
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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Iii M . BAHA TAN MAN 

As iYE 
( ~~) 

İslam'a göre Firavun'un 
Hz. Musa'ya iman etmiş olan eşi. 

_j 

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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