ASlM b. BEHDELE
Asım kıraat ilmi sahasında temayüz
etti; çok güzel sesi ve tilavetiyi e dikkati
çekti. Hz. Osman'ın Küfe'ye gönderdiği
resmf mushafa göre Kur'an öğretmekle
görevlendirilen EbO Abdurrahman esSülemf'den Ali b. EbO Talib'in kıraatini
aldı. Zir b. Hubeyş ei-Esedf'den de İbn
Mes'Od'un kıraatini öğrendi. Yine bu iki
hacasından ve EbO Vail. Mus'ab b. Sa'd
b. EbO Vakkas gibi tabii nesiinin ileri
gelenlerinden hadis rivayet etti. Kendisinden de hocaları arasında yer alan Ata
b. EbO Rebah ve EbO Salih es-Semman
başta olmak üzere Süleyman et- Teymf,
EbO Amr b. Ala ·. Süfyan es-Sevri, Süfyan b. Uyeyne. EbO Bekir Şu'be b. Ayyaş ve daha birçok alim rivayette bulundu.

EbO Abdurrahman es-Sülemf'nin veüzerine kıraat hacası olarak onun
yerini aldı. EbO Bekir Şu'be b. Ayyaş,
Hafs b. Süleyman. Süleyman el-A'meş,
Halfl b. Ahmed, kıraat-ı seb'a imamlarından olan EbO Amr b. Ala' ve Hamza
ez-Zeyyat kendisinden bu ilirnde faydalandı. İbn Hacer ei-Heytemi, EbO Hanffe'nin de kıraat ilmini Asım'dan öğ
rendiğini zikreder lel-ljayratü'l-f:ıisan, s.
89). EbO Bekir b. Ayyaş'ın bir rivayetinde yer alan, "Okutma işine -alışverişle
rini aksatmamak için- çarşı esnafından
başlardı" (bk ibnü'I -Cezeri. Gayetü 'n-ni·
haye, 1, 347; amlf, Müncidü'l-mukri'fn,
s. 81 ifadesinden de anlaşılacağı üzere
kalabalık bir talebe topluluğu ders almak üzere çevresinde toplanıyor, sırası
nın gelmesini bekliyordu. Bu talebeleri
arasında üvey oğlu Hafs ile EbO Bekir
fatı

incelikleriyle bu kıraati öğrenenlerin çok
ve bu konuda EbO Bekir Şu'
be dışında kimseye güvenmediklerini,
bunun sonucunda da Küfe 'de Asım kı
raatinde az insan yetiştiğini zikretmekte
ise de (Kitabü 's-Seb 'a, s. 7 ı) 500 ( 11 06)
yılından sonra vefat eden Ahmed el -Enderabi farklı görüş ileri sürerek KOfeliler' in onun kıraatini benimsediklerini,
tabif neslinden sonra gelenlerin de kendi zamanına kadar onun kıraatine uyageldiklerini belirtmektedir (~ıra' atü 'l~urra'i'l-ma'ru{fn, s. 95). İbn Mücahid'e
kadar çevresini pek fazla genişleterne
yen Asım kıraati, özellikle Hafs'ın rivayetiyle -belki de İbn Mücahid'in ölümünü takip eden yıllardan itibaren- Küfe'nin ve hatta Ortadoğu'nun sınırlarını aş
mış, nihayet XX yüzyıl müslümanlarının
yaklaşık yüzde doksanının tercih ettiği
bir okuyuş tarzı olmuştur. Bunun sebebi, Asım kıraatinin senedindeki sağlam
lık yanında Hafs'ın rivayetindeki sadeliği, Kur'an'da birkaç kelime istisna edilecek olursa (Furkan sOresinin 69. ayetinde zamiri medle okunan """ · Kıyame süresinin 27. ayetinde idgamsız okunan 3~.)"
ve Mutaffifin süresinin ı4 . ayetinde yine
idgamsız okunan .:ı~J~ misallerinde olduğu gibi) kaide dışı okuyuşların bulunmayışı. gerek buna bağlı olarak gerekse
beyne beyne*, ihtilas* ve sadece birer
istisnaları bulunan (bk Hüd ı ı 1 4ı; Yüsuf ı2 ;ı ı; Fussilet 4ı / 44l imale, işmam
ve teshfl gibi bazı mahallf şive ve lehçelerden kaynaklanan, özellikle Arap olmayanların uygulamada zorluk çekecekleri unsurların yer almayışı olmalıdı r.
olmadığını

Şu'be. Asım'ın kıraatinin ebedfleşmesin

Asım'ın kıraatteki tartışmasız güveni-

de farklı bir mazhariyete erdiler. Asım
kıraati denince önce bu iki talebesi hatırlanır oldu. Bunun sebebi, İbn Mücahid'in (ö 324/936) Kitô.bü's-Seb'a'sın
da Asım· ın kıraatiyle ilgili tesbitlerde
diğer bazı ravilerle birlikte bilhassa bu
ikisinin rivayetlerine dayanılması, daha
sonra gerek kıraat-ı seb'a gerekse aşe
re* konusunda telif edilen kaynaklarda
da tercihin bu iki raviye inhisar ettirilmesidir. EbO Abdurrahman es-Sülemf'den öğrendiği kıraati Hafs'a, Zir b. Hubeyş'ten öğrendiğini de EbO Bekir Şu'
be'ye öğrettiği bizzat Asım'dan rivayet

hadisteki yeri hakkın 
da değişik değerlendirmeler mevcuttur.
EbO Zür'a ve Ahmed b. Hanbel onu sika* kabul ederken Ebü Hatim sadfık*
olarak nitelendirmiş, hadisle ilgili ezberlerinin yetersizliğine ve ayrıca sika olmasına rağmen hadiste fazlaca hata yaptı
ğına işaret edenler olmuştur (bk Zehebi, Mfzanü'l-i'tidal, ll, 358; a mlf., A'lamü'n-nübela', V, 260). Bununla birlikte
rivayetleri Kütüb-i Sitte'de yer almış
tır. Ancak Buhari ve Müslim, Asım'ın ri vayetlerine mütabaat* yoluyla yer vermişlerdir. Kaynakların ittifakla dildeki
fesahatine işaret ettikleri Asım. bazı sürelerin başlarında yer alan ~- ~~- .ili,,
ıJI gibi hurOf -ı mukattaayı müstakil birer
ayet olarak kabul etmemiş, bu anlayışı
ise Kur'an'daki ayet sayısının tesbitinde
KOfeliler' in değişik sonuca ulaşmaları
nın sebepleri arasında zikredilmiştir.

edilmiştir.

İbn Mücahid, Asım kıraatinin KOfeliler'ce pek tercih edilmediğini, bu çevrede daha çok Hamza b. Habib ez-Zeyyat'ın kıraatinin yaygın olduğunu belirt~

mekte, sebep olarak, EbO Bekir Şu· be
istisna edilecek olursa Asım'dan bütün
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lirliğine karşılık

Asım 127 (745) yılının sonlarında KOfe'de vefat etti. Şam'da vefat ettiği ve
vefatının 120, 128 ve 129 yıllarında olduğu da ileri sürülmüştür.
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MEHMET ALi SARI

ASlM BEY, Giriftzen
(1851-1929)
Türk bestekarı ve neyzen.

L

Bir ney cinsi olan girift üflemekte devrinin en başarılı icracısı olduğu için Giriftzen lakabıyla tanınmış olan Asım Bey,
Yenişehr-i Fenar'da (bugün Yunanistan'da
Larissa şehri) doğdu . Babası Muhzırzade
Ali Efendİ'dir. Küçük yaşta mOsikiye ilgi
duyarak Yenişehir Mevlevfhanesi'ne devam etmeye başladı. Sesinin güzelliği
ve mOsikiye olan kabiliyeti sebebiyle
kısa zamanda dikkati çekti. On üç yaşında mutrib *e çıktı. Üç dört ay sonra

Giriftzen
Asım

Bey

AS lM EFENDi, Çelebizade
şeyh tarafından

ayinlerdeki ney taksim lerini yapmakla görevlendirildi. Ayrıca
Şeyh Nazif Efendi · den Farsça öğrene
rek Meşnevf okudu. On yedi yaşların
dayken Maliye Nezareti'nde görev aldı
ve İstanbul'a gitti. Bir müddet sonra İz
mir ve Aydın 'a tayin edilerek üç yıl kadar idari görevlerde bulundu. İzmir' de
askeri hesap memuru olarak çalışırken
mülazım rütbesiyle subay oldu. istanbul'a döndükten sonra Sultan Abdülaziz tarafından kurulan itfaiye teşkila
tında yüzbaşı olarak çalıştı (ı 872) 18771878 Osmanlı - Rus savaşına bölük kumandanı göreviyle katıldı. Savaştan sonra istanbul'a dönen Asım Bey binbaşı
rütbesiyle Üsküdar itfaiye kumandanı
oldu. Girift üflemedeki başarısıyla tanındı ve devrin belli başlı bütün mOsiki meclislerine devam etmeye başladı.
Bu yıllarda tanıştığı Müşir Fuad Paşa · 
nın sürgüne gönderilmesi üzerine paşa
ya yakınlığından dolayı o da Amasya 'da
i ka mete mecbur edildi (ı 900) . Meşruti
yet'in ilanı üzerine İstanbul'a ve itfaiyedeki görevine döndü ( ı 908) . Buradan
emekli olduktan sonra tekrar Amasya'ya giderek oraya yerleşti. Bir ara ziyaret için geldiği istanbul'da hastalanarak vefat etti (Şubat ı 929) ve Merkezefendi Mezarlığı'na defnedildi. Vefatın
dan sonra adı istanbul'da Aksaray civarında bir sokağa verildi.
Eserleriyle de

zamanının

önemli bes-

tekarları arasında yer alan Asım Bey'in

ney üflemedeki ilk hocası Neyzen Yusuf
Paşa'nın talebelerinden Hasan Dede'dir.
istanbul 'a geldikt en sonra ise meşhur
neyzen Salim Bey'den meşketmiştir. Osmanlı-Rus savaşına katılmak için istanbul'dan ayrıldığındil hocası Salim Bey' in
yanında kolayca taşıyabilmesi için hediye ettiği giriftle savaş yıllarında meşgul
olarak iyi bir giriftzen olmuştur. Savaş
dönüşü İstanbul· a geldiğinde Neyzen
VOsuf Paşa , Hacı Arif Bey, Bolahenk NOri Bey, TanbOri Ali Efendi, Medeni Aziz
Efendi gibi mOsiki üstatları ile arkadaşlık
etmiş ve onlardan faydalanmıştır. Türk
mOsikisini Avrupa 'da tanıtmak maksadıyla TanbOri Cemi! Bey'le birlikte bir
gr up kurarak başarılı çalışmalar yapmışlarsa da her ikisinin de hastalanması
sebebiyle Avrupa gezisine çıkılamamış
ve teşebbüs sonuçsuz kalmıştır . Toplam
olarak yirmi yıldan fazla kaldığı Amasya 'da birçok talebe yetiştirdiği gibi istiklal Marşı ' nın bugün okunmayan bestelerinden birinin de bestekarlarından
dır . Zamanımıza saz ve sözlü eserlerinden kırk üçünün notası ulaşmıştır.
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NuRi Ö zcAN

ASlM EFENDi, Çelebizade
(ö 1173/ 1760)

L

Osmanlı şeyhülislamı,
vak'anüvis ve şair.

Daha çok babası Rel sülküttab Mehmed Efendi ' nin sıfatına nisbetle Küçükçelebizade, bazan da sadece Çelebizade
olarak anılır. istanbul'da doğdu ve iyi bir
tahsil gördü. Özellikle devrinin ünlü şair.
mOsikişinas ve hattatı Abdülbaki Arif
Efendi· den faydalandı. İstanbul ' da çeşitli medreselerde müderrislik. ba z ı yerlerde kadılık yaptı. 1723 yılında Damad
İbrahim Paşa tarafından Raşid Mehmed Efendi 'nin yerine vak ' anüvisliğe
tayin edildi; 1748'de İstanbul kadısı oldu. 1757'de Anadolu kazaskerliğine getirildiyse de kısa bir süre sonra aziedildL Bu arada kendisine Rumeli kazaskerliği payesi verilen İsmail Asım Efendi,
1759 yılında Koca Ragıb Paşa ' nın tavsiyesi üzerine şeyhülislamlığa getirildi. Bu
görevde iken 16 Şubat 1760 gecesi vefat
etti. Mezarı , ikinci kayınpederi Hekimbaşı
Kazasker ömer Efendi ·nin istanbul· da
Molla GüranT'de yaptırdığı medrese avIusundadır. Bu medreseyi mektep, çeş
me ve kütüphane ilavesiyle Asım Efendi gen işletmiş , hatta burası onun adıyla
anılır olmuştur. Kütüphane 131 O ( 1892)
zelzelesinde harap olduğundan burada-

Çelebizade
Ası m

Efendi'nin
vakı fl a

ilgili
bir fetvası
( il m iyye

Sa lnSmesi
s. S33)

Çelebizade As ım Efen di'nin özel kütüphanesinden günümüze intikal eden eserlerden birinin istishab kayd ı n ı
gösteren son

s a yfas ı {N uruosmaniye Kıp .. nr. 3729)

ki kitaplar o devirde Kütüphane-i UmOml adıyl a anılan bugünkü Beyazıt Devlet Kütüphanesi' ne nakledilmiştir.
Çelebizade daha çok vak' anüvis liği ve
bu sırada kaleme aldığı Tari h 'i ile ün
yapmıştır. İbrahim Müteferrika tarafın
dan ( 11 53 ) ve ayrıca Matbaa-i Amire'de
Raşid Tarihi'nin zeyli olarak basılan
(1282) eser. 1722-1729 yılları arasında
ki olayları anlatmaktadır. Asım Efendi'nin de katıldığı Damad İbrahim Paşa ' nın
özel toplantıları. helva sohbetleri. Çıra
ğan safaları. Sadabad eğlenceleri ve UiIe Devri için birinci elden kaynak eserlerdendir. Muhtevasını tayinler. aziller.
siyasi hadiseler. törenler ve İran olaylarının teşkil ettiği eserde beş hatt-ı hümayun ve İran savaşlarıyla ilgili dört fetva sOreti ile Batı İran'ın taksimine ait
1724 Osmanlı- Rus muahedesinin metni de (s 158 vd ı vardır. Asım Efendi
va k ' anüvis olduğu için Iktidar mevkiindeki devlet büyüklerini tenkitten kaçın
mış, eserinde bu dönemin hemen sadece parlak yönlerini aksettirmiştir. ÜsiObu sade ve açıktır.
Asım mahlasını kullanan Çelebizade'nin şiirleri, devrinin ünlü şairleri Nedim.
Seyyid Vehbi ve Neyli gibi şairler yanın 
da sönük kalır. Aslında pürüzsüz ve samimi bir ifadeye sahip olan şiirlerinin
çoğu, histen çok fi k rin hakim olduğu
Na bl tarzındadır. Ancak o Nedim tarzın
da değerli bazı gazeller de söylemiştir.
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