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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. 
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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-
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