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AZMzADELER 

XVIII ve XIX. yüzyılda 
Suriye'de önemli hizmetlerde bulunan 

bir Türk ailesi. 
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Aslen Konyaii olup daha sonra Suri
ye'ye yerleşen sütalenin bilinen ilk atası 
Kemik Hüseyin'dir. Bundan dolayı aile 
Suriye'ye gittikten sonra, Arapça "ke
mik" manasma gelen azm lakabıyla anıl
mıştır. Hüseyin'in torunlarından İbrahim 
Bey 1638' de Bağdat Seferi'nden sonra 
Suriye bölgesine yerleşmiştir. İbrahim 
Bey'in İsmail (ö 1730) ve Süleyman (ö . 

1743) adlarında iki oğlu olduğu bilinmek
tedir. İsmail'i n de hepsi kendisi gibi pa
şa olan İbrahim (ö . ı 746), Mustafa (ö . 
1755). Esad (ö 1757) ve Sadeddin (ö 

1762) adlarında dört oğlu olmuştur. 
Azmzadeler'den bazıları cerde* baş

buğluğu, mutasarrıflık, mirahur* luk ve 
valilik görevlerinde bulunmuşlar, emirü'l
hac olarak hizmet etmişlerdir. Vak'anü
vis Ahmed Vasıf Efendi, 1725'ten 1800'e 
kadar bu aileden otuzdan fazla vezir ve 
mir-i miran* çıktığını kaydetmektedir 
(Tarih, ı. 230). Azmzadeler'den ilk Şam 
valisi ve emirü'I-hac olan kişi İsmail Pa
şa'dır. Onun babası ise "vezir-i ekber 
Azm" olarak anılmaktadır. İsmail Paşa'
nın ardından kardeşi Süleyman Paşa 14 
Ocak 1734'te Şam valisi oldu. Daha son
ra İsmail Paşa'nın oğlu Esad Paşa 1743'
ten 1757'ye kadar Şam valisi ve emirü'l
hac olarak görev yaptı. Fakat vazifesini 
su istimalden dolayı 1757' de idam edil
di. Yine bu aileden olup Halep ve Say
da valiliklerinde bulunan Mehmed Paşa 
1771 'de Şam valiliğine ve emirü'l-hac ma
kamına getirildi. 1772-1773 yılları arasın
da ise bir yıl kadar Karaman valiliği yap
tıktan sonra tekrar eski görevine tayin 
edildi ve ölümüne kadar burada kaldı. 
Azınzadeler genellikle Suriye bölgesin

de olmak üzere Şam, Halep, Bağdat, 

Rakka, Kudüs, Sayda, Trablusşam, Ya
fa. Cidde ve Mısır'da; Anadolu'da Kara
man, Konya, Maraş, Sivas, İçel , Trabzon, 
Diyarbakır, Afyonkarahisar'da. ayrıca Ro
dos, Li m ni. İstanköy ve Rumeli ·de gö
rev yaptılar. Suriye bölgesinde uzun sü
re bulunmalarından dolayı arşiv vesika
larında "Arabistan vüzerası ". 1725 'ten 
1807'ye kadar aralıklarla emirü' I-hac ola
rak çalışmalarından dolayı da "ced-be
ced emirü'l- hacdırlar" şeklinde anılmış
lardır. Azınzadeler Suriye'de görev yap
tıkları sırada göçebe Arap kabilelerinin 
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çıkardığı huzursuzlukları önlemişler, ay
rıca Lübnan'da Zahir el-Ömer, Mısır'da 
Bulutkapan Ali Bey ve Mehmed Zeheb 
isyanlarına karşı mücadele etmişlerdir. 
Bundan başka Napolyon'un Suriye ha
rekatı sırasında Azmzacte ailesinden Ab
dullah Paşa'nın bölgeyi savunmada hiz
meti geçmiştir. 

XIX. yüzyılın ikinci yarısından sonra 
ailenin Araplaşmaya başladığı ve Arap 
milliyetçilik hareketleri sırasında aile 
mensuplarının bazı teşebbüslerde bulun
dukları görülmektedir. Bununla birlikte 
bu davranışı tasvip etmeyen ve karşı çı
kan Azınzadeler de vardır. 1915'te Os
manlı Meclis-i Meb'Gsanı'nda Şam me
busu olarak bulunan Azmzade Mehmed 
Paşa buna bir örnek teşkil eder. Onun, 
Arap milliyetçilik hareketlerinde önem
li rol oynayan Refik Bey el-Azm ve Hakkı 
el-Azm'ın idamı üzerine ilahi adaletin 
yerini bulduğunu söylediği ve aile fert
lerinden böyle utanç verici davranışlar
da bulunanların çıkmasından dolayı duy
duğu üzüntüyü dile getirdiği bilinmekte
dir. Yine bu aileye mensup olup 1956'
da Suriye Savunma bakanı olan Halid el
Azm ihtilalden sonra Şam'daki Türk el
çiliğine sığınmıştır. Suriyeli tanınmış edip 
ve şair Cemi! el-Azm (ö. 1933) da bu ai
leye mensuptur. 

Bazı aile mensupları halen Suriye'de 
yaşamakta olan Azmzadeler, görev yap
tıkları yerlerde hanlar, hamamlar, çeş
meler, kuyu ve kulelerle pazar yerleri 
ve daha başka hayır eserleri meydana 
getirmişlerdir. Şam'daki Azmzade Esad 
Paşa Köşkü bugün müze olarak kulla
nılmaktadır. Aynı şehirde bulunan Türk 
elçiliği binasının bir bölümünün mülki
yeti de daha önce Azmzacte Halid'e aitti. 
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(bk. VAMIK ve AZRA). 

AZRAiL 
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Dört büyük melekten 

can almakla görevli olanı. 
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Ahd-i Atik'te ölüm Tanrı'nın gönder
diği bir meleğin faaliyeti olarak kabul 
edilmektedir. Rab ile İsrailoğulları ara
sındaki diyalogu sağlayan "rabbin me
leği " (Yahve'nin meleği) insanların ölümle 
cezalandırılmasında zaman zaman görev 
almakta (II. Krallar, I 9/ 35; ı. Tarihler, 21 1 

15), bu işi yapan melek bazan da "helak 
edici" (Çıkış, 12 / 23; II. Samuel, 24 / !6) 

diye adlandırılmaktadır. "Ölüm melek
leri " (mal 'ake ha-mawet) ifadesi ise sa
dece bir yerde zikredilmektedir (Süley
man'ın Meselleri, 14/ ı6) Rabbiler (yahu
di din bilginleri) "ölüm meleği" (mal'ak ha
mat) kavramını Mezmurlar'daki (89 1 48) 

ifadeyle temellendirmişlerdir. Rabbiler'e 
ait eserlerde ondan fazla ölüm meleği 
adı yer alır ki bunlardan biri de Azrael'
dir. Yahudilik'te ölüm meleğinin yara
tılışın ilk gününde var edildiğine inanı
lır. Mekanı göklerde olup on iki kanadı 
vardır. Ölüm anında kılıcını çekmiş ola
rak kişinin baş ucuna gelir. O, Mesih ta
rafından yok edilecektir. Yahudi gelene
ğine göre ölüm meleği , ruhunu almak 
üzere Hz. Musa 'ya geldiği zaman Musa 
onu reddetmiş ve onun ruhu Tanrı ta
rafından alınmıştır (JE, IV, 480-481 ). Da
ha ayrıntılı olmak üzere benzer bir riva
yet de hadislerde yer almaktadır (Buha
rT, "Cena'iz", 69, "Enbiya'", 3 ı ; Müslim, 
"Feza'il", 157, 158). Hıristiyanlık'taki umu
mi melek inancı Yahudilik'ten alınma

dır. Bu sebeple onlarda da ölüm mele
ğinin varlığına ve görevlerini ifa edişine 
Yahudilik'te olduğu gibi inanılınaktadır 
(Michl, I, 5ıı). 

Azrail kelimesi muhtemelen İbranice 
asıllı olup Kur'an-ı Kerim'de ve sahih ha
dislerde geçmemektedir. Secde süre
sinde (32/ i ı) insanların canını almakla 
görevli olan melekten "melekü'I-mevt" 
(ölüm meleği) diye bahsedilir. Hadislerde 
de "melekü'l-mevt" tabiri geçmektedir 
(Buhari. "Cena'iz", 69, "Enbiya' ", 3 ı; Müs
lim, "Feza'il", 157, 158; Tirmizi, "Tefsir", 
7; İbn Mace, "Cih&d", ıo ; Müsned, Il, 269, 
35 ı ; IV, 287; V, 395 ı. Ancak ilk iki halife 
döneminde müslüman olan Ka'b el-Ah
bar ile Vehb b. Münebbih gibi şahıslar
dan nakledilen İsrailiyat arasında Azrail 


