ASlM EFENDi, Çelebizade
Divanının 1268'de yapılan taş baskısı şi
irlerinin tamamını ihtiva etmez. Aynı zamanda devrinin büyük münşflerinden
olan Çelebizade Asım Efendi Arapça ve
Farsça da bilirdi. Nitekim Damad İbra
him Paşa tarafından Ayni'nin cİ~dü'l
cümdn'ını Türkçe'ye çevirmek için kurcturulan tercüme heyetinde o da bulunmuştur. Ayrıca İbrahim Paşa'nın emriyle
Hoca Gıyaseddin Nakkaş'ın cA cd, ibü '1letd, if adlı Hıtay seyahatnamesini tercüme etmiştir. Bu tercüme Ali Emir! tarafından yayımlanmıştır ( 1331 ). Asım
Efendi'nin ayrıca bir de Mevlid-i Şerif
kaleme aldığı rivayet edilmektedir (Müstakimzade, s. 651).

Hattat Abdülbaki Arif Efendi'den ders
alan Çelebizade Asım Efendi hatta da
meşgul olmuş ve özellikle "ta'lik kırma
sı" nda şöhret yapmıştır. Kendi hattıyla
olan divanı Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ndedir (nr 5644). Çağdaş ları tarafın
dan dürüst. iyilik sever, hoşsohbet biri
olarak nitelendirilen Çelebizade Asım
Efendi Mevlevi tarikatına mensuptu. Çeşitli kütüphanelerdeki bazı yazmalarda
mührü bulunduğuna göre kitap toplamaya meraklı biri olduğu anlaşılmak
tadır.

Çelebizade As ım Efend i'n in Di uan · ında n bir sayfa
(Beyazıt Ktp .. nr. 5644. vr.

14a)
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ASlM EFENDi, Mekkizıide
(ö. 1262 / 1846)
Osmanlı şeyhülislamı.
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1. Abdülhamid ve III. Selim devri şey
olan Mekkl Mehmed
Efendi· nin oğludur. İstanbul' da doğdu,
tahsilini özel olarak tamamladıktan sonra 1785'te genç yaşta hariç derecesiyle (bk. MEDRESE) ilmiye mesleğine girdi.
1797'de Galata kadısı, 1809'da İstan
bul kadısı. 1812'de Rumeli kazaskeri ve
27 Ocak 1818'de şeyhülislam oldu. Ancak padişaha yakınlığıyla tanınan Halet
Efendi· nin isteklerine karşı, ileride çı
kabilecek mahzurları hissederek çekingen davrandığı için 3 Eylül1819'da azledildi. 25 Eylül 1823'te ikinci defa şeyhü
lislamlığa getirildi. Fakat Yeniçeri Ocağı ' 
nı kaldırmaya karar veren ll. Mahmud,
meşihat makamında daha sert ve kararlı birinin bulunmasını istediğinden , aslında takdir ettiği ancak ocağa yakınlığı
nı bildiği Mustafa Asım Efendi'yi görevinden azietmek zorunda kaldı (26 Kasım
1825). Asım Efendi, sekiz yıllık bir aradan sonra 8 Şubat 1833'te üçüncü defa şeyhülislam oldu. Sultan Abdülmecid
tahta çıktığında onu görevinde bıraktı
ve bu üçüncü şeyhülislamlığı 19 Kas ım
1846 tarihinde vefatma kadar devam
etti. Ölünce Fatih 'te babasının yanına
defnedildi.
lıülislamlarından

Asım Efend i'nin ka zas ke r tay ini ile ilgili bir te klif yazısı ve

üzerinde
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ASlM EFENDi, Mütercim
(bk.

MÜTERCİM ASlM EFENDi).
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Ebu Ömer (Ebu Amr) Asım b. Ömer
b. el-Hattab el - Kureşl el-Adevl
(ö 70 / 689)

adamı
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buyruldUSU (BA, Cevdet-Adliye , nr. 3589)

dığından vasiyeti üzerine bu servet Ayasofya Camii'nin tamirine ha rcanmıştır.
ll. Mahmud ve Sultan Abdülmecid zamanlarındaki şeyhülislamlığı toplam 17
yıl 6 ay kadardır.

Asım Efendi ileri görüştü bir devlet

olup siyası olayları yakından takip ederdi. On üç yıl süren üçüncü şey
hülislamlığı sırasında yenilikleri benimsemiş, hem Tanzimatçılar'la hem de Tanzimat'a muhalif olanlarla iyi geçinmiş
tir. Ölümünden sonra yerine Arif Hikmet Beyefendi'nin tayini münasebetiyle
Sultan Abdülmecid tarafından çıkarılan
fermanda onun ahlak ve iffet sahibi
şahsiyetinden takdirle bahsedilmiştir.
Çok tutumlu olan Asım Efendi geride
büyük bir servet bırakmış , eviadı olma-

sadrazarnın

Hz. Ömer'in oğlu, sahabi.
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Annesi Medine'de Hz. Peygamber'e ilk
biat eden kadın sahabilerden Cemile
bint Sabit el-Ensariyye'dir. Emevl Halifesi Ömer b. Abdülazlz'in anne tarafın
dan dedesi olan Asım'ın bazı kaynaklarda Hz. Peygamber'in vefatından iki yıl
önce (630) doğduğu, bazılarında ise hicretin 6. yılında (628) dünyaya geldiği
kaydedilmektedir.

