ASABiYET
kız kardeşler .

b) Yine kızlar veya oğul
ile beraber bulunan baba bir kız
kardeşler. Mesela miras bırakanın iki
kızı . bir de öz kız ka rdeşi bulunduğun
da, kızlar ashabü'l-feraizden olarak mirasın üçte ikisini eşit şekilde paylaşırlar;
geriye kalan üçte bir hisse de maa'lgayr asabe sıfatıyla öz kız kardeşin olur.

lenek ve görenek gibi müştereklere dayanan milliyet fikrinden çok, yalnızca ırk
birliğinden kaynaklanan kavmiyete benzemekte. ancak bugün anlaşıldığı manqdaki ırkçılığa göre daha dar çerçeveli ve kabilevi bir karakter arzetmektedir.

B) Sebebiyye. Bu kısma giren asabe,
miras bırakan şahsa (ölüye) kan bağı ve
nesep ile değil , azat olma sebebiyle bağ
lı bulunmaktadır. Bu durumda köleyi
azat eden erkek veya kadın (mevla*),
eski kölesinin nesebf asabe veya ashabü'l-feraiz nevinden varisierinin bulunmaması halinde ona. sebebf asabelik ile
varis olmaktadır.

yapıdan

kızları
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soydan gelenlerin veya
sebeple aralarında
. yakınlık bulunanların muhaliflere karşı
birlikte hareket etmelerini sağlayan
dayanışma duygusu.
L
Aynı

bir

başka

Cahiliye döneminde. aralarında baba
kan bağı bulunan akrabanın
oluşturduğu topluluğa "asabe", bu topluluğun bütün fertlerini birbirine bağla
yan ve herhangi bir dış tehlikeye karşı
koymak veya saldırıda bulunmak söz
konusu olduğunda bütün topluluk üyelerinin harekete geçmesini sağlayan birlik ve dayanışma ruhuna da "asabiyet"
denilmekteydi. Asabiyet, esas itibariyle
soy (ne se b) birliğinden kaynaklandığın
dan. aynı soydan olanlar arasında or ganik yakınlık (kurbü 'l-luhme .....ııı..,....}) arttıkça asabiyet de güçlenir, buna karşılık
bu yakınlık aileden başlayarak aşirete,
kabileye doğru yayıldıkça asabiyet de
zayıflardı. Bu gerçek asabiyet yanında
bir de hükmf veya itibari asabiyet vardır ki bu kan bağına dayanınayıp herhangi bir akid, antlaşma, kefalet vb. uygulamalarla kurulan asabiyettir. Bunlardan gerçek asabiyet. modern sosyolojinin temel kavramlarından olan ve ırk
birliğini aşarak vatan. tarih, kültür, getarafından

Düzenli bir siyasf birlikten ve hukuki
mahrum olan Cahiliye döneminde. bir kabilenin veya lsabileden bir kişi
nin başka kabile tarafından -hangi sebeple olursa olsun- tecavüze uğraması
nı önleyen veya herhangi bir tecavüzün
vukuu halinde, bunun doğurduğu maddf ve manevf zararın telafisini sağlama
ya sevkeden en önemli ve tesirli amil
asabiyet kanunu idi. Saldırıya maruz kalan tarafın kendi kabilesini yardıma çağırması (istigase) halinde bütün kabilenin galeyana gelerek (hamiyye) bu çağrı
uyarınca hareket etmesi asabiyet kanununun kaçınılmaz bir gereği idi ki Cahiliye döneminde ardı arası kesilmeyen
kabileler arası savaşların temelinde bu
kanun vardı.
Asabiyetin siyasf ve hukukf alanlardaki
otorite boş l uğunu doldurmak. mal, can
ve ırz güvenliğini sağlamak gibi olumlu
yönleri yanında aile, aşiret veya kabilenin. yahut benzer bir topluluğun hak ve
menfaatlerine tecavüz etmek. onlara
karşı şiddete başvurarak üstünlük sağ
lamak gibi olumsuz ve zararlı yönleri de
vardı. Böyle bir asabiyet anlayışı , Cündeb b. Anber b. Temim'e isnat edilen
(Meydan!, ll. 334) bir şiirde, " İster zalim
ister mazlum olsun kardeşine yardım
et" şeklinde ifade edilmiş, zamanla Arap
atasözleri arasına giren bu ifade, yazı 
sız bir kanun olarak telakki edilmişti.
Şair Asla' b. Abdullah'ın, "Kardeşim bir
topluluğa karşı haksızlık yapınca ben
ona yardım etmeyeceksem haksızlığa
uğ rayınca da yardım etmem " anlamına
gelen beyti (Ebü'I -Mehasin eş-Şe y bT, 1,
325), başka bir şairin, "Senin gerçek kardeşin seninle birlikte hareket eder ; sen
zalim olursan o da seninle birlikte zalim olur" manasındaki beyti (Ebü'l -Hil al
el-Askeri, I, 58-59). Cahiliye dönemindeki
asabiyet anlayışının tipik ifadeleridir.
Kur'an-ı Kerfm'de "asabiyye" kelimesi
geçmemekle birlikte ona yakın bir anlam ifade eden "hamiyye· kelimesi mevcuttur (b k ei-Feth 48 / 26) Her ne şekil
de olursa olsun bu zihniyetin temelini
teşkil eden soy üstünlüğü . kabilecilik ve
kavmiyet davalarının tümüyle reddedildiği (bk et-Tekasür 102 / 1-81 , samimi

dindarlık ve ahlaki hassasiyet demek
olan takvii dışında bir üstünlük sebebi
görülmediği. gruplar arasında baş gösterebilecek çekişmeleri -asabiyet gayretiyle daha da arttırmak yerine- öncelikle. adalet ve hakkaniyete dayanan uzlaşma yoluna gitme ve her durumda
haksız tarafın karşısında olma veeibesinin getirildiği açıkça görülmektedir (bk
ei-Hucurat 49/ 9-1 3) Al-i imran süresinin
103. ayetinde müslümanlara hep birlikte Allah ' ın dinine (hab lül lah) sarılmaları
emredildikten sonra. Allah · ın -Cahiliye
asabiyetinden kaynaklanan- düşmanlık
ları nasıl kardeşliğe dönüştürdüğü ve
böylece onları bir ateş çukuruna düş
mekten nasıl kurtardığ ı hatırlatı lır. Baş
ka bir ayette ise ibk ei-Maide 5/ 21 kötülük ve düşmanlık istikametinde dayanışma yasaklanarak "iyilik ve takvii
üzerinde yardıml aş ınız " emriyle dayanışmaya ahlaki bir muhteva kazandırıl
mıştır.

Hadislerde hem asabiyetin tarifi verilmiş, hem de asabiyet davasının islam'ın ruhuna aykırı olduğu açıkça ortaya konulmuştur. Buna göre asabiyet.
bir kimsenin haksız olmasına rağmen
kendi kavmine yardımcı olmasıdır 1Ebu
Davüd , "Edeb", 11 2) Cübeyr b. Mut'im'in rivayet ettiği ve Buhari'nin Sahih 'i dı
şındaki belli başlı hadis mecmualarında
bazı varyantlarıyla yer alan aşağıdaki
hadis. hem asabiyetin Cahiliye dönemindeki muhtevasını göstermesi, hem de
Peygamber'in asabiyet temayOllerinin
müslümanlar arasında yeniden baş göstermesinden duyduğu kaygıyı hatı ra getirmesi bakımından son derece önem lidir: "Müslüman cemaatten ayrılan ve
itaat yolunu terketmiş olarak ölen kimsenin ölümü Cahiliye ölümüdür. Ümmetime karşı harekete geçerek müminin
imanına saygı duymaksızın ve sözleşme
li bulunduğu kimseye karşı olan ahdine
vefa göstermeksizin suçlusuyla suçsuzuyla bütün ümmetimi vurmaya ka l kı
şan kimse benim ümmetimden değil
dir. Asabiyet duygusuyla öfkelenen. asabiyet uğruna savaşırken yahut asabiyet
davası güderken körü körüne açılmış bir
bayrak altında ölen kimsenin ölümü Cahiliye ölümüdür" (Müslim . "İm&re", 57 ;
NesaT, "Talırirn" , 28 ; ibn Mace. "Fiten", 7;
Müsned, ll, 306, 488) . Hz. Peygamber' in
müslümanlar arasında asabiyetin yeniden ortaya çıkmasından duyduğu kaygıyı gösteren ve bu tehlikenin işareti
gibi görünen bazı olayları yansıtan daha
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ASABİYET
başka hadisler de vardır. Nitekim Müslim'in kaydettiği bir olay böyle bir işa
ret taşımaktad ı r. Cabir'in naklettiğine
göre muhacirfn ve ensardan iki genç
aralarında kavga etmişler ve Cahiliye
döneminde olduğu gibi " Yetişin ey muhacirler! ". "Vetişin ey ensar!" diyerek
kendi tarafların ı yardıma çağırmışlardı.
Olayı haber alan Resülullah, "Bu ne hal!
Cahiliye davası mı?" sözleriyle tarafia ra
çıkıştı.

Olayın ayrıntılarını öğrendikten

sonra. "Kişi zalim de olsa mazlum da olsa kardeşine yardım etsin" şeklindeki
ünlü Cahiliye atasözünü tekrar edip zalime yardımın onun zulmüne karşı koymak demek olduğunu ifade ederek yukarıdaki meşhur söze yepyeni bir muhteva kazandırmıştır. İbn Teymiyye bu
hadisi zikrettikten sonra kişinin, Cahiliye halkının yaptığı gibi -haklısına haksı
zma bakmaksızın- kendi topluluğu lehine asabiyet davası gütmesinin caiz olmadığını , buna karşılık düşmanlık hisleri beslemeksizin ve hak kaygısıyla ken di yakınlarına yardım etmesinin gerekli
(vacip) veya tavsiye edilebilir (müstahap )
bir davranış olacağını belirtmektedir ıii1:·
tii a, ü 's·şırati'l·müsta kfm, s. 70).

Asabiyet kavramını ilk defa ilmi ve objektif bir metotla inceleyen İslam mütefekkiri tarih ve devlet felsefesini açık
larken bu kavrama en büyük ağırlığı veren İbn Haldün'dur. İbn Haldün asabiyet teriminin kendi felsefesinde ihtiva
ettiği manayı tam olarak ifade eden bir
tarifini vermemiştir. Bu yüzden çeşitli
araştırmacılar, asabiyet teriminin Mukaddime'de dayanışma ruhu, cemaat
ruhu, grup duygusu, kabilecilik, kan bağı. sosyal dayanışma gibi kavramlardan
biri veya birkaçı karşılığında kullanıldı
ğını öne sürmüşlerdir. Bununla birlikte
İbn Haldün, asabiyeti dar manada savunma (müdafaa) veya saldırı (mütalebe)
maksadına yönelik mücadele enerjisi
sağlayan toplumsal şuur şeklinde anlamaktaysa da. Mu~addime'nin bu konuyu işleyen ilk bölümlerinden anlaşıl
dığına göre asabiyeti ırki bağların veya
coğrafi. siyasi yahut da dini sebeplerin
doğurduğu birlik ve dayanışma ruhu
olarak incelemiştir. Bu sebeple o asabiyeti şu veya bu dönemdeki ya da çevredeki uygulanış biçimine göre değil . doğ
rudan doğruya beşerin fıtri bir özelliği
ve en küçük içtimal birliklerden en büyük devletlere kadar bütün toplulukların kuruluş, gelişme ve yıkılışiarında rolü bulunan bir kitle enerjisi olarak ele
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almakta ve öfke, şehvet vb. öteki biyolojik ve psikolojik yetenekler gibi asabiyetin de müsbet veya menfi yönlerinin
mevcut olduğunu söylemektedir. Buna
göre Hz. Peygamber'in yerdiği asabiyet.
haksız ve yanlış uygulamalarla ortaya çı
kan Cahiliye asabiyetidir. Buna karşılık
asabiyetin hakka ve Allah'ın emrini gerçekleştirmeye hizmet yolunda kullanıl
ması arzu edilir bir şeydir. Esasen dinler ve şeriatlar bile asabiyet desteğiyle
kurulur, bu destekten mahrum kalınca
da yıkılırlar (Mui1:addime, s. 180- I 81).
İbn Haldün'a göre asabiyet, en iptidai
şekliyle . beşerin tabiatında

bulunan zulüm ve düşmanlık temayüllerine karşı
yine aynı tabiattan gelen akraba vb. yakınlara acıma duygusunun doğurduğu
yardımlaşma ve dayanışma eğilimidir
(a. e., s. 11 6-l 17). Gerçekte soy birliğin
den. başka bir deyişle organik yakınlık
tan kaynaklanan. dolayısıyla en ileri derecede ilkel (bedevf) topluluklarda bulunan asabiyet. toplUlukların yerleşik ve
medeni (hadarf) hayata geçmeleri nisbetinde gücünü kaybeder (a.e., s. 118, 125 ).
Zira bu durumda çeşitli nesepler arasında homojenliğin ortadan kalkması
soy birliğini olumsuz yönde etkileyecektir. Nitekim en güçlü asabiyet, birbirine
en yakın akraba (en-nesebü'l -hassa) arasında bulunur ve nesep uzak akrabaya
(en-nesebü 'l-amme) yayıldıkça asabiyet de
zayıflar (a.e., s. 11 9).
İbn Haldün, kendi dönemine kadar islam kültür ve medeniyetinin hakim olduğu ülkelerdeki hanedan, kabile ve milletierin tarihleri üzerinde yaptığı objektif inceleme ve tahlilleri neticesinde ilkel hayattan medeni hayata, aile, aşi
ret. kabile birliklerinden devlet yapısı
na. kaba kuwet döneminden hukuk düzenine geçişin her safhasında rol oynayan temel faktörün asabiyet dinamizmi
olduğu hükmüne varmaktadır. Hatta o
devletin kurulmasından sonra bile asabiyetin bu fonksiyonuna ihtiyaç duyulacağı görüşündedir. Hükümdar veya hanedan siyasi prestüini (mecd) korumak
ve güçlendirmek için asabiyeti canlı tutmak zorundadır. Aksi halde daima pusuda bekleyen başka bir asabiyet grubu. güç üstünlüğünün kendisine geçtiğini anladığı anda hakimiyeti ele geçirebilir.
İbn Haldün'un tarih ve devlet felsefesinin bu şekilde bir nevi asabiyet diyalektiğine dayandığı muhakkaktır. Öyle

ki ona göre her yeni fikir ve inanca karbulunan menfi
tavır onlara galebe çalıp hakimiyet altı
na almak (mülk) için zora başvurmayı
gerekli kılar. Bu da ancak gayesi egemenlik ve mülk olan asabiyetle mümkündür. Dolayısıyla, bir hakimiyetin hatta peygamberlik veya herhangi bir ideolojinin başanya ulaşması, öncelikle asabiyet ruhunun gücüne bağlıdır (a. e., s.
117). Bu güce olan ihtiyaç bakımından
peygamber ile dini mesaj taşımayan baş
ka hakimiyet hareketleri arasında fark
yoktur. Hz. Peygamber'in, "Allah, kavminin himayesinden destek almayan hiçbir peygamber göndermemiştir" (Müs·
ned, ll . 533) anlamındaki sözü de bu gerçeği vurgulamaktadır (Mui1:addime, s.
143). Nitekim realitede de peygamberler risaletlerini tebliğ ederken kafirlerin
şı insanların tabiatında

baskılarına

karşı korunmalarını sağla

yacak olan kabile asaletine (hasep). asabiyet ve kudrete (ş ev ket) sahip olmuş
lardır (a.e., s. 86).
Bu suretle asabiyet peygamberin. dodinin başanya doğru ilerlemesi
için hareket enerjisi sağlarken din de
asabiyete toplayıcı. kaynaştırıcı bir nitelik kazandırır; ilkel şekliyle maddi menfaatiere yönelik olan asabiyeti idealize
ederek dini öğretilerin yayılması. hakikatin gün ışığına çıkarılması , daha faziletli bir toplum kurulması gibi yüksek
hedeflere yöneltir. Aynı şekilde din. israf ve ihtişam tutkusu ile itibar ve menfaat çekişmelerini dizginlemek suretiyle devlete süreklilik kazandırır. Ayrıca
hakimiyet ve iktidarın emniyet altına
alınması için siyasi ahlaka riayet edilmesinin ve idareyi elinde bulunduranların siyasi erdemlerle donanmalarının
gerekliliğini de vurgulayan İbn Haldün,
böylece asabiyet diyalektiğini ahlaki ve
manevi unsurlarla yumuşatmış bulunmaktadır. Nitekim ona göre en iyi siyaset Allah ' ın hükümlerini uygulamakla
gerçekleşir . Asabiyet mülkün kaynağı
(asi ) ve kuruluş sebebidir. Cömertlik, af,
müsamaha, sabı r. vefa. halkın sıkıntıla
rıyla ilgilenme. kanuna ve ilme saygı,
haya, merhamet, doğruluk gibi dini, ahlaki faziletler ve hayırlar da mülkün devamını sağlayan hasletlerdir. Bunlarsız
bir idare. uzuvları kesilmiş insan gibidir. Dolayısıyla kötülükler (mezmOmat )
ve fenalıklar (rezail ) işleyen bir milletin
iktidarı, Allah· ın koyduğu kanun gereğince yıkılıp gider (a.e., s. 129 -1 31; ay rı 
ca bk. !RKÇlLlK; MİLLİYETÇİLİK) .
layısıyla
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İslam dünyasında

L

vezir karşılığı veya
vezirin sıfatı olarak kullanılan
bir terim.
_1

İbranice'den Arapça'ya geçmiş olan bu
kelime, Hz. Süleyman'ın hikmet ve tedbiriyle tanınan veziri Asaf b. Berahya 'nın
adından gelmektedir. Osmanlılar'da vezir ve özellikle veziriazamlar için kullanılmıştır. Çeşitli kelimelerle birleşerek
"vezire ait" manasma asafi, sadrazam
konağı ve Babıali için Bab-ı Asafi, itibar
ve haysiyet sahibi kişile r için asaf-cah,
ileri görüşlü kimseler için asaf-rey ve
asaf-naiir vb. terkipler ortaya çıkmıştır.
Lutfi Paşa da (ö . 1564) Osmanlı devlet
idaresine dair tanınmış eserine Asafname• adını vermiştir. Edebiyatta ise vezirlerden bahsederken veya sadrazamIara yazılan kasidelerde övgü için kullanılmıştır. Asaf kelimesine Türk-İslam
toplumlarında erkek adı olarak da rastlanmaktadır.
BİBLİYOGRAFYA :

Kamus Tercüm esi, lll, 518 ; Türk Lugatı, 1,
90; Pakalın. 1, 92; Ömer Rıza Doğru!, "Asaf",
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İslami kaynaklarda
Hz. Süleyman 'ın katibi veya
veziri olduğu kaydedilen kişi.
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Asaf b. Berahya b. Şimea b. Mikael b.
Baaseya b. Malkiya (I. Tarihler. 6 / 38-43 ;
Sa'lebi, s. 243) Ahd-i Atik'e göre. Levioğulları'na mensup Gerşam ailesinden
Berekya'nın (Berekhya -Berechiah} oğlu
dur. Hz. Davüd zamanında kendisine,
ahid sandığı * nın Obededom'un evinden
esas yerine taşıtılınası sırasında, Hernan
ve Eytan (Ethan) ile birlikte. yüksek ses
çıkaran tunç zillerle sandığa kılavuzluk
etme işi verilmiştir (1 Tarihler. ı 51 1720. 25) Daha sonra Hz. Davüd tarafın 
dan ahid sand ı ğı önündeki merasirnde
bu zilleri çalmakla görevlendirilmiş (1.
Tarihler, 16 / 5, 7, 37) . ibadetin düzenlenmesinin ardından da çeşitli müsiki aletleriyle ilahi söyleyip _peygamberlik etmeleri için vazifelendirilen üç aileden birinin reisi olmuştur (1. Tarihler. 25 1 1-9)
Hz. Süleyman ' ın mabedi bina etmesinden sonra. ahid sandığının mabeddeki
yerine nakli sırasında da aynı görevi sürdürmüştür (ll. Tarihler. 51 ı 2) . Mezmurlar'dan on ikisi (Mezmur, 50/ 73-83) onun
adını taşımaktadır. Onun "peygamber"
veya "gören" olduğu da kaydedilmektedir (ll. Tarihler, 291 30)
İslami kaynaklarda Asaf b. Berahya
Hz. Süleyman'ın teyzesinin oğlu , çok güvendiği bir kişi, sıddik, hatta Hz. Süleyman· ın katibi ve veziri olarak gösterilmekte. ism-i a'zam* ı bildiği, duasının
kabul edildiği, keramet sahibi olduğu
nakledilmektediL Tarihçiler ve müfessirler onun adını Hz. Süleyman'la ilgili bir
vak ' ayı izah ederken zikrederler ki bu
vak'a Kur'an -ı Kerim'de şu şekilde nakledilmektedir: Hz. Süleyman Sebeliler'in
teslim olmalarını istedi ve çevresindekilere. "Ey ulular. dedi ; bana teslim olarak gelmelerinden önce hanginiz onun
(Sebe melikesinin) tahtını bana getirir?.
Cinlerden bir ifrit, 'Sen yerinden kalkmadan önce ben onu sana getiririm' dedi. 'Bunu yapmaya gücüm yeter ve ben
güvenilir bir kimseyi m'. Kendisinde kitaptan ilim bulunan zat ise, 'Sen gözünü açıp kapayıncaya kadar ben onu sana getirebilirim' dedi " (en-Nemi 271 3840) Sebe melikesinin tahtını göz açıp
kapayıncaya kadar geçecek bir sürede
getireceğini söyleyen zatın kim olduğu
hususunda çeşitli rivayetler vardır. Müfessirler çoğunlukla bunun Asaf b. Be-

rahya olduğunu söylemektedirler. Tarihçiler de aynı görüşü paylaşırlar.
Asaf b. Berahya ile ilgili olarak İslami
kaynaklarda yer alan bir başka rivayet
de şöyledir : Hz. Süleyman bir adayı istila eder ve ada hükümdarının kızı Cerade'yi alır. Cerade. babasının başına gelenleri hatıriayarak mahzun olduğunu
söyler ve babasının bir süretinin yaptı
rılmasını ister. Hz. Süleyman bunu kabul eder. Fakat Cerade gizlice bu heykele tapmaya başlar. Bu iş Hz. Süleyman'ın
bilgisi dışında kırk gün devam eder. Hadiseyi haber alan Asaf b. Berahya bir
toplantı yapmak için Hz. Süleyman· dan
izin alır ve yaptığı konuşmada. daha önce yaşayan peygamberleri överek anar.
Sıra Hz. Süleyman· a gelince. "Çocukluğu'nda ne kadar uslu idi ve sevilmeyen
her şeyden ne kadar uzaktı " demekle
yetinir. Hz. Süleyman. niçin sadece gençlik yıllarından bahsedip daha sonraki dönem hakkında bir şey söylemediğini sorunca Asaf meseleyi anlatıp sarayında
kırk gündür puta tap ı lmakta olduğu
nu belirtir. Bunun üzerine Hz. Süleyman
putu kırdırır. Cerade'yi cezalandırır ve
kendisi de tövbe eder (Taberi, Tarif), ı.
497-498)
Asaf b. Berahya. bunlardan başka. Hz.
saltanat mührünü kaybetmesi hadisesiyle ilgili olarak da zikredilmektedir.

Süleyman'ın
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~ ÖMER F ARUK HARM AN

ASAF HALET ÇELEBİ
L

(bk. ÇELEBİ, Asaf Halet).

_j

ASAFİYE CAMii
Bağdat'ta

Davud
L

Paşa

Camii adıyla da
devri camii.

Osmanlı

anılan

_j

Şüheda Köprüsü'nün (Cisrü'ş -şühe da. eski adı: Cisrü 'I -Me'mün) yanında. yıkılan
Mevlevi tekkesinin yerine Bağdat Valisi
Davud Paşa tarafından 1826 - 1830 yıl-
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