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AZMzADELER 

XVIII ve XIX. yüzyılda 
Suriye'de önemli hizmetlerde bulunan 

bir Türk ailesi. 

_j 

ı 

_j 

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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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 



ile ilgili bazı rivayetler de tefsir kitapla
rına girmiştir. Ebü'I-Leys es-Semerkan
di'nin ölüm meleği hakkında verdiği bil
giler (Ha ka' iku'd-deka ' ik, s. 507) bu ne
vi rivayetlerdendir. Secde süresinde ve 
öteki bazı ayetlerde can almakla görev
li melekten tekil sigasıyla bahsedildiği 
halde diğer ayetlerde (ei -Enfal 8/50; en
Nahl ı 6/32-33) çoğul şekliyle (melaike) 
bahsedilir. Bu sebeple Azrail 'in ruhları 
almakla görevli melekler topluluğunun 
reisi olduğunu veya meleklerden yardım
cıl arı bulunduğunu söylemek mümkün
dür. Naziat süresinin baş tarafında ge
çen (79/ 1-2) "naziat" (çekip çıkaranlar) ve 
.. naşitat" (incitmeden alanlar) kelimeleri
nin ölüm melekleri (naziat kafirlerin ve gü
nahkar l arın, naşitat da müminlerin canla
rını almakla görevli melekler) . manasma 
geldiği görüşü kesin değildir. Çünkü mü
fessirlerin kanaatine göre aynı kelimele
rin ruhları . yıldızları. gazileri veya onların 
atiarını nitelendirmiş olması da müm
kündür. 

Kur'an'da ölüm meleğinin can almakla 
görevli olduğu açıkça belirtilmekle bir
likte (es-Secde 32 / ll ı bu fiil, her işin 
gerçek faili olan Allah 'a da nisbet edilir 
(ez-Zümer 39/ 42) Nitekim başka ayet
lerde (el-En'am 6/ 61; el-A'raf 7/ 37) ölüm 
meleklerinden "elçilerimiz" (rusu lüna) di
ye bahsedilmektedir. İbn Mace'nin riva
yet ettiği bir hadise göre ise ("Cihad", 
10) ölüm meleği bütün ruhları almakla 
görevlendirilmiştir. Yine Kur'an-ı Kerim'
de belirtildiği üzere ölüm melekleri, kö
tülüklerden korunan müminlerin ruhla
rını alırken şefkat ve nezaketle hareket 
ederler ve kendilerine selam verirler (en 
Nahl 16/ 32); kötülük işiemek suretiyle 
kendilerine zulmedenlerin canlarını alır
ken de yüzlerine ve arkalarma vururak 
onlara karşı sert ifadeler kullanırlar (el
Enfal 8/ 50; Muhammed 4 71 27; en-Nisa 
4 / 97; el-A'raf 7/ 37) 

Kur'an ve sahih hadislerde Azrail hak
kında ayrıntılı bilgi yoktur. Bundan dola
yı A. J. Wensinck gibi bazı alimierin ölüm 
meleğini tasvir biçimi, onun gücü, bu
lunduğu yer, canlıların ruhunu alış şekli 
ve zamanı hakkındaki iddiaları (bk iA, 
11 . 156-157; E/2 [ing 1. IV. 292-2931 İslami 
değildir. Ölüm gibi çok önemli bir hadi
se etrafında insanlık tarihi boyunca olu
şan ortak yorum ve yakıştırmalardan ve 
kısmen de İsrailiyat ' tan ibaret olan bu 
tür rivayetler bazı müslüman müellif ve 
ediplerin eserlerine de girmiştir. Nite
kim Türk edebiyatında ve halk hikaye
lerinde de Azrail motifi aynı unsurlarla 
işlenmiştir. 
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Abdurrahman b. Hasen 
b. Salim b. Azzam 

(1894-1976) 

Mısırlı ilim, fikir ve 
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devlet adamı. 
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8 Mart 1894'te Mısır'ın önemli yerle
şim merkezlerinden Cize'nin Şübek kö
yünde doğdu . Ailesi daha sonra kendi
sini okutabiirnek için Hulvan'a yerleşti
ğinden ilkokulu orada bitirdi. On beş ya
şında iken babasını kaybetti. Orta öğre
nimini Cfze Saidiyye Medresesi'nde ta
mamladı (1912) 

İngiliz işgali altında bulunan ülkesinin 
fakirlik, cehalet ve hastalık gibi düşman
larını yenmeden hürriyete kavuşamaya
cağına inanan Abdurrahman Azzam, tıp 
tahsil etmek üzere aynı yıl Londra'ya git
ti. Ancak ders yılının sonlarına doğru ga
zetelerden. Balkanlar ' daki Bulgar. Sırp 
ve diğer hıristiyanların vahşice cinayet-

AZZAM, Abdurrahman 

Son günlerinde Abdurrahman Azzam 

ler işlemeye başladıklarını. buralardaki 
camiierin kiliseye çevrildiğini , müslüman 
halkın yerlerinden ve yurtlarından kaç
mak zorunda bırakıldığını . hatta binler
cesinin öldürüldüğünü okuyunca tahsi
lini terketti ve devam etmekte olan ll. 
Balkan Harbi'nde Osmanlı ordusu safla
rında yer almaya karar verdi. Arnavut
luk yoluyla İstanbul 'a, oradan da Edir
ne'ye geçti. Burada Enver Paşa ile tanış
tı ve kendisinden yakın ilgi gördü. 1913'
te Edirne'nin Bulgar işgalinden kurta
rılmasında önemli hizmetleri görülerek 
askeri nişanla taltif edildi. Bir ara İstan
bul Üniversitesi'ne kaydını yaptırdıysa 
da devam etme fırsatı bulamadı. I. Dün
ya Savaşı ' nın başlamasından birkaç ay 
önce Mısır'a döndü. Kısa bir süre sonra 
İtalya· nın İtilaf devletlerine katılmasıy
la Trablus Harbi'ne iştirak etmek üzere 
Libya'ya (Berka) geçti (1915) ve orada çe
şitli savaşlarda bulundu. Emir İdris es
Senüsi, Ömer el-Muhtar ve bölgenin is
tiklalini ilan eden diğer liderlerle sağ
lam dostluklar kurdu. Onların müşterek 
gayretleriyle Trablus Cumhuriyeti ilan 
edilince İtalya bu yeni devlete savaş aç
tı (1918) Abdurrahman Azzam. silah te
min etmek maksadıyla bu sıralarda bir
kaç defa.Almanya'ya ve İstanbul'a gidip 
geldi. Bu faaliyetleri sebebiyle İngilizler 
onun Mısır'a girmesini yasaklarken İta l
yanlar da lıakkında idam kararı çıkar
dılar. Mısır istiklalini ilan ettikten son
ra. sekiz yıl savaştığı Libya'dan Ömer ei
Muhtar ile birlikte ülkesine döndü ( 1923) 
İki yıl misafir ettiği Ömer ei-Muhtar, ile
ri yaşına rağmen vatanına gidip cihad 
etmek isteyince ona gerekli silah ve 
malzemeyi temin ederek Libya 'ya geç
mesini sağladı. 
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