
AZIMASADI 

fıkıh meselelerini soru - cevap tarzında 
ele alan küçük bir risaledir. Taberani'nin 
el-Mu ccemü'ş -şagir'i ile birlikte basıl
mıştır (Beyrut 1403/ 1983 ; II, 153-176). 
Bunların dışında tamamlanmamış eser
leri arasında Tezkiretü'n-nübela' if te
racimi'l- culemd' adlı biyografi ile ilgili 
bir eseriyle TenkiJ:ıu '1-mesa 'il adlı bir 
fetva kitabı da vardır. 
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AZİM ET 
(~__;..ll) 

İnsanların karşılaştığı 
güçlük ve zarııret hali gibi 

arızi durumlara bağlı olmaksızın konmuş 
şer'i hükümler için kullanılan 

fıkıh terimi. 
L _j 

Azfmet, "ısrarla istemek, kastetmek, 
kesin karar vermek" manalarma gelen 
azm kökünden türetilmiş bir isimdir. Ha
nefiler azm kökünü, ifade ettiği tekit ve 
kuwetten dolayı yemin manası taşıyan 
lafızlardan saymışlardır. Azimetin karşı
tı ruhsat*tır. 

Şer'f hükümlere değişik yönlerden bak
maktan kaynaklanan önemsiz bazı fark
lılıklar bir yana, fıkıh usulü alimleri ge
nel olarak azımeti "arızf hallere bağlı ol
maksızın başta konan aslf hükümlere 
verilen ad" şeklinde tarif ederler. Bu ta
rife göre azırnet farz, vacip, haram, rnek
ruh, sünnet, nafile ve mubah gibi bütün 
teklifi hükümleri içine alır. Bu hüküm
ler, kulların karşılaştığı sıkıntı ve zorluk
lar gibi arızf hallere bağlı olmadan baş
langıçta konmuş bulunan ve normal şart
larda herkesin uymakla mükellef tutul
duğu aslf hükümlerdir. Buna karşılık, 

birtakım zaruret ve güçlükler sebebiyle, 
kullara azımeti terketme imkanı veren 
ve yalnız söz konusu arızf durumla sınır
lı bulunan hafifletilmiş hükme de ruhsat 
denir. Mesela Allah'a imanın farz oluşu 
bir azfmettir ; fakat kalben inanması ya-
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ni gerçek inancını değiştirmemesi şar
tıyla, ölüm tehdidi karşısında bulunan 
bir müslümana diliyle Allah'ı inkar et
me kolaylığının tanınmış olması bir ruh
sattır. Bunun gibi oruç tutmak normal 
şartlarda bütün mükelleflere farz olan 
asır bir hüküm olması bakımından bir 
azfmettir. Hasta ve yolculara. karşılaş

tıkları güçlük sebebiyle oruç tutmama 
kolaylığının tanınmış olması ise bir ruh
sattır. Bu bakımdan azırnet ve ruhsat, 
teklifi hükümler çerçevesinde mütalaa 
edilmektedir. Ruhsat bulunan hususlar
da insan azırnet veya ruhsata göre amel 
etmekte serbesttir. Fakat aslf hüküm 
olması bakımından kişinin azımetle amel 
etmesi, mesela Allah' ı inkar etmeye zor
lanan kimsenin buna direnerek netice
de şehid olması veya yolcu ve hastala
rın güçlüklere rağmen oruç tutmaları 
daha faziletli bir iştir. Ancak bu son du
rumda yolcu veya hastanın hayatı tehli
keye girecekse ruhsatla amel etmesi va
cip, azımetle amel etmesi ise haramdır. 
Açlıktan ölecek duruma gelen kimsenin 
domuz eti veya ölü hayvan eti yemesi 
de bunun gibidir. Bu durumda ruhsatın 
asıl hükmü olan muhayyerlik söz konu
su değildir. Azimeti terkederek ruhsat
la amel etmek bir bakıma artık azırnet 
haline gelmiştir. Buna ruhsat denmesi 
de gerçek manada olmayıp mecazfdir. 

Bazı fıkıh alimleri, normal şartların 

Allah tarafından aslf hükümlerin uygu
lanması için bir sebep olarak konuldu
ğu noktasından hareketle azımeti vaz'f 
hükümlere dahil ederler. Onlara göre 
ruhsat da Allah'ın bir hükmü hafiflet
mek için belli bir vasfı sebep olarak koy
masından ibaret olup o da vaz'f bir hü
kümdür. Fıkıh alimlerinden bir kısmının 
azırnet ve ruhsatı teklifi hükümlerden, 
diğerlerinin ise vaz'f hükümlerden say
maları esasla ilgili olmayıp tamamen 
şer'f hükümlere farklı yönlerden bak
malarından kaynaklanmaktadır. Nitekim 
bazı fıkıh alimleri, karşılığında ruhsat 
bulunsun veya bulunmasın bütün aslf 
hükümlere azırnet derken diğer bir bö
lümü yalnız karşılığında ruhsat bulunan 
hükümlere bu adı vermektedirler. 
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AZİM İ 
(~1) 

Eb ıl Abdiilah Muhammed 
b. Ali b. Muhammed el-Azim! et-Tenı1hl 

(ö. 556/ 1160-61 [?]) 

Selçuklu tarihçisi. 
_j 

483 ( 1090-91) yılında Halep'te doğdu. 
Araplar'ın TenQh kabilesine mensuptur. 
Biyografi kitaplarında Azfmi'nin hayatı 
hakkında pek fazla bilgi yoktur. Babası 
Ebü'I-Hasan Ali'nin "reis" lakabını kullan
dığına bakılırsa , Suriye'nin herhangi bir 
şehrinde reislik yapmış olduğu düşünü

lebilir. Çağdaşı ve yakın arkadaşı İbn 
Asakir'in (ö. 571 1 1176) kayıtlarına göre 
Azfmf, Dımaşk'ta İbn Asakir'le birlikte 
Fakih Nasrullah'tan hadis okumuştur. 
Daha sonra devrin meşhur Şafif fakihi 
Abdülkerfm es -Sem'anf (ö. 562 / 1166) ile 
de görüşüp tanışmıştır. İbn Asakir'in Azi
mf'den "muallim" olarak bahsetmesine 
bakılırsa onun bir medresede müder
rislik yapmış olduğu söylenebilir. Halep 
tarihçisi İbnü'I-Adfm de meşhur bir alim 
ve şair olduğu için ondan "üstat" diye söz 
etmektedir. Bütün aile fertleriyle birlik
te genellikle Halep'te ikamet ettiği an
laşılan Azfmf, devrin ileri gelen ve bil
hassa Haçlılar'a karşı başarılı mücade
lelerde bulunan İlgazi, Aksungur ei-Por
suki, Seyfeddin Savar gibi Selçuklu emir
leri için methiyeler kaleme almıştır. 

Eserleri. 1. Tarfl]u'l- cA~fmf. Bugün el
de mevcut olan yegane eseridir. Musul 
Atabegleri Hükümdan imadüddin Zengf 
adına telif edilmiştir. Eserde Hz. Adem'
den başlanarak ele alınan konular hic
retten itibaren kronolojik bir sıra içinde 
anlatılmaktadır. Azfmf tarihini kaynak 
olarak kullanan müelliflerin yaptığı na
kil ve iktibaslardan, eserin Abbas! Hali
fesi Muktefi-Liemrillah devrinin sonuna 
(555 / ı 160) kadar cereyan eden olayları 
ihtiva ettiği anlaşılmaktadır. Ancak mev
cut nüsha muhtasar olup 538 (1143-44) 
yılı olaylarıyla son bulmaktadır. Eserin 
geri kalan kısmı muhtemelen kaybol
muş veya müstensihin eline geçmemiş
tir. Müellif peygamberler tarihinden son
ra Hz. Muhammed'in nesebi, hayatı. isim 
ve sıfatları, lakap ve künyeleri hakkında 
bilgi vermiş ve bunların ayrı ayrı listele
rini kaydetmiştir. Ayrıca vahiy katipleri, 
amcaları, hataları, kızları ve zevcelerine 
dair bilgi vermiş, mucizelerinden ve ah-

. !akından bahsetmiştir. Daha sonra Hu
lefa-yi Raşidfn, Emevfler, Abbasfler, Fa
tımfler ve Büveyhfler'in tarihleriyle, is-


