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Muhaddis tabii. 
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Doğum yeri ve tarihi bilinmemekte
dir. ei-Ahvel veya Asımü 'I-Ahvellakabıy

la tanınır. Bu gibi lakapların genellikle 
kişilerin fizyanamik kusurları yüzünden 
verildiği dikkate alınırsa Asım'ın gözle
rinin şaşı olduğu söylenebilir. 

Asım ei-Ahvel, sahabi Enes b. Malik 
ve Abdullah b. Sercis'ten hadis almak
la birlikte yaptığı rivayetler esas itiba
riyle tabiinin büyüklerindendir. Zehebi, 
Asım'a dördüncü tabaka ricali arasın

da yer verir. İbrahim en-Nehai, Hasan-ı 
Basri, Said b. Cübeyr ve Mücahid hadis 
rivayet ettiği tabiiierin en tanınmış olan
larıdır. Kendisinden de Şu'be, Ma'mer 
b. Raşid . Yahya b. Said el-Kattan. Ab
dullah b. Mübarek gibi meşhur muhad
disler rivayette bulunmuşlardır. Öncele
ri KCıfe çarşısında muhtesib* lik yapmış, 

daha sonra ise Abbasiler'in ilk yıllarında 
Ebu Ca 'fer ei-MansCır devrinde Meda
in'de kadılık görevinde bulunmuştur. 

Onun Medain muhtesibi olduğu da söy
lenmektedir. 

Ancak tabakat kitaplarına göre Asım 
ei-Ahvel daha çok hadis ilmi ve rivaye
tiyle meşhur olmuş. bu ilirnde çoğunlu
ğun görüşüne göre hafız* lık derecesi
ne yükselmişti r. Süfyan es-Sevri Asım'ı. 
tanıdığı dört büyük hadis hafızından bi
ri olarak göstermektedir. Yahya ei-Kat
tan' ın kendisini hadiste zayıf görmesi
ne karşılık Ahmed b. Hanbel. İbn Main, 
EbCı Zür'a ve Ali b. Medini gibi alimler 
onun sika* olduğuna hükmetmişlerdir. 
Rivayet ettiği hadislerin başta Kütüb-i 
Sitte olmak üzere hemen hemen bütün 
muteber hadis kitaplarında yer alması 
da Asım'ın hadis ilmindeki güvenilir ye
rini teyit etmektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbn Sa'd, et- Taba~at, VII , 256, 3 19; Buhar!. 
et· Tari!] u '1 -kebir, VI, 485; e/-Cer(ı ue 't· ta 'd il, 
VI, 343-344; Hatib, Tari!] u Bagdtid, XII , 243· 
247 ; ZehebL Mizanü '1 -i ' tida/, ll , 350 ; a.mlf .. 
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Ebü'I-Hüseyn (Ebü'I-Hasen) 
Asım b. All b. Asım ei-Vasıtl et-Teyml 

(ö. 221 / 836 ) 

Hadis hafızı. 
L ~ 

Hayatı hakkında f azla bilgi yoktur. En 
çok faydalandığı hacası Şu'be b. Haccac 
başta olmak üzere babası Ali b. Asım. 
İkrİme b. Ammar. İbn Ebü Zi'b ve Leys 
b. Sa'd gibi muhaddislerden hadis oku
du. Kendisine de Ahmed b. Hanbel, Bu
hari. Ebu Hatim er-Razi. İbrahim ei
Harbi gibi şöhretli muhaddisler talebe
lik etti. Babasından başka amcası Os
man b. Asım. diğer amcasının oğlu 
ömer b. Affan b. Asım ve kendi kardeşi 
Hasan b. Ali de hadis rivayetiyle meşgul 
oldukları için hadis tahsiline elverişli bir 
ortamda yetişti. Babasının rivayetleri 
bir hayli tenkide uğradığı halde, başta 
Ahmed b. Hanbel olmak üzere münek
kitler onun rivayetlerini babasınınkiler
den daha az hatalı bulmuşlardır. Her 
ne kadar Yahya b. Main'in onun hak
kında "yalancı oğlu yalancı" dediği nak
ledilmekte ise de öte yandan. "Asım in
sanların efendisidir; zira hadis meclisin
de 30.000 talebesi var" diye onu övdü
ğüne dair de rivayetler mevcuttur. Mü
samahasız tenkitçilerden olan İbn Adi 
bile Asım aleyhindeki rivayetleri sayıp 
döktükten sonra. hacası Şu ' be 'den sa
dece onun naklettiği üç hadis dışındaki 
rivayetlerinde herhangi bir mahzur gör
mediğini söylemiştir. Ahmed b. Hanbel, 
EbCı Hatim er-Razi ve İcli onun hadisle
rinin sahih, kendisinin de doğru sözlü 
ve güvenilir bir muhaddis olduğunu ifa
de etmişlerdir. Nitekim Buhari yedi ha
disini Cô.mi ' u 's-sa]J.fh 'ine almış, ayrıca 
Ebü DavCıd ile İbn Mace de bazı hadisle
rine sünenlerinde yer vermişlerd i r. Asım 
b. Ali Bağdat'ta Rusafe Camii'nde hadis 
akutmaya başladığı zaman çevresinde 
büyük kalabalıklar oluştu. Cami tale
beler ine ve cemaatine kafi gelmeyince 
dersler çevredeki geniş hurma bahçe
lerinde devam etti. Onu dinleyenlerin 
sayısı Halife Mu'tasım ' ın emri üzerine 
tesbit edilmeye çalışılmış ve bu toplu
luğun 120.000 (Zehebi , A' lamü 'n-nübe
la', IX, 263) veya 160.000 (İbn Hacer, Fet
f:ıu ' l -bari, ll , 166) kişi olduğu tahmin edil
miştir. 

O devirde müslümanların büyük sıkın
tılar çekmesine sebep olan mihne* ola
yında alimiere yapılan işkenceler Asım 

AS lM b. BEHDELE 

b. Ali'yi çok öfkelendirmiş. halifenin bu 
tutumunun zulüm olduğunu açıkça söy
lemiştir. Hatta bir ara. "Benimle şu ada
mın {halifenin) yanına gidip bu meseleyi 
konuşacak kimse yok mu?" diye etrafın
dakilere sormuş , fakat hiç kimse onun
la saraya gitmeye cesaret edememiştir. 
Bu sıralarda Asım ' ın Vasıt'ta bulunan 
iki kızından gelen bir mektup çocukları
nın da kendisi gibi cesur olduğunu gös
termektedir. Mektuplarında . Ahmed b. 
Hanbel'in "Kur'an mahiCıktur" demeye 
zorlandığını ve hatta bu sebeple kamçı

l andığını haber aldıklarını söyleyen kız

ları . babalarının ölüm haberini almayı 

onun halifeye boyun eğdiğini duymaya 
tercih edeceklerini yazmaktaydılar. 

Asım b. Ali. 15 Receb 221 (4 Temmuz 
836) Pazartesi günü Vasıt'ta vefat et
miştir. 

BİBLİYOGRAFYA: 
İbn Sa'd. et-Tabakat, VII , 316; Buharf. et-Ta

ril]u '1 -kebir, VI , .491-492; el-Cerh ue 't-ta 'dil, VI , 
348; İbn Adi. el-Kamil, V, 1875 -1876; Hatfb. Ta
ril] u Bagdtid, XII, 247 ·250 ; Zehebi, A'lamü ·n· 
nübeta', IX, 262-265 ; a.mlf .. Tezlciretü'/-hu{(IJ.z, 
ı , 397-398 ; a.mlf .. Mizanü 'l·i ' tidiJ.l, ll , 354-35S; 
İbn Hacer, Fethu '1- btirf, ll , 166 ; a.mlf .. Teh?i
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Ebu Bekr Asım b. Ebi'n ·Necı1d 
Behdele el- Esedl el · Kufl 
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L 
Yedi kıraat imarnından biri, tabii. 
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Muaviye döneminde (66 1-680) Küfe'de 
doğdu ve hayatını burada geçirdi. Esed 
b. Huzeyme kabilesinin kollarından olan 
Cezime ( Cüzeyme) oğullarının m ev la • sı 
olduğu için ei -Küfi nisbesiyle birlikte ei
Esedi diye de anılır. Babasının adının 

Behdele değil Abd (veya Abdu llah). Behde
le'nin ise annesinin adı olduğu ileri sü
rülmüşse de Zehebi bunun doğru olma
dığını söyler (A' Lamü 'n-nübela', V, 256) . 

Ama olan Asım'ın gözlerini ne zaman 
kaybettiği bilinmemektedir. Gençlik yıl
larında muhtemelen buğday ticareti ve
ya ölülere ilaç ve güzel koku sürme işiy
le meşgul olduğu için "hannat" olarak 
tanındığına göre (Enderabi, s. 96) ana
dan doğma kör olmadığı anlaşılmakta
dır. Hz. Peygamber' le görüştükleri bi
linen H aris b. Hassan el- Bekri ile E bO 
Rimse Rifaa b. Yesribi'ye küçük yaşta 
iken yetişmiş ve bundan dolayı tabiiler
den sayılmıştır. 
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