hada katılmayandan ne kadar üstünse 
bekara nisbette evli kişi de o kadar fa
ziletliydi. Rivayete göre. bekar yaşamayı 
tercih etmiş olan Bişr el-Hafi vefatın
dan sonra kendisini rüyada görenlere, 
"Allah bana çok yüksek makamlar ver
di, ancak yine de evlilerin derecesine ula
şamadım; çünkü Allah be kar olarak hu
zuruna çıkmama rıza göstermedi" de
miş ve çoluk çocuğun yüküne katlanıp 
nafakalarını temin etmek için didinen 
EbO Nasr et-Temmar'ın kendisinden yet
miş derece daha yüksekte olduğunu söy
lemiştir. 

Sahabe, tabifn ve tebeu't-tabiin dö
nemlerinde kadın zühd hayatına engel 
görülmemiş, kötülenen ve terki istenen 
dünya zevklerinden sayılmamış, aksine 
zühdün ve dindarlığın tamamlayıcı bir 
unsuru olarak değerlendirilmiştir. O dö
nemlerde nikahın mutlaka yerine getiril
mesi gereken bir sünnet olduğuna ina
nılmakta ve bu sünnetin terki bir kemal 
değil kusur sayılmaktaydı. Ancak Mısır. 
Suriye, Filistin, Irak ve İran gibi ülkele
rin fethinden sonra buralarda yaşayan 
ve tam dindar olabilmek için ruhban 
hayatı yaşamanı·n faydasına inananların 
zamanla İslam dinini benimsemeleri, be
kar yaşama adetinin giderek İslam top
lumunda da yayılmasına, özellikle bazı 
sOfilerin bu hayat tarzına yönelmeleri
ne sebep olmuştur. ll. (VIII.) yüzyılda gö
rülmeye başlayan bu anlayış, bekar ya
şamaya taraftar olanlarla evliliğin öne
mini savunanlar arasında çeşitli tartış
malara yol açmıştır. MevzO hadisler ih
tiva eden kitaplarda yer alan rivayetler 
bu gelişmenin ürünü olarak ortaya çık
mış, daha sonra bu tartışmalar çocuk 
sahibi olup olmama, doğurgan veya kı

sır kadınlardan hangisinin tercih edil
mesi gerektiği gibi konularda yeni tar
tışmaların başlamasına sebep olmuş

tur. Evlenıneye karşı çıkan anlayışın gi
derek yaygınlaşmasının en güçlü sebe
binin bazı büyük sOfilerin bekar yaşa
mayı tercih etmeleri olduğunda şüphe 
yoktur. İbrahim b. Edhem, Rabia ei-Ade
viyye ve Bişr el-Hafi bunların başında 
gelmekteydi. Malik b. Dfnar'a niçin ev
lenmediği sorulduğunda dünyayı üç ta
lakla boşadığını ve bir daha ona dönme
yeceğini söylüyordu. Hasan-ı Basri, "Al
lah bir kişinin hayır içinde bulunmasını 
irade ederse onu mal ve kadınla meş
gul etmez" diyordu. Ancak Bişr el-Hafi 
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