
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. 
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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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