
A'SA HEMDAN 

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). 
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AŞ ERE 
( __,.;:..ıl üll_,.all ) 

Meşhur on kıraat imarnma 
nisbet edilen kıraatler 

ve bunları konu alan ilim dalı için 
kullanılan bir terim 

(bk. KIRAAT) . 

AŞERE-i MÜBEŞŞERE 
( ör:JI •_r:..ıl ) 

~ 

Hz. Peygamber tarafından 
cennete girecekleri daha hayatta iken 

kendilerine müjdelenen on sahabi. 
L ~ 

Kaynaklarda "el-aşeretü'l-mübeşşere " , 

"el-mübeşşerün bi'l-cenne", "el -aşere

tü'l-meşhüdü lehüm bi'l-cenne" gibi ifa
delerle anılan bu on sahabi Ebü Bekir, 
Ömer. Osman. Ali, Talha b. Ubeydullah, 
Zübeyr b. Awam. Abdurrahman b. Avf, 
Sa'd b. Ebü Vakkas, Ebü Ubeyde b. Cer
rah ve Said b. Zeyd'dir. Ashaptan Said 
b. Zeyd'in bir rivayetinde bu on kişiden 
Ebü Ubeyde b. Cerrah yerine Abdullah 
b. Mes'üd zikredilmiştir (İbn Abdülber. 
ll . 318). Abide es-Selmanfden gelen ben
zer bir rivayeti de Zehebi kaydetmekte
dir (Ma 'ri{etü 'l-kurra' , ı. 34). Ancak Ze
hebi'nin bu eserinin 1969'da Kahire'de 
yapılan baskısında yer alan bu rivaye
tin, gerek 1404'te yapılan Beyrut baskı
sında gerekse incelenen Paris. Berlin ve 
istanbul kütüphaneterindeki yazma nüs
halarında eksik olarak yer aldığı, İbn 
~Mes'üd'un cennetle müjdelendiği belir
tildİkten sonra Ebü Ubeyde yerine aşe
re-i mübeşşere içinde onun bulundu
ğundan söz edilmediği görülmüştür. Ri
vayetteki bu değişikliğin, eserin Kahire 
baskısında esas alınan ve inceleme im
kanı bulunamayan Kahire (Darü' l-kütü
bi 'l-kavmiyye Ktp.) nüshasında yer aldığı 
anlaşılmaktadır. Hadislerde cennetlik 
oldukları topluca haber verilen bu saha
bilerden başka Hz. Hatice, Abdullah b. 

ömer. Abdullah b. Selam gibi münferit 
olarak cennetle müjdetenenter de vardır. 

Aşere-i mübeşşerenin bazı ortak va
sıfları şunlardır: 1. Tamamı ilk müslü
manlardan olan bu on sahabi Hz. Pey
gamber'e ve İslam'a büyük yardımlar
da bulunmuşlardır. 2. Kureyş kabilesine 
mensup olup nesepleri Hz. Peygamber'
in nesebiyle birleşmektedir. Bu sebeple, 
"aşere-i mübeşşere" ifadesini " Kureyş'

ten cennetle müjdelenmiş on kişi" ola
rak anlamak daha doğru olacaktır. Ni
tekim konuya ait rivayetlerde de " aşe

retün min Kureyşin fı'l-cenne" kayıtları
na rastlanmaktadır. 3. Bedir Savaşı'na 
ve Bey'atürrıdvan'a katılmışlardır. Bey'a
türrıdvan'da bulunamayan Hz. Osman 
adına bizzat Hz. Peygamber iki elini bir
birine kavuşturarak biat etmiş, onu da 
biata katılanlardan saymıştır. 4. Allah'ı 
ve Resulü'nü sevdikleri bizzat Hz. Pey
gamber tarafından açıklanmıştır. s. Al
lah yolunda yakınlarına karşı savaşmak
tan çekinmemişlerdiL Nitekim Mücadi
le süresinin, "AIIah'a ve ahiret gününe 
inanan bir toplumun babaları. oğulları, 
kardeşleri, akrabaları bile olsa. Allah'a 
ve Peygamber'e karşı gelenlere sevgi 
beslediklerini göremezsin" mealindeki 
22. ayetinin aşere-i mübeşşereye dahil 
ashap hakkında nazil olduğuna dair ba
zı rivayet ve yorumlar bulunmaktadır. 

Aşere-i mübeşşerenin İslamiyet'teki 
seçkin yerini dikkate alan İslam bilgin
leri, ilmi tasnif ve değerlendirmelerde 
ilk sırayı hemen daima bunlara ayırmış
lardır. Ahmed b. Hanbel eJ-Müsned 'i
ne aşere-i mübeşşerenin rivayet ettiği 
hadislerle başlamıştır. Taberanfnin el 
Mu 'cemü'l-kebfr ve Ebü Nuaym el-İs
fahanfnin lfilyetü'l-evliya' adlı eserle
rinde de aynı sıralama görülmektedir. 
Aşere-i mübeşşerenin hepsiyle görüşüp 
onlardan hadis rivayet edenler tabiiie
rin birinci tabakası olarak kabul edil
miştir. Aşere-i mübeşşere, İslami lite
ratürde sahabilere ait eserlerin dışında 
müstakil eseriere de konu teşkil etmiş
tir. Muhibbüddin et-Taberfnin, İstanbul 
kütüphanelerinde birçok yazma nüsha
sı bulunan ve ayrıca basılmış da olan (l

ll , Kahire 1327: 1-IV, Beyrut 1405 / 1984) 

er-Riyaiü'n-naiıre if menalp.bi'l- 'aşe
re'si, Hakim en-Nisabürfnin Feia'ilü'I
'aşere'si. Burhaneddin İbrahim b. Abdur
rahman ei-Fezari'nin Feia 'ilü'l- 'aşere
ti'l-mübeşşere'si ve Zeynüddin Ömer 
b. Ahmed eş-Şemma'nın ed -Dürerü'l
mültekat'ı aşere-i mübeşşereye dair ya
zılmış müstakil eserlerdir. 
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AŞ HANE 

(bk. İMARET). 

AşıK 

(~l>-) 

Kendisinin veya başkalarının şiirlerini 
· saz eşliğinde çalıp söyleyen ve 

halk hikayeleri anlatan 
saz şairi. 

ı 

_j 

ı 
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Aşık kelimesi bu anlamıyla edebiyatı
mııda XV. yüzyıldan itibaren kullanılma
ya başlanmıştır. Ancak aşık hayat tarzı 
ve edebiyatı Osmanlılar'dan çok ewel 
başlamış, miliT bir kaynağa ve köklü bir 
geleneğe dayanmaktaydı. Eski Türkler 
bu tarz şiir söyleme geleneğini İslami
yet' in kabulünden sonra da devam et
tirmişlerdir. 

Din dışı şiirler söyleyen saz şairlerinin 
aşık ismini almaları ise XVII. yüzyıldan 
itibaren görülmeye başlanmıştır. Aşık, 
daha önce kendilerini din dışı şiirler söy
leyen saz şairlerinden ayırmak için tek-

Kastamonulu 
Ası k 

Yorgansız 

Ha kkı 

Çavus 
(Süleyman 

Şenel ar.şivi) 
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