
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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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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Mısır anayasasının ilanından sonra ya
pılan ilk milletvekili seçimlerine katıldı 

ve parlamentonun en genç üyesi oldu. 
Mecliste özellikle askeri meselelerde oto
rite olduğunu kabul ettirdi. Çeşitli te
maslarda bulunmak üzere bir parlamen
to heyetiyle Rio de Janeira'ya ( 1 927ı, bir 
iktisat heyetiyle Brüksel'e (1929ı. bir zi
raat heyetiyle de Romanya'ya gitti (1930) 
Mısır'ı temsilen katıldığı Kudüs'te top
lanan Filistin Konferansı'nda (Ara l ık 1931 ı 
yaptığı ve büyük bir ilgiyle karşılanan 
konuşmasında, Trablus'u işgal eden ve 
ömer ei-Muhtar'ı uçaktan atarak şehid 
eden (16 Eylül 1931 ı İtalya'yı ağır bir dil
le kınadı. Bu sırada Filistin· i mandası 
altında bulunduran ingilizler bu konuş
ma sebebiyle onu Kudüs'ten çıkardılar. 
Bu olay üzerine Arap birliği fikri konu
sundaki çabalarını yoğunlaştırdı ve bü
yük yankılar uyandıran bazı yazılar ka
leme aldı. 

Mısır'ı temsilen İslam ülkelerinde çe
şitli görevler yaptı. 1936'da Irak, İran ve 
Suudi Arabistan'a, 1937'de Afganistan'a 
orta elçi tayin edildi. 1938'de Vakıflar ve 
Sosyal işler Bakanlığı'na getirildi. Lond
ra'da toplanan Filistin Konferansı'na ka
tıldı ( 1939ı. Aynı yıl Türkiye'ye orta elçi 
olarak gönderildi. 

Abdurrahman Azzam'ın ingiltere'nin 
yanında yer almak isteyen Mısır hükü
metine engel olması ve böylece devletin 
ll. Dünya Savaşı'na katılmasını önleme
si, Vakıflar ve Sosyal işler bakanlığı sı
rasında iyi bir ordu kurmaya başlama
sı. önemli hizmetlerinin başında gelmek
tedir. 1942 yılına kadar başkumandan
lığını bizzat yürüttüğü ei-Ceyşü'l-mura

bıt adlı bu ordu kısa bir süre sonra in
giliz entrikaları ile ilga edildi ( 1944 ı 

Aynı yıl Dışişleri bakan yardımcılığı
na getirilen Azzam 22 Mart 1945 tari
hinde Arap Birliği'nin kuruluşunda önem
li rol oynadı ve birliğin ilk genel sekre
teri oldu. Bu sahadaki çalışmalarını yü
rütürken başta Amerika Birleşik Dev
letleri Başkanı Roosevelt olmak üzere 
pek çok devlet başkanı ve devlet erka
nı ile görüşmeler yaptı. ı. Dünya Sava
şı'nda ve sonrasında cephede savaşa
rak savunduğu Libya 'yı ll. Dünya Sava
şı 'ndan sonra da büyük devletlere kar
şı himaye etmeye çalışarak parçalan
masına engel oldu ve istiklaline kavu
şuncaya kadar devletler arası düzeyde 
onu müdafaa etti. Abdurrahman Azzam, 
Şla jle Ehl-i sünnet arasında müsbet bir 
diyalogun kurulması için ciddi gayretler 
de gösterdi. 
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Abdurrahman Azzam. Cemal Abdünna
sır ve Mısır ordusunun bazı kumandan
ları ile ihtilafa düşünce Arap Birliği ge
nel sekreterliğinden istifa ettiğini açık
ladı (9 Eylül 1952) Bu istifa Arap alemin
de büyük üzüntü ile karşılandı. Daha 
sonra Suudi Arabistan'ın Birleşmiş Mil
letler temsilciliğinde siyası müsteşarlık 
görevini kabul etti. Önce Melik Abdüla
ziz, sonra da Melik Paysal'ın müsteşarı 
olarak uzun yıllar Suud i Arabistan· da 
kaldı ve bu ülkede önemli hizmetler gör
dü. Bazı diplomatik görüşmeler yapmak 
üzere gittiği Fransa'nın Cannes şehrinde 
2 Haziran 1976'da vefat etti. Cenazesi 
Kahire'ye getirilerek Hulvan'daki mesci
dinde toprağa verildi. 

Mısırlı tanınmış alimlerden Abdülveh
hab Azzam'ın amcası olan Abdurrahman 
Azzam, güçlü şahsiyeti , askeri, idari ve 
siyası dehasıyla tanınmış, islam ülkele
ri arasındaki birçok önemli anlaşmazlığı 
çözmedeki başarısı sebebiyle de "Şey

hü'l-Arab" diye anılmıştır. 

ingilizce, Fransızca ve Türkçe'yi iyi bi
lirdi. Yankılar uyandıran pek çok yazısı 
arasında el- 'Arab dergisinde yayımla
nan "Geleceğin Milleti Araplar" (ei-'Arab 
ümmetü'l-müsta~belı adlı ünlü makalesi 
daha sonraki yıllarda pek çok gazete ve 
dergi tarafından iktibas edilmiştir. Siya~ 
sı makaleleri el-Cihad, ei-Ziya', Mışır, 
Kevkeb, eş-Şar~, el-Belag, el- 'Arab 
ve Ehram gibi çeşitli gazete ve mec
mualarda yayımlanmıştır. 

Eserleri. 1. Batalü'l -ebtal. Hz. Peygam
ber'in hayatı ile ilgili olan ve Azzam ·ın 
Mısır radyosunda yaptığı konuşmalardan 
meydana gelen bu eser Kahire'de yayım
lanmış (1357 1 1938ı ve Büyükler Büyü
ğü Resw-i Ekrem'in Örnek Ahlakı ve 
Kahramanlığı adıyla Hayreddin Kara
man tarafından Türkçe'ye de tercüme 
edilmiştir (İstanbul1 971ı. 2. er-Risiiletü'l
{J.iilide. islam'ın insanlık için yegane sa
adet kaynağı olduğu ana fikrinden ha
reketle kaleme alınan bir eserdir (Kahi
re 13651 1946). Pek çok dile çevrilen, En
donezya, Pakistan ve bazı Arap ülkelerin
de ders kitabı olarak okutulan bu eser 
Hasan Hüsnü Erdem tarafından Ebedi 
Risiilet adıyla Türkçe'ye çevrilmiş ve Ah
med Harndi Akseki'nin uzun bir mukad
dimesiyle birlikte yayımlanmıştır (Ankara 
1948). Azzam'ın bu eseri, Caesar E. Fa
rah tarafından The eternal message of 
Muhammed adıyla İngilizce'ye de tercü
me edilmiştir (London 1979ı . 3. Müg;ek
kiriitü 'AbdirraJımiin 'Azziim (Kahire, 
ts .) Yakın dostu Cemil Arif'e bütün ay-

rıntılarıyla anlattığı ve bazı bölümlerinin 
ölümünden sonra yayımianmasını iste
diği hatıralarıdır. 
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AZzAM, Abdülvehhab 
(i~ yk_,ll~) 

Abdülvehhab b. Muhammed 
b. Hasen b. Salim b. Azzam 

(1894- 1959) 

Mısırlı edip, yazar ve 
doğu dilleri alimi. 

_j 

Mısır'ın önemli yerleşim merkezlerin
den Clze'nin Şübek köyünde doğdu. Tah
siline dini eğitimle başladı ve küçük yaş
ta hafız oldu. Bir süre Ezher Üniversite
si'ne devam etti, daha sonra Medrese
tü'!- kazai 'ş-şerTye geçerek 1920 yılın
da buradan mezun oldu ve aynı okula 
hoca olarak tayin edildi. Bu sırada Ka
hire Üniversitesi'ne de devam ederek 
1923'te Edebiyat ve Felsefe Bölümü'nü 
bitirdi. Aynı yıl Londra'daki Mısır sefa
retine imam olarak gönderildi. Burada 
görevliyken Londra Üniversitesi Doğu Dil
leri Bölümü'ne girdi. Farsça, Türkçe ve 
Urduca öğrendi; 1928'de "Ferldüddin At
tar'a göre tasawuf" konulu bir mastır 
çalışması yaptı. Mezun olduğu Kahire 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde ho
calık yapmak üzere Mısır'a döndü. Bu
rada Fars edebiyatının önemli eserlerin
den Şehniime ' nin Arapça tercümesi üze
rine doktora çalışması hazırladı ( 1932). 
Önce aynı üniversitenin Arap Dili ve Do
ğu Dilleri Bölümü başkanlığına, 1945 yı

lında da Edebiyat Fakültesi dekanlığına 
getirildi. Bir yıl sonra da Mecmau'l -luga
ti'l -Arabiyye (Arap Dil Akademisi) üyesi ol
du. 1948'de Suudi Arabistan'a orta elçi 
olarak gönderildi. Sonra Pakistan'a, ora
dan da tekrar Suudi Arabistan'a büyü
kelçi tayin edildi (1954) . Suud hükümeti 
tarafından Riyad Üniversitesi'ni kurmak
la görevlendirilen Abdülvehhab Azzam 


