
Iü kimseler için kasideler söyledi ve on
ların ihsanlarına nail oldu. A'şa ·nın ilk 
zamanlar şarap ticareti yaptığı ve bu se
beple çeşitli bölgelere gittiği, gözleri iyi
ce zayıftadıktan sonra da önemli şahsi
yetlere kasideler inşad etmek maksadıy
la bu yerleri tekrar dolaştığı söylenmek
tedir. Aynı maksatla İran hükümdarını 
ziyaret ettiği, şiirlerinde, az da olsa bazı 
Farsça kelimelere bu sebeple yer verdi
ği iddia edilmektedir. Hz. Peygamber'e 
onu övmek için nazmettiği kasideyi sun
mak ve müslüman olmak düşüncesiyle, 
Hudeybiye Antiaşması'nın yapıldığı ta
rihte (6 / 628) Yemen'den Hicaz'a geldi. 
Kureyşliler onun müslüman olmasından, 
Resül-i Ekrem'e methiyeler yazmasın
dan ve böylece İslamiyet'in yayılmasın
dan endişeye kapıldılar; şarap, kumar 
ve kadına düşkün olan şairi, bu dinin iç
ki, zina. faiz ve kumarı yasakladığını söy
leyerek bı.i ziyaretten vazgeçirmeye çalış
tılar. Ayrıca müslümanları yakında mağ

IOp etme ihtimallerinden bahsederek şa
yet mağlüp edemezlerse bir yıl sonra 
tekrar gelebileceğini söylediler ve kendi
sine 100 deve hediye edip onu geri gön
derdiler. Fakat A'şa köyüne yaklaştığı 
sırada devesinden düşerek öldü. Ölüm 
tarihi olarak 625, 629 ve 630 yılları kay
dedilmektedir. 

"Daliyye· adıyla bilinen ve Hz. Peygam
ber'in methine dair olan kasidesinin, ba
zı İslami terimleri ve ayet-i kerimeleri 
ihtiva etmesi (b k. Şevki Dayf, I, 341-342) 

sebebiyle ona ait olmadığı görüşü yay
gındır. Hz. Peygamber'in bu kasideyi din
ledikten sonra kendisinin neredeyse hi
dayete ereceğini, fakat buna rağmen 
müslüman olmadığını söylediğine dair 
rivayetin (b k. E bO Zeyd el- KureşT, s. 89; 

Abdülkadir el-Bağdadi, ı. 178) sağlam bir 
kaynağı yoktur. Blachere. bir hıristiyan 
şair olduğunu ısrarla savunduğu A'şa'
nın müslüman olmasına veya islamiyet'e 
yakınlık duymasına ve adı geçen kasi
deyi söylemesine ihtimal vermemekte
dir. Hıristiyan olarak kaldığını söyleyen 
Brockelmann gibi araştırıcıların yanında 
onun hiçbir ilahi dini benimsemeyen bir 
putperest olduğu, divanındaki Hıristi

yanlık'la ilgili fikirlerin sonradan ilave 
edildiği görüşünü benimseyenler de var
dır. Şevki Dayf. A'şa'nın şiirlerinin ona 
ait olup olmadığını geniş bir şekilde tar
tışmıştır (Taril]u'l-edeb, I, 339-365). 

A'şa, kasidelerinde klasik formu ko
ruyan bir şairdir. Zaman zaman kaside
Ierin nesib kısmını uzatarak diğer şair-

lerden ayrıldığı da olur. A'şa daha çok 
şarkı formunda kullanılan kısa bahirleri 
benimsemiştir. Şiirinin ahenkli ve akıcı 

olması sebebiyle kendisine Arap çenkçi
si anlamında ·sannacetü'I-Arab" den
miştir. Onun bu adı almasını şiirlerini 

terennüm etmesine bağlayanlar da ol
muştur. Övdüğünü göklere çıkaran, hic
vettiğini yere batıran A'şa methiye, hic
viye, fahriye ve gazel türündeki şiirler
de son derece başarılı olmuştur. Hak
kında methiyeler yazdığı kimseleri kısa 
zamanda şöhrete kavuşturduğuna dair 
hikayeler anlatılmaktadır. Diğer Cahili 
ye şairlerine göre daha fazla şiir söyle
diği anlaşılan A'şa'nın, methiyelerinden 
sonra en fazla şarap ve içki meclisleri
ne dair şiiri bulunduğu görülmektedir. 

R. Geyer, A'şa divanının Sa'leb (ö. 29ı 1 
904) tarafından rivayet edilen Escurial 
nüshasını, eş-Şubfıu'l-münir ii şi 'ri Ebi 
Başir adıyla neşretmiş (Londra ı 928). şa

irin divanında bulunmayıp edebi eser
Ierde yer alan şiirleriyle, A'şa Iakabı ile 
anılan diğer şairlerin şiirlerini divanın 

sonuna eklemiştir. Divanın "Basra riva
yeti" bulunamadığından bu baskıda da
ha eksik olan "Küfe rivayeti" esas alın
dığı ve yegane ravisi Yahya veya Yunus 
b. Matta'ın esere bazı hıristiyani fikirler 
ilave etme ihtimali olduğu için, A'şa di
vanını ihtiyatla karşılamak gerekir. Di
van ayrıca M. Muhammed Hüseyin'in şer
hiyle Kah i re (ı 950) ve Beyrut'ta (ı 960, 
ı 968) neşredilmiştir. Daha sonra Kamil 
Süleyman ' ın başkanlığındaki bir heyet 
tarafından yeni bir neşri daha yapılmıştır 
(Divanü'l-A'şa, Beyrut ı985) el-Mu'al
la~atü't-tis' veya el-Mu 'allakatü'l - 'aşr 
adıyla yayımlanan eserlerde onun mu
allakası da vardır. Hz. Peygamber hak
kında söylediği rivayet edilen kaside ile 
muallakasının büyük bir kısmı ve diğer 
şiirlerinden bazı parçalar tercümeleriyle 
birlikte Mehmed Fehmi'nin Tarih-i Ede
biyyat-ı Arabiyye adlı eserinde yer al
maktadır. H. Thorbecke, söz konusu ka
sideyi Leipzig'de Fleischer için hazırla

nan arınağanda (Festschrift) yayımla

mıştır (ı875). M. F. Brag veT. Thorelius 
da A'şa'nın bazı şiirlerini Latince tercü
meleriyle birlikte Londra' da neşretmiş

Ierdir (1842). Ayrıca A'şa üzerindeki ça
lışmalarıyla tanınan R. Geyer, "Ma bü
kaü" diye başlayan muallakasi ile. "Ved
di' Hüreyre· kasidesini Almanca şerhe
derek neşretmiş, C. H. Lyall de "Lamiy
ye· olarak da bilinen muallakasını ingi
lizce tercümesiyle birlikte yayımiarnıştır 
(bk. Brockelmann, GAL Suppl., I, 67). 
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Ebü'I-Musabbih Abdurrahman 
(b. Abdillah) b. Haris 

(ö. 83/702) 

Ernevii er devri· Arap şairi. 

Aslen Yemenli Cüşem kabilesinin Hem
dan kolundan olup 30 (650) yıllarında 

Küfe'de doğdu. Önceleri bir müddet kı
raat ve fıkıhla meşgul olduysa da son
radan kendini tamamen şiire verdi ve 
bu sahada meşhur oldu. Ünlü muhad
dis Şa'bfnin hem eniştesi hem de kayın
biraderidir. Haccac'ın 61 (680-81) yılın

da Deylemiler'e karşı gönderdiği orduya 
o da katıldı ve esir düştü. Yanında esir 
olarak bulunduğu Deylemi'nin kızı ona 
aşık olunca oradan kaçırarak hürriyeti
ne kavuşturdu. A'şa daha sonra doğu 
taraflarına sefere çıkan orduya katıla 

rak Afganistan'ın güneyindeki Mukran'a. 
kadar gitti ve bir süre isfahan'da kaldı. 
Haccac'ın kumandanlarından olup daha 
sonra ona isyan eden Yemenli Abdur
rahman b. Eş'as'ı hem bilfiil hem de şi

iriyle destekledi. Abdurrahman'ı öven ve 
Haccac'ı yeren şiirler söyledi. Deyrülce-
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macim Savaşı'nda İbnü'I-Eş'as Haccac'a 
yenilince kaçıp kurtuldu; fakat araların
da A'şa'nın da bulunduğu bazı taraftar
ları esir düştü. Haccac ona kendisi hak
kındaki hicviyelerini hatırlattığı zaman 
bağışlanma ümidiyle irticalen bir met
hiye söylediyse de canını kurtararnadı 

ve 702 yılında öldürüldü. 
Sade bir üslüba sahip olan A'şa kah

ramanlık, hiciv. gazel ve hikemiyyat gibi 
değişik konularda şiirler söyledi. Bu şi

irlerde katıldığı savaşları. esirlikteki ha
yatını ve başından geçen olayları dile ge
tirdi. Bu sebeple şiirlerinde zamanın si
yasi ve dini akımları açıkça görülmekte
dir. Bazı dilciler klasik Arap şiiri tarzına 
bağlılığı sebebiyle onu takdir ederler. 

Asmai tarafından şiirlerinin bir divan 
halinde toplandığı rivayet edilmekle be
raber (bk. Sezgin, ll , 345) bu divanın gü
nümüze kadar gelip gelmediği henüz bi
linmemektedir. Ancak R. Geyer, el-Ega 
ni ve diğer bazı kaynaklardaki bir kısım 
kıtalarını ve on beş uzun kasidesini bir 
araya getirerek A'şa lakablı diğer şair
lerin şiirleriyle birlikte The Diwan ot al
A'sha' adıyla Londra'da yayımiadı (1928). 
Hasan Tsa Ebü Yasin ise Dfvanü A'şa 
Hemdan ve al]baruh adlı çalışmasında 
onun daha fazla şiirini tesbit etti. 
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(bk. ÖŞÜR). 
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1 AŞÇI İBRAHiM DEDE MECMUASI 
1 

Derviş Aşçı İbril.him Dede'nin 

L 

(ö . 1906'dan sonra) 
XIX. yüzyılın sonlarında 

kaleme almaya başladığı hil.tırat ve 
seyahatname türündeki eseri. 

_j 

Aşçı İbrahim Dede 1828'de İstanbul 
Kandilli'de dünyaya geldi. Süleymaniye 
Rüşdiyesi ·ni bitirdikten sonra Rüznam
çe Kalemi'nde memuriyet hayatına atıl-
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dı (!846). Yirmi yaşında iken Kasımpaşa 
Mevlevihanesi'ne devam etmeye başla
dı ve bir süre sonra Mevleviliğe intisap 
ederek çile çıkardı. 1855 yılında Dördün
cü Ordu rO.znamçe• ciliği göreviyle Er
zurum'a gitti. Erzincan'da Nakşi-Halidi 
şeyhlerinden Terzi Baba unvanıyla tanı
nan Hayyat Vehbfnin hafifesi Şeyh Feh
mi Efendi'ye intisap ederek Halidiyye 
tarikatına girdi. 1860'ta hilafet ve ica
zet aldı. 1867' de kendisine Aşçı Dede 
unvanı verildi. 1871'de memuriyerten is
tifa ederek istanbul'a dönen Aşçı Dede 
aynı yıl Derviş Paşa'nın Şam'daki çiftli
ğine nazır oldu. Bir süre sonra tekrar 
memurluğa dönmek isteyince Beşinci 

Ordu redif* yoklamacılığı göreviyle yine 
Şam'a tayin edildi (1875) 1884'te İkin
ci Ordu Dördüncü Şube müdürü olarak_ 
Edirne'ye gitti. 1889' da Edirne M evlevi
hanesi şeyhi Hacı Ali Efendi'den sikke* 
ve destar• giydi. 1904 'te emekliye ay
rıldı ve istanbul'a dönerek doğum yeri 
olan Kandilli'ye yerleşti. Aşçı Dede'nin 
Mecmua'nın sonunda yer alan otobiyog
rafisinden 1906 yılında hayatta olduğu 
anlaşılmaktaysa da ölüm tarihi ve me
zarı belli değildir. 

Tek nüshası istanbul Üniversitesi Kü
tüphanesi'nde (TV, nr. 78-80) bulunan Aş
çı İbrahim Dede Mecmuası, 2000 say
fayı aşan üç büyük ciltten (1. c. 660 say
fa; ll. c. 617 sayfa ; lll. c. 840 sayfa) mey
dana gelmektedir. Müellif Edirne'de bu
lunduğu yıllarda kaleme almaya başla

dığı hatıralarının bir kısmını emekliye 
ayrılmadan bir süre önce maiyetindeki 

· Aşçı ibrahim Dede Mecmuası'nın unvan sayfası 
(10 Kip., TY, nL 78) 

memurlardan birine temize çektirmiş, 

bazı yerlerini de şifahen dikte etmiştir. 
Eser klasik bir hatırat niteliğinde olma
yıp tasawufi bilgilerle hatıralar iç içe 
yer almaktadır. Mesela ı. cildin ilk say
faları bir tasawuf kitabı niteliğindedir. 
Aşçı Dede bu sayfalarda hakikat-i Mu
hammediyye, ma'rifetullah. peygamber 
ve velilerin vasıfları ve ahlakı. insan-ı ka
mil, fena fıllah makamı gibi meseleler 
üzerinde durur. Bir giriş mahiyetini ta
şıyan bu kısımdan sonra doğumundan 
ve ailesinden başlayarak otobiyografisini 
ahiatmaya başlar. Bundan sonraki say
falarda hatırat ve tasawuf birlikte yer 
alır: Babası. büyük babası, Şehzadeba
şı'nda mektebe gidişi, aşkın tarifi, ev
lenmesi, Mevleviliğe intisabı, sema çı

karması. sema hakkında bilgiler. !ev
lake sırrı , Bayezid-i Bistami'nin şathi

yesi, arş, kürsi vb. yaklaşık 200 sayfa 
tutan bu bilgilerden sonra tekrar hatı
ralara dönülür. Yazımı Zilhicce 1317' de 
(Nisan 1900) tamamlanan 1. cilt. Erzin
canlı Seyyid Fehmi Efendi' nin ölümü
nün ( ı 298/ ı 881 ı anlatıldığı bölümle so
na erer. Aynı şekilde devam eden ll. cilt 
Rebiülahir 1318' de (Ağustos 1900). lll. 
cilt ise 1322'de ( 1904) tamamlanmıştır. 

Aşçı İbrahim Dede Mecmuası, XIX. 
yüzyılda yaşayan bir dervişin hatıraları
nı ihtiva eden eser olmaktan öte o dö
nemdeki Osmanlı toplum hayatını çok 
geniş açıdan yansıtan bir ayna gibidir. 
istanbul'daki tekke ve tasawuf hayatını 
anlatan sayfalardan yine istanbul'dan 
Erzincan ve Erzurum·a, oradan Şam ve 
Hicaz'a, Hicaz 'dan Edirne:ye kadar bü
tün ülke coğrafyası gözler önüne seril
mektedir. Eser bu bakımdan bir seya
hatname olarak da nitelendirilebilir. Ta
sawuf merkez olmak üzere bürokratik 
hayat, askeri ve siyasi tarih, edebiyat 
tarihi ve sosyoloji bakımından çok canlı 
gözlemlere dayanan eserin Osmanlılar'ın 
son döneminde yaşayan orta seviyede 
bir memur tarafından kaleme alınmış 
olması da ayrıca dikkat çekicidir. 

Taşıdığı öneme karşılık Türkiye'de pek 
tanınmayan ve ilmi araştırmalarda kul
lanılmayan Aşçı İbrahim Dede Mecmu
ası üzerinde Almanya'da Marie Luise 
Bremer tarafından Die Memoiren des 
türkisehen Derwischs Aşçı Dede İbra
him adıyla bir doktora çalışması yapıl
mıştır (Bonn Philosophisches Paku.ltat, 
ı 959). Reşat Ekrem Koçu eserin 125 say
falık bir özetini hazırlayarak, Geçen As
n Aydınlatan Kıymetli V esikalardan 
Bir Eser: Hatıralar. Aşçı Dede İbrahim 
başlığıyla yayımiarnıştır (İstanbul 1960). 


