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Gii\J MusTAFA ÇAGR ı cı 

ASAF 
(U...,\) 

İslam dünyasında 
vezir karşılığı veya 

vezirin sıfatı olarak kullanılan 
bir terim. 
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İbranice'den Arapça'ya geçmiş olan bu 
kelime, Hz. Süleyman'ın hikmet ve ted
biriyle tanınan veziri Asaf b. Berahya 'nın 

adından gelmektedir. Osmanlılar'da ve
zir ve özellikle veziriazamlar için kulla
nılmıştır. Çeşitli kelimelerle birleşerek 

"vezire ait" manasma asafi, sadrazam 
konağı ve Babıali için Bab-ı Asafi, itibar 
ve haysiyet sahibi kişiler 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 Asafna
me• adını vermiştir. Edebiyatta ise ve
zirlerden bahsederken veya sadrazam
Iara yazılan kasidelerde övgü için kul
lanılmıştır. Asaf kelimesine Türk-İslam 
toplumlarında erkek adı olarak da rast
lanmaktadır. 
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ASAF b. BERAHYA 
( \:> _,; .:.r. U...,\ ) 

İslami kaynaklarda 
Hz. Süleyman 'ın katibi veya 

veziri olduğu kaydedilen kişi. 
_1 

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. Levi
oğulları'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 17-
20. 25) Daha sonra Hz. Davüd tarafın

dan ahid sandığı önündeki merasirnde 
bu zilleri çalmakla görevlendirilmiş (1. 

Tarihler, 16 / 5, 7, 37) . ibadetin düzenlen
mesinin ardından da çeşitli müsiki alet
leriyle ilahi söyleyip _peygamberlik etme
leri için vazifelendirilen üç aileden biri
nin reisi olmuştur (1. Tarihler. 25 1 1-9) 
Hz. Süleyman ' ın mabedi bina etmesin
den sonra. ahid sandığının mabeddeki 
yerine nakli sırasında da aynı görevi sür
dürmüştür (ll. Tarihler. 51 ı 2) . Mezmur
lar'dan on ikisi (Mezmur, 50/ 73-83) onun 
adını taşımaktadır. Onun "peygamber" 
veya "gören" olduğu da kaydedilmekte
dir (ll. Tarihler, 291 30) 

İslami kaynaklarda Asaf b. Berahya 
Hz. Süleyman'ın teyzesinin oğlu , çok gü
vendiği bir kişi, sıddik, hatta Hz. Süley
man· ın katibi ve veziri olarak gösteril
mekte. ism-i a'zam* ı bildiği, duasının 
kabul edildiği, keramet sahibi olduğu 

nakledilmektediL Tarihçiler ve müfessir
ler onun adını Hz. Süleyman'la ilgili bir 
vak ' ayı izah ederken zikrederler ki bu 
vak'a Kur'an -ı Kerim'de şu şekilde nak
ledilmektedir: Hz. Süleyman Sebeliler'in 
teslim olmalarını istedi ve çevresindeki
lere. "Ey ulular. dedi ; bana teslim ola
rak gelmelerinden önce hanginiz onun 
(Sebe melikesinin) tahtını bana getirir?. 
Cinlerden bir ifrit, 'Sen yerinden kalk
madan önce ben onu sana getiririm' de
di. 'Bunu yapmaya gücüm yeter ve ben 
güvenilir bir kimseyi m'. Kendisinde ki
taptan ilim bulunan zat ise, 'Sen gözü
nü açıp kapayıncaya kadar ben onu sa
na getirebilirim' dedi " (en-Nemi 271 38-
40) Sebe melikesinin tahtını göz açıp 

kapayıncaya kadar geçecek bir sürede 
getireceğini söyleyen zatın kim olduğu 
hususunda çeşitli rivayetler vardır. Mü
fessirler çoğunlukla bunun Asaf b. Be-

ASAFİYE CAMii 

rahya olduğunu söylemektedirler. Tarih
çiler de aynı görüşü paylaşırlar. 

Asaf b. Berahya ile ilgili olarak İslami 
kaynaklarda yer alan bir başka rivayet 
de şöyledir : Hz. Süleyman bir adayı isti
la eder ve ada hükümdarının kızı Cera
de'yi alır. Cerade. babasının başına ge
lenleri hatıriayarak mahzun olduğunu 

söyler ve babasının bir süretinin yaptı
rılmasını ister. Hz. Süleyman bunu ka
bul eder. Fakat Cerade gizlice bu heyke
le tapmaya başlar. Bu iş Hz. Süleyman'ın 
bilgisi dışında kırk gün devam eder. Ha
diseyi haber alan Asaf b. Berahya bir 
toplantı yapmak için Hz. Süleyman· dan 
izin alır ve yaptığı konuşmada. daha ön
ce yaşayan peygamberleri överek anar. 
Sıra Hz. Süleyman· a gelince. "Çocuklu
ğu'nda ne kadar uslu idi ve sevilmeyen 
her şeyden ne kadar uzaktı " demekle 
yetinir. Hz. Süleyman. niçin sadece genç
lik yıllarından bahsedip daha sonraki dö
nem hakkında bir şey söylemediğini so
runca Asaf meseleyi anlatıp sarayında 
kırk gündür puta tapılmakta 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. 
Süleyman'ın saltanat mührünü kaybet
mesi hadisesiyle ilgili olarak da zikredil
mektedir. 
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ASAF HALET ÇELEBİ 

(bk. ÇELEBİ, Asaf Halet). 

ASAFİYE CAMii 

Bağdat'ta 

Davud Paşa Camii adıyla da anılan 
Osmanlı devri camii. 
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Şüheda Köprüsü'nün (Cisrü'ş-şüheda. es
ki adı: Cisrü 'I -Me'mün) yanında. yıkılan 

Mevlevi tekkesinin yerine Bağdat Valisi 
Davud Paşa tarafından 1826 - 1830 yıl-
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