
ASlM EFENDi, Çelebizade 

Divanının 1268'de yapılan taş baskısı şi
irlerinin tamamını ihtiva etmez. Aynı za
manda 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 kur
cturulan tercüme heyetinde o da bulun
muştur. Ayrıca İbrahim Paşa'nın emriyle 
Hoca Gıyaseddin Nakkaş'ın cA cd, ibü '1-

letd, if adlı Hıtay seyahatnamesini ter
cüme etmiştir. Bu tercüme Ali Emir! ta
rafından yayımlanmıştır ( 1331 ). Asım 

Efendi'nin ayrıca bir de Mevlid-i Şerif 
kaleme aldığı rivayet edilmektedir (Müs
takimzade, 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 Kütüphane
si'ndedir (nr 5644). Çağdaşları tarafın

dan dürüst. iyilik sever, hoşsohbet biri 
olarak nitelendirilen Çelebizade Asım 

Efendi Mevlevi tarikatına mensuptu. Çe
şitli kütüphanelerdeki bazı yazmalarda 
mührü bulunduğuna göre kitap topla
maya meraklı biri olduğu anlaşılmak
tadır. 

Çelebizade Asım Efend i'n in Di uan · ında n bir sayfa 

(Beyazıt Ktp .. nr. 5644. vr. 14a) 
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li ABDÜLKADiR ÖzcAN 

ASlM EFENDi, Mekkizıide 
(ö. 1262 / 1846) 

Osmanlı şeyhülislamı. 
_j 

1. Abdülhamid ve II I. Selim devri şey
lıülislamlarından olan Mekkl Mehmed 
Efendi· nin oğludur. İstanbul' da doğdu, 
tahsilini özel olarak tamamladıktan son
ra 1785'te genç yaşta hariç derecesiy
le (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. An
cak padişaha yakınlığıyla tanınan Halet 
Efendi· nin isteklerine karşı, ileride çı

kabilecek mahzurları hissederek çekin
gen davrandığı için 3 Eylül1819'da azle
dildi. 25 Eylül 1823'te ikinci defa şeyhü
lislamlığa getirildi. Fakat Yeniçeri Ocağı ' 

nı kaldırmaya karar veren ll. Mahmud, 
meşihat makamında daha sert ve karar
lı birinin bulunmasını istediğinden , as
lında takdir ettiği ancak ocağa yakınlığı
nı bildiği Mustafa Asım Efendi'yi göre
vinden azietmek zorunda kaldı (26 Kasım 
1825). Asım Efendi, sekiz yıllık bir ara
dan sonra 8 Şubat 1833'te üçüncü de
fa şeyhülislam oldu. Sultan Abdülmecid 
tahta çıktığında onu görevinde bıraktı 

ve bu üçüncü şeyhülislamlığı 19 Kasım 
1846 tarihinde vefatma kadar devam 
etti. Ölünce Fatih 'te babasının yanına 
defnedildi. 

Asım Efendi ileri görüştü bir devlet 
adamı olup siyası olayları yakından ta
kip ederdi. On üç yıl süren üçüncü şey
hülislamlığı sırasında yenilikleri benim
semiş, hem Tanzimatçılar'la hem de Tan
zimat'a muhalif olanlarla iyi geçinmiş
tir. Ölümünden sonra yerine Arif Hik
met 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-

Asım Efend i'nin kazas ker tayini ile ilgili bir teklif yazısı ve 

üzerinde sadrazarnın buyruldUSU (BA, Cevdet-Adliye , nr. 3589) 

dığından vasiyeti üzerine bu servet Aya
sofya Camii'nin tamirine harcanmıştır. 

ll. Mahmud ve Sultan Abdülmecid za
manlarındaki şeyhülislamlığı toplam 17 
yıl 6 ay kadardır. 
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ASlM EFENDi, Mütercim 
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(bk. MÜTERCİM ASlM EFENDi). 
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1 
ASlM b . ÖMER b. HATIAB 
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( ..,_,lk;JI .:r. r .:r. r-~ ı 

Ebu Ömer (Ebu Amr) Asım b. Ömer 
b. el-Hattab el - Kureşl el-Adevl 

(ö 70 / 689) 

L 
Hz. Ömer'in oğlu, sahabi. 

_j 

Annesi Medine'de Hz. Peygamber'e ilk 
biat eden kadın sahabilerden Cemile 
bint Sabit el-Ensariyye'dir. Emevl Hali
fesi Ömer b. Abdülazlz'in anne tarafın
dan dedesi olan Asım'ın bazı kaynaklar
da Hz. Peygamber'in vefatından iki yıl 

önce (630) doğduğu, bazılarında ise hic
retin 6. yılında (628) dünyaya geldiği 

kaydedilmektedir. 



Asım ' ın ilk çocukluk yılları , Hz. Ömer'
den boşandıktan sonra Abdurrahman b. 
Yezid'le evlenen annesinin yanında geçti. 
Henüz dört (veya sekiz) yaşlarında iken, 
Kuba'ya gelen Hz. Ömer onu alıp götür
mek istedi. Ancak Asım· ın anneannesi 
Şemüs bint Ebü Amir buna engel olma
ya çalışınca Ömer halifeye başvurdu . Her 
iki tarafı da dinleyen Hz. Ebü Bekir. 
Asım'ın ninesine verilmesini uygun gör
dü ; Ömer de karara uymak zorunda kal
dı (eU1uvatta', "Vasi yyet", 6). Asım ilk 
çocukluk yıllarından sonra Hz. Ömer' in 
himayesinde yetişmiş ve onun tarafın
dan evlendirilmiştir. Babasından hadis 
rivayet ettiği bilinen Asım'dan iki oğlu 
Hafs ve Ubeydullah ile Urve b. Zübeyr r i
vayette bulunmuşlardır. Asım'ın rivayet 
ettiği bir hadis Ahmed b. Hanbel'in Müs
ned 'inde yer almıştır (lll , 4781. 

Bütün kaynaklar Asım b. Ömer'in uzun 
boylu, iri yapılı, son derece asil. cömert. 
hiç kimseyi ineitmeyen ve kimsenin aley
hinde bulunmayan bir kişi olduğunu kay
detmektedir. Ağabeyi Abdullah b. Ömer 
kendisine sövüp hakaret etmeye yelte
nen birine, "Ben ve kardeşim Asım kim
seye sövmeyiz" derken onun üstün ah
lakını belirtmiştir. Şairliği ve güzel ko
nuşmasıyla da tanınırdı. Rebeze'de öldü
ğü zaman ondan üç yıl sonra vefat ede
cek olan ağabeyi Abdullah. şair Mütem
mim b. Nüveyre'nin, "Ah. ölüm (As ı m'ı) 
aramızdan almasaydı da birlikte yaşa
saydık yahut beraber ölseydik" anlamın
daki bir beytini okuyarak derin üzüntü
sünü dile getirmiştir. 

BİBLİYOGRAFYA: 

el ·Muuatta', "Vaşiyyet", 6 ; Müsned, lll , 
487; İbn Sa 'd, et· Tabakat, V, 15, ay rı ca b k. İn· 
deks; Halife b. Hayyat. et· Tabakat !Ömeri). ll , 
588; Bu ha ri, et· Tiirfh u 'l ·kebTr, VI, 477; İbn Ku
teybe. el·Ma'ari{IUkkaşe). s. 187·188; Taberi. 
Tarif) ide Goeje). ll , 642; İ bn Abdülber. el· istT· 
'ab, lll , 136· 137; İbnü'I-Esir. Üsdü'/-rjabe, lll , 
115; Nevevi. Teh?Tb, ı ;ı , s. 255; Zehebi. A' Iii · 
mü 'rı·nübelii' , IV, 97 ·1 00; İbn Hacer. el·işabe, 
ll l, 56; a.mlf .. Teh?Tbü't· Teh?Tb, V, 52·53. 

~ M. yAŞAR KANDEMİR 

ASlM b. ÖMER b. KATADE 

( •~u :r. ~ :r. ~"""'~ ) 
Ebu Amr (Ebu Ömer) 

Asım b. Ömer b. Katade ez-Zaferi 
(ö. 120 / 738) 

İlk siyer ve megazi müelliflerinden, tabii. 
L ~ 

Evs kabilesinin bir kolu olan Beni Za
fer' e mensuptur. Çocukluk ve gençlik 
yılları doğum yeri olan Medine'de geç
miştir. Bedir Gazvesi'ne katılan dedesi 

Katade duyduğu hadisleri oğlu Ömer'e 
öğretmiş. o da bu hadisleri Asım·a riva
yet etmiştir. Babasından başka Cabir b. 
Abdullah. Enes b. Malik. Mahmüd b. Le
bid. büyük annesi Rumeyse ve Ali b. Hü
seyin b. Ali'den hadis almıştır. Kendisin
den hadis dinleyenler arasında oğlu Fazı. 
Muhammed b. Aclan. Abdurrahman b. 
Süleyman ve ünlü siyer ve megazi müel
lifi İbn İshak bulunmaktadır. İbn İshak'ın 
çok sayıdaki hocaları arasında kendisi
ne en çok güvendiği ve adını en çok an
dığı dört alimden biri odur. Rivayetleri 
Kütüb-i Sitte'de yer almış. Yahya b. Ma
in. Ebü Zür'a ve Nesai onun güvenilir bir 
muhaddis olduğunu söylemişlerdir . Asım'ı 

güvenilir kabul etmeyenlerin de mevcut 
olduğu iddiasını Yahya b. Said el- Kattan 
şiddetle reddetmiştir. 

Emevi halifelerinden Ömer b. Abdüla
ziz (7 17-7201 onu hilafet merkezine da
vet ederek Şam Camii'nde megazi ve 
sahabilerin menkıbelerine dair dersler 
vermesini temin etmişti. Halifenin vefa
tı üzerine Medine'ye dönmüş 17201 ve 
burada on sekiz yıl kadar öğretim faa
liyetinde bulunduktan sonra 738'de 
vefat etmiştir. 737. 735 hatta 724 yı
lında vefat ettiğine dair rivayetler de 
vardır. 

Asım b. Ömer'in siyer ve megaziye da
ir yazdığı eser günümüze müstakil bir 
kitap halinde intikal etmemiş, ancak İbn 
İshak. Vakıdf. İbn Sa 'd ve Taberi eserle
rinin birçok yerinde ondan iktibaslar 
yapmışlardır. Yahudilerin Hz. Peygam
ber' in geleceğine dair verdikleri haber
ler. Hz. Peygamber'in annesi Arnine'
nin ölümü, Hz. Peygamber ve ashabının 
Mekke'de Ebü Talib mahallesinde mu
hasara edilmeleri. Hz. Peygamber'in Ka
be'yi ziyaret için Mekke'ye gelen kabile
lere İslamiyet'i anlatması. Akabe biat
ları. Bedir ve Uhud başta olmak üzere 
muhtelif gazve ve seriyyelere dair geniş 
bilgiler onun rivayetleri arasında zikre
dilebilir. 
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ASlM b. SABİT 

ASlM b. SABiT 
( ~G :r. r-"~ ) 

Ebu Süleyman Asım b. Sabit 
b. Ebi 'I·Aklah ei ·Ensarl ei- Evsl 

(ö. 3/624) 

Hamiyyü'd-debr 
(anların koruduğu kişi) 

lakabı ile tanınan sahabi. 

Asım b. Ömer b. Hattab'ın dayısı olup. 
Medineli ilk müslümanlardandır. Hicret
ten sonra Hz. Peygamber onunla Ab
dullah b. Cahş arasında kardeşlik ba
ğı (muahat*) kurdu. Bedir Savaşı'nda 
müşriklerin elebaşılarından Ukbe b. Ebü 
Muayt'ı öldüren Asım. Uhud Savaşı ' n

da müslümanlar dağıldığında Hz. Pey
gamber' in yanında kaldı. Bu savaşta 

azılı müşrik kadınlardan Sülafe'nin iki 
oğlunu öldürdüğü için Sülafe onun ba
şını getirene yüz deve vereceğini vaad 
etmiş, ayrıca kafa tasıyla şarap içme
ye yemin etmişti. Asım b. Sabit ok at
makta maharet sahibi olduğu için müs
lümanlar arasında Hz. Peygamber'in ok
çusu olarak da ün yaptı. Onun kuman
dasında yedi (veya on) kişilik bir heyet. 
istek üzerine Hz. Peygamber tarafından 
muallim olarak Adal ve Kare kabileleri
ne gönderildi. Bu heyet. Kureyş'in Uhud'
dan sonra müslümanlara bir daha sal
dırıp saldırmayacağını öğrenmekle de 
görevliydi. Yolda. adı geçen kabHelerin 
elçilerinden biri. müslümanlarca öldürül
müş olan Halid b. Süfyan ' ın intikamını 

almak için fırsat kollayan Lihyanoğulla
rı'na -önceden yaptıkları bir anlaşmaya 
göre- gizlice haber ulaştırdı. Bunun üze
rine Lihyanlılar'dan yüz kadar okçu, Mek
ke ile Usfan arasındaki Reel' suyu ya
kınlarında müslümanları kuşatarak tes
lim olmalarını istedi. Ancak Asım b. Sa
bit. " Allahım! Peygamberini durumu
muzdan haberdar et!" diye dua ettik
ten sonra teslim olmayı reddederek sa
vaşa girdi. Önce ok. sonra mızrak. daha 
sonra da kılıçla savaşan Asım müşrik
lerden bir kişiyi öldürmüş, iki kişiyi de 
yaralamıştı. Çantasında yedi ok bulun
duğu. her biriyle bir kişi öldürdüğü de 
rivayet edilmiştir. Çetin bir mücadele 
sonunda. "Allahım! Ben ilk günler senin 
dinini korudum. sen de bugün benim 
cesedi mi koru! " dedi ve ardından şe h id 
oldu. Asım'ın başını Sülafe 'ye götürüp 
yüz deveyi almak isteyen Lihyanlılar. 

aniden üzerlerine saldıran arılar yüzün
den onun naaşına yaklaşamadılar. Arı
ların dağılması için geceyi beklerneye 
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