
nev). Muhammed Ali Şah döneminde 
(ı 834- 1848) avlu çiniyle kapla nmıştır. Bu 
avlunun dört yanında iki katlı dört ey
van vardır. Batıdaki 1288 ·de ( 1871 ) al
tın kaplanmış olup "yeni avlunun altın 

eyvanı" (eyvan- ı tıla-yı sahn-ı nev) adını 

taşır. Muhammed Şah ' ın dayısı Allahyar 
Han'ın 1300'de (1883) yaptırdığı Darüs
saade ayna parçaları ile mozaiklenmiş
tir. Allahverdi Han Kümbeti'nin karşı

sında inşa edilen Darüzziyafe de ayna 
parçaları ile kaplanmıştır. Bu dönemde 
yapılan önemli binalardan biri de sahn-ı 
nevin güney köşesinde yer alan. Feth 
Ali Şah'ın oğlu Haşmetü'd-Devle'nin Ho
rasan valiliği sırasında inşa ettirdiği Med
rese-i Ali Naki Mirza'dır. 

Pehlevi döneminde Asitan-ı Kuds Kül
liyesi'nde büyük değişiklikler oldu. Rı

za Şah Pehlevi 1928'de Meşhed'i ziya
ret edince önce Asitan -ı Kuds'ün etra
fındaki yolların düzenlenmesini emretti. 
Bu sırada külliyede bir müze kurma dü
şüncesi gelişti. 1945 'te sa h n -ı nev ile 
yeni yolun güney kemeri arasında yüksel
tilen arazi üzerine yapılan müze Sahn-ı 
Pehlevi adını aldı. 1959'da Gevher Şad 'ın 

binalarından olan Tahvilhane ve ona bi
tişik Opok Mirza Kümbeti bir revak ha
line getirilerek Darüsselam adı verildi. 
Medrese-i Ali Naki Mirza'nın kuzey oda
ları birleştirilip bir revak haline dönüş
türüldü ve Darüssürür diye adlandırıldı. 
1956'da Kur'anhane ile Mescid-i Bala
ser'in methali birleştirilip Darüşşükr, Ali 
Naki Medresesi'nin batı odaları bitiştiri
Hp Darülizze, medresenin üstü mukar
nas biçiminde örtülüp Darüzzikr şeklin
de adlandırıldı. Mescid-i Riyaz ve ravza
nın arkası birleştirilerek bir revak hali
ne getirildi ve buraya Darülfeyz denildi. 
Külliye'de lll. (IX.) yüzyıldan beri mevcut 
olan kütüphane. özellikle sahn-ı nevin 
batı cephesindeki ikinci katın çeşitli 

odalarında bulunmaktaydı. Kütüphane 
ve müzeyi içine alan 1 0.000 metre kare-

lik beş altı yeni bina 1977' de bitirildL 
Çok sayıda değerli yazmalar ihtiva eden 
kütüphanede 1986 sayımına göre 26.175 
adedi Kur'an-ı Kerim ve çeşitli yazmalar 
olmak üzere Arapça, Farsça ve Batı li
sanlarında basılmış toplam 176.282 eser 
bulunmakta idi. 

Asitan- ı Kuds'ün çoğu Meşhed ve Ho
rasan ·da, diğerleri ise Tahran, Kazvin, 
Reşt, Mazenderan, Azerbaycan, Kirman 
ve Şiraz'da bulunan han. hamam. has
tahane. çarşı. dükkan, imalathane. ev 
ve suyolu gibi pek çok vakıf gayri men
kulü bulunmaktadır. Bu vakıfların gelir
leri mütevellileri tarafından tahsil edilip 
mahalli masraflar ayrıldıktan sonra Asi
tan- ı Kuds vakıf idaresine gönderilir. Bu 
gelirler asırlar boyu Asitan- ı Kuds hiz
metleri. ziyaretçiler ve bölge halkının fa
kirleri için sarfedilmektediL 

Vakıfların ı. Tahmasb ·dan önce nasıl 

idare edildikleri hususunda yeterli bil
gi bulunmamaktadır. Çeşitli zamanlar
da Özbek, Moğol ve Afgan istilalarında 
vaktiyelerin pek çoğu kaybolmuştur. Gü
nümüze kadar intikal edenlerin büyük 
çoğunluğu Safeviler ve daha sonraki de
virlere aittir. Safeviler devrinde Asitan- ı 
Kuds vakıflarının yöneticilerine tevliye 
veya mütevelli denildiği , ayrıca yeni va
kıfların idaresini yüklenen özel müte
vellilere de "hakku't-tevliye" denen bir 
ücret ödendiği bilinmektedir. Safevii er'
den sonra Nadir Şah devrinde kurulan 
bir divan vasıtasıyla asitanın vakıf em
lakinin tesbiti yapılmış ve daha iyi idare 
edilmesi için gerekli gayretler sarfedil
miştir. Nadir Şah'ın yeğeni Ali Şah da 
ziraata elverişli birçok arazi vakfederek 
"Tomar-ı Ali Şah" adı verilen sicile kay
dettirdi. Kaçarlar devrinde vakıfların ida
resi mütevellibaşı denilen yüksek sevi
yede bir idareciye bağlandı ve yönetici
ler onun kontrolü altında faaliyetlerini 
yürüttüler. Nasırüddin Şah zamanında 
vakıfların idaresini üstlenen Adudülmülk, 

Asitane 
hükmünde olan 
mevlevihanelerden 
Yenikapı 

Mevlevihanesi -
istanbul 
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vakıf emlakinin gelirleri ile ilgili bir fih
rist t anzim ettirdi. bunun yanında kü
tüphanenin muhafazası için şahtan emir 
çıkardı. Ayrıca zaman zaman ortaya çı

kan siyasi olaylar ve mütevellilerin za
afları sonucu görülen aksaklıklar ve ge
lir azalmalarının giderilmesi hususunda 
gerekli tedbirler alındı. Pehleviler dev
rinde ise şahlar asitan vakıflarının yö
netimini kendi üzerlerine alarak bu işi 

"naibü't-tevliye" denilen özel temsilcile
ri vasıtasıyla yürüttüler. Asitanın yöne
timi 1979 inkı labından sonra Meşhed ·
de ileri gelen din adamlarından teşek
kül eden bir heyete bırakılmıştır. 
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Bir tarikatın veya tarikat kolunun 
merkezi durumunda olan 
büyük tekkelere verilen 

isimlerden biri. 
L __; 

Farsça'da " kapı eşiği. kapı dibi. eşik 
yanı" gibi anlamlara gelen astan keli 
mesinden türetilmiş olup Türkçe'de as
tane veya asitane şeklinde telaffuz edi
lir. Osmanlı devrinde bir tarikatın veya 
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tarikat kolunun merkezi olan tam te
şekküllü tekkeler için kullanılmıştır. Bu 
kullanırnın XVI. yüzyıldan itibaren yay
gınlık kazandığı ve bütün tarikatların 

terminolojisinde yer aldığı anlaşılmak

tadır. Büyük tekkelere. yine Farsça· dan 
alınmış olan ve aynı anlamı taşıyan der
gah da denilmektedir. Genellikle mer
kezi oldukları tarikatın veya tarikat ko
lunun kurucusu mutasawıfların türbe
lerini barındırdıkları için asitanelere pir 
evi. makam-ı pir, huzur-ı pir, asitane-i 
pir gibi adlar da verilmektedir. Temsil 
ettikleri tarikatın yaygınlık ve etkinliği 

açısından, Anadolu'da en önemli asita
neier Konya'da Mevlana (Mevıev iyye). Kır
şehir Hacıbektaş'ta Hacı Bektaş-ı Veli 
(Bektaşiyye). Ankara'da Hacı Bayram-ı 

Veli (Bayramiyye). İznik'te Eşrefoğlu RO
mi (Kadiriyye-Eşrefiyye) ve Kastamonu'da 
Şaban · Veli (Halvetiyye- Şabaniyye) tek
keteri idi. Öte yandan, saltanat ve özel
likle hilafet merkezi olması dolayısıyla 

bütün tarikat ve tarikat koliarına ait çok 
sayıda tekkenin bulunduğu istanbul'
da her zümrenin bir asitanesi mevcut
tu. Kaynaklarda " pişvay-ı tarikat-ı aliy
ye-i ... " başlığı altında zikredilen bu asi
tanelerden bazıları şunlardır : Merdiven
köyü'nde Şahkulu Sultan (Bektaşiyye). 

Kocamustafapaşa'da Sünbül Sinan (Hal
vetiyye-Sünbü liyye). Kasımpaşa'da Hasan 
Hüsameddin Uşşaki (Haıvetiyye-Uşşakıy

ye). Üsküdar Doğancılar'da Aziz Mah
mud Hüdayi (Celvetiyye). Tophane'de is
mail Rümi (Kadiriyye-ROmiyye), Karagüm
rük'te Nüreddin Cerrahi (Halvetiyye-Cer
rahiyye). Koska'da Abdüsselam (Sa'diyye
Abdüsselamiyye) ve Kasımpaşa'da Ebür
rıza (Bedeviyye) tekkeleri. Kuruluş tarih
lerine göre kronolojik olarak sıralanan 
bu tekkeler aynı zamanda "pir evi" ol
ma özelliğini taşırlar. Asitanelere bağlı 
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daha küçük kapsamlı tekketere de ge
nellikle zaviye denilegelmiştir. 

Tarikatların oldukça geniş bir muhta
riyete sahip bulundukları ve kendi ken
dilerini denetledikleri dönemlerde, tari
kat ve devlet teşrifatında asitaneler ve 
asitane şeyhleri, kendilerine tabi olan 
zaviyelerden ve onların "zaviyedar /zavi
yenişin " denilen şeyhlerinden daha mu
teber tutulmuşlardır. Zaviyedarları ta
yin, teftiş ve gerektiğinde azietmeye 
yetkili olan asitane şeyhleri gerçek an
lamda tarikat başkanı hüviyetindeydi
ler. XX. yüzyılın başlarına kadar istan
bul'daki bazı asitane şeyhlerinin taşra
daki zaviyelerini teftiş ve civarındaki va
kıf gayri menkullerin gelirlerinden asi
tanenin payını tahsil etmek üzere hali
felerinden veya oğullarından birini gö
revlendirdikleri bilinmektedir. Asitane
lerin, hibe ve vakıf yoluyla tarikatlarının 
kullanımına tahsis edilmiş olan menkul 
ve gayri menkuller üzerinde kısmen de 
olsa tasarruf hakkına sahip oldukları, 

başka bir deyimle bağlı bulundukları ku
rumun iktisadi konularda da merkezini 
teşkil ettikleri söylenebilir. Özellikle ta
rikatlar içinde merkeziyetçilik gelene
ğinin en kuwetli olduğu Mevleviyye'de, 
Osmanlı Devleti'nin dört bir yanına da
ğılmış olup "evkaf-ı Celaliyye" adıyla ta
nınan muazzam gayri menkullerin geli
ri, Mevlana neslinden gelen ve bu vakfın 
mütevellisi bulunan bir çelebinin post
nişin olduğu Konya Asitanesi'nde topta
nır ve buradan tekkelerin ihtiyaçlarına 
göre taksim edilirdi. Asitane postuna 
aday olan şeyhterin daha önce buraya 
bağlı zaviyelerden birinde bir müddet 
şeyhlik yaparak tecrübe kazanmaları bir 
gelenek haline gelmişti. 

Osmanlı imparatorluğu'nda XIX. yüzyı
lın başlarından itibaren Batılılaşma eği-

Anadolu'nun 
en önemli 

dergah l arından 

biri olan 
Mevleviyye 
Asitanesi -

Konya 

Asitane hükmünde olan mevlevihanelerden Manisa Mev
levihanesi 

timinin yoğunluk kazanması ve buna 
bağlı olarak devletin bütün kurumlarını 
buna göre düzenleme gayretlerinin art
ması tarikatlar konusunda da meyvesini 
vermiş. ve 1866'da Meclis-i Meşayih ku
rulmuştu. Bu son dönemde ( 1866-1925). 

yetkilerine ve icraatına bir ölçüde mü
dahale edilmesine rağmen , yine de asi
tanelerin eski imtiyaz ve itibarları bü
yük ölçüde korunmuştur. Nitekim Mec
lis-i Meşayih'in riyaset makamı genel
likle istanbul ' daki asitane şeyhlerinin 
tasarrufunda bırakılmış ve şehrin çeşit
li kesimlerindeki tekketere Meclis- i Me
şayihle ilgili idari işlerde rehberlik eden 
"merkez tekke"ler de çoğunlukla asita
neler arasından seçilmiştir. 

Mevlevilik'te asitanenin diğer tarikat
larda bulunmayan farklı bir anlamı var
dır. Bu tarikatın erkanına göre yalnız 
asitanelerde bin bir günlük çile çıkarıla

bilir, yani yalnız buralarda derviş yetiş

tirilebilirdi. Zaviyelerin görevi ise seya
hat eden dervişterin ikamet ve iaşesini 

teminden ibaretti. Tarikatın merkezi ve 
pir evi olan Konya Asitanesi'nden başka 



bu özel anlamda asitane olan mevlevT
haneler şunlardır: Afyonkarahisar. Bur
sa. Eskişehir, Gelibolu, Halep. Kahire. 
Kastamonu. Kütahya, Manisa ve Yeni
şehir ( Tesaıya). istanbul mevlevThanele
rinden Galata (Kuıekap ı sı). Yenikapı. Be
şiktaş, Bahariye (Beşiktaş'ın devamı), Ka
sımpaşa asitane. Üsküdar ise zaviye sta
tüsünde idi. 
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İslam'a göre Firavun'un 
Hz. Musa'ya iman etmiş olan eşi. 
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Kur'an-ı Kerim'de ondan adı verilmek
sizin "Firavun'un karısı" diye söz edil
mektedir (el -Kasa s 2819; et-TahrTm 66 1 
ı ı ı; Hz. Peygamber ise "Firavun· un eşi 
Asiye" diyerek adını açıkça belirtmiştir 
(Buhari, "Enbiya'", 32, 46) Batılı kaynak
lar bu ismin müfessirler tarafından ve
rildiğini (EJ2 JFr.J. ı. 731-732). revrat'ta 
geçen (Tekvin, 41 / 45) ve Hz. Yüsuf'un 
eşinin adı olan Asenath'ın bozulmuş şek
li olduğunu. SüryanT metinlerinde Yü
suf'un eşi Asyat şeklinde de adlandırıl
dığından islami kaynaklara SüryanTce'
den geçtiğini ileri sürmektedirler (Horo

vitz. s. 86). Tarih ve tefsir kitaplarında 
ise Asiye bint Müzahim b. Ubeyd b. Rey
yan b. Velid diye zikredilmektedir (Ta
beri. Tarif], ı . 386 ; Sa · le bT, s. ı 28). Amali
ka kavminden veya Firavun· un amcası
nın kızı olduğu rivayeti yanında israilo
ğulları'ndan olup Hz. Müsa ' nın kabilesi
ne mensup ve onun halası olduğu da 
nakledilmektedir (KurtubT, XVIII. 203; Ay
nT. xııı . 47) 

Kur'an-ı Kerim'de Asiye'den. Hz. Mü
sa'nın dünyaya geldikten sonra Firavun'
un sarayına intikalinde oynadığı rol ve 
onun getirdiği dini kabul etmesi dolayı
sıyla bahsedilmektedir. Buna göre Mü
sa'nın doğduğu yıl Firavun israiloğulla
rı'nın yeni doğan erkek çocuklarının öl
dürülmesini emretmiştir (bk. el-Kasas 

28 / 4 ; Çıkış. l / 16) Ancak Müsa'nın an
nesine de çocuğun başına bir şey gelme
sinden korktuğu takdirde onu bir san
dık içinde denize bırakması bildirilmiş
tir (bk. el-Kasas 28/ 7) . Çocuk nehirden 
alınmış ve Firavun'un eşi, "Bu çocuk ba
na da sana da göz aydınlığı olsun. Onu 
öldürmeyin, belki bize faydası dokunur 
yahut onu evlat ediniriz" (el-Kasas 28 / 
9) diyerek küçük Müsa'nın öldürülmesi
ne engel olmuş ve sarayda büyümesini 
sağlamıştır. Tevrat' a göre bu işi yapan 
Firavun'un kızıdır (Çık ı ş. 2/ 5-6) . islami 
kaynaklarda Asiye'nin iman edişiyle il
gili iki farklı rivayet vardır. Bir rivayete 
göre. Firavun· un kızının saçlarını tara
yan kadın Allah'a iman ettiği ortaya çı
kınca fırına atılarak yakılmıştır. Bu ka
dının ruhunun melekler tarafından se
maya çıkarıldığını gören Asiye de Allah'a 
iman edip Hz. Müsa'nın peygamberliği
ni tasdik etmiştir (ibnü'l-EsTr. ı . 184). Di
ğer rivayete göre ise Müsa ile sihirbaz
lar arasındaki mücadelede Müsa'nın ga
lip geldiğini duyunca. "Müsa'nın ve Ha
rün' un rabbine iman ettim" diyerek hak 
dini kabul etmiştir (Taberi. Te{sfr, XXVIII. 
110; Ayni. XIII. 47) . Asiye, Allah'a iman 
ettiği için ellerinden ve ayaklarından ka
zıklara bağlanmış, güneş altında bırakı

larak ona işkence edilmiştir. Üzerine 
büyük bir kaya parçası atılacağı sırada, 
"Rabbim! Benim için yanında cennette 
bir ev yap, beni Firavun'dan ve onun kö
tülüklerinden kurtar, beni şu zalimler 
topluluğundan kurtar!" (et-Tahrim 66 / 
ı ı) diye dua etmiş, bunun üzerine kaya 
parçası altında ezilmeden önce Allah ru
hunu kabzetmiştir (Taberi, Te{sfr, XXVlll. 
ll O; Ayni, XIII. 47). 

Allah'ın varlığına ve birliğine, Hz. Mü
sa'nın nübüwetine inanan, bu uğurda 
işkencelere maruz kalan Asiye. Kur'an-ı 
Kerim'de inananlara iman ve kararlılık 

örneği olarak zikredilmiştir. Hadislerde 
de Asiye'den övgüyle söz edilmiş ve Hz. 
Meryem'le birlikte o da en yüksek ke
male ermiş bir kadın olarak gösterilmiş
tir. (bk. Buhari, "Enbiya'", 32. 46 ; "Fe
za 'ilü aşJ:ıabi'n-nebi", 30; "Et'ime", 25; 
Müslim. "Feza 'ilü's-şahabe", 70; Tirmizi, 
"Efime", 31; İbn Mace, "Efime", 14 ; 
Müsned, IV, 394, 409) . Bu övgüler dolayı
sıyla Asiye'nin peygamber olduğu da ile
ri sürülmüştür. Zahiriyye ve Eş'ariyye 

onun peygamber olduğunu kabul etmek
tedirler. Erkek olmayı nübüwetin şart
larından sayan Matürfdiyye uleması ise 
bu görüşe katılmamıştır (ayrıca bk. NÜ

BÜWET) 

AS KALAN 
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Iii ÖMER FARUK HARMAN 

AS KALAN 
(.:ı~) 

Filistin' de tarihi bir sahil şehri. 
_j 

Yafa'nın 60 km. güneybatısında bulu
nan Askalan revrat'ta Aşkelon adıyla ge
çer. Helenistik. Roma ve Hıristiyanlık de
virlerinde dini ve ticari hayatta önem
li bir yere sahip olan Filistin'in önde ge
len şehirlerinden biri idi. "Suriye'nin ge
lini " (Sponsa Syrine. Arüsü'ş-Şam) lakabıy
la meşhur olan Askalan müslümanların 
en son fethettikleri Filistin şehirlerin

dendiL Hz. Peygamber de Askalan'ı "iki 
gelinden biri" (d i ğeri Gazze) olarak tavsif 
eder (bk. Müsned, III , 225) Hz. Ömer. Kay
seriyye'yi fetheden Suriye Valisi Muavi
ye'ye yazdığı mektupta Filistin'in geri 
kalan yerlerinin fethine devam etmesi
ni emretmiştir. Bu emir üzerine Muavi
ye 19 (640) yılında Askalan'ı fethetti ve 
oraya askeri birlikler yerleştirdi. Diğer 

bazı rivayetlerde ise Amr b. As'ın daha 

Askalan'da imam Hüseyin Camii'nin XX. yüzyıl başlarındaki 

hali (10 K tp., Albüm , m. 90504) 
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