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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 

~ 

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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ke şairlerinin kullandığı bir unvandı. Ni
tekim Aşık Yünus mahlaslı birçok şiirde 
kelimenin "Hak aşığı" manasında kulla
nıldığı görülmektedir. Bu aşıkların Ana
dolu'daki ilk ve en büyük temsilcisi ise 
Yünus Emre'dir. 

XX. yüzyıl başlarına kadar aşık adı ve
rilen saz şairlerinin özel teşkilatı, kıya 

fetleri ve gelenekleri vardı. Diyar diyar 
dolaşmak aşık hayatının en önemli özel
liklerinden biriydi. Sazını eline alan aşık 
uğradığı köy, kasaba ve şehirlerde belli 
bir süre kalır, o yörenin aşıkları ile tanı
şır, halk huzurunda maharetlerini gös
terir ve varsa rakipleriyle atıştıktan son
ra başka bir yöreye giderdi. Yaşayışiarı
nı kendilerinin belirlediği kurallara göre 
düzenleyen aşıklar bu şekilde do laşarak 

eserlerini de yaymış ve tanıtmış olurlar
dı. Bunların halk nazarında büyük bir 
yeri ve önemi vardı. Bazılarının şöhreti 
Bağdat'tan Tuna ve Özi kıyılarına kadar 
yayılmıştı. Halk bu şairterin basit ama 
samimi şiirlerinden hoşlanıyor. hatta şa
ir denince sazı elinde. sözü dilinde aşık
ları hatırlıyordu. 

Aşık yaşayışının Orta Asya ve Anado
lu'daki dervişlik geleneğiyle de yakın
dan ilgili olduğunu söylemek mümkün
dür. Zira aşıkların yetişmesi gelenekle
rin belirlediği birtakım kurallara bağlı

dır. Buna göre "Hak aşığı" veya "badeli 
aşık" denilen şairler daha çok rağbet gö
rürdü. Genellikle şehir hayatından uzak 
kalan badeli aşıklar ya Köroğlu gibi "er 
dolusu belde" içerek "kahraman aşık" 
olur, sevgilisi için sürekli ölümle karşı 
karşıya gelirler yahut Ercişli Emrah gibi 
"pir dolusu belde" içerek "sade aşık" 

olur. senelerce sevgilisinin ardından ge
zerlerdi. 

Efsaneye göre ruhunda şairlik olan, 
bir sevgili arkasından koşarak ömrünü 
bitirmek için coşkun duygular içinde 
bulunan aşıklar "bade içme"yi şiddetli 

bir ihtiyaç olarak duyarlardı. Bu aşıklığa 
"sülük" için önemli bir sebeptir. Hızır 

Nebi, İlyas Nebi ve birtakım efsanelere 
göre de Kutub Nebi adlı pirlerden biri 
bazı hallerde uyanıkken, fakat daha çok 
uyurken aşığın rüyasına girer, "kudret 
gülü" denilen. kolları ile uzattıkları ba
deler aşık tarafından içilirdi. Üç defa 
sunulan beldenin birincisi "kendi bir, adı 
bin aşkına ·. ikincisi "pirler aşkına·. üçün
cüsü de "sevdiği aşkına· içilir. Bundan 
sonra pir aşığa bir sevgili yüzü göste
rir, aş\k ona yönelince pir kolunu indirir 
ve sevgili kaybolur. Böylece aşığı "çarh 
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çemberi"nden geçiren pir de yok olur. 
Aşık uyanınca gördüğü rüyanın etkisiyle 
ağlar. üzülür. hatta ağzından ve burnun
dan kan gelinceye kadar dövünür ve 
sevgilisini aramaya koyulur. Böylece halk 
da aşığın bade içtiğine ve aşık olduğu
na inanır. Ayrıca pir aşığa rüyasında in
sanın iç dünyasına ait "ledünni" sırlar 

da verdiğinden, aşık dini ve tasawufi 
bilgilere de sahip olurdu. Bundan sonra 
sevdiğinin arkasından "serencam" baş
lardı. 

Aşığın geleneğe uygun şekilde yetiş
mesi ve kendini tanıtınası için bade içme 
ve doğuştan sahip olunan şairlik kudre
ti yeterli değildir. Olgun bir aşıkta mü
siki, şiir ve hikaye anlatmak kabiliyeti
nin bir arada bulunması icap ettiği için 
aşıklık geleneğinde önemli bir yeri olan 
uzun bir çıraklık eğitimi de gereklidir. 
İyi bir aşık olabilmek, yıllarca usta bir 
aşığın çırağı olarak onun yanında bulu
nup tecrübelerinden faydalanmaya bağ
lıdır. Çırak ustasıyla dolaşırken saz fa
sıllarında ve hikaye meclislerinde çokça 
bulunur. böylece geçmiş aşıkların eser
lerini, ustasının malı olan şiirleri, eğer 

varsa hikayeleri öğrenir. Ayrıca usta çı

rağına aşıklık sanatının şiir, müsiki ve 
hikaye aniatmadaki incelikleriyle bera
ber iyi saz çalmayı, irticalen şiir söyle
meyi, usta malı eserleri nakletme tek
niğini, şartlara göre dinleyici çevrelerini 
memnun etme kurallarını da öğretir. Çı

raklık devrini tamamlayan aşığa ustası 
tarafından bir de mahlas verilerek us
talığı tescil edilmiş olur. 

Halk sanatçıları olan aşıkları daha çok 
kasaba ve köy çevreleriyle yarı göçebe 
ve göçebe toplulukların hayat şartları 

yetiştirmiş ve yaşatmıştır. Yeniçeri or
taları ve sınır boylarındaki kaleler de 
aşıkların tabii çevrelerinden biridir. 

Aşıklar düz konuşma ile şiir söyleme
yi "dilden söylemek", saz eşliğinde şiir 
söylemeyi de "telden söylemek" şeklin
de ifade etmişlerdir. Bununla aşığın şii
rine eşlik eden sazın şiirden ayrılmaz 
bir unsur olduğu aniatılmak istenmiş

tir. Saz şairleri en çok çöğür denilen sa
zı çaldıklarından kendilerine çöğürcü adı 
verildiği de görülmektedir. Büyük halk 
toplulukları karşısında saz eşliğinde bir
çok ustalıklar gösteren aşıklar kendile
rini irticali şiir söylemede klasik şairler
den üstün sayarlardı. Herhangi bir ko
nu üzerine istenen bir kafıye ile derhal 
bii" manzume söylemek yeteneği aşıkla
rın başlıca övünme sebeplerindendi. 

Aşıkların halk tarafından rağbet gör
melerinin sebeplerinden biri de aşık fa
sıllarıdır. Bu fasıliara başlanırken gele
neğe uygun olarak saza düzen (akort) 
verilir; önce Hz. Peygamber. sonra mez
hep ve tarikat büyükleri. imamlar ve pir
ler hayırla anılır, övülür; aşıklar çeşitli 

örneklerle edebi kudretlerini gösterdik
ten sonra üstatiarına dua ederek fas
lı bitirirlerdi. Tam bir aşık faslı taksim, 
peşrev. divan. semai (aruza dayalı}. kalen
deri, müstezad, methiye. satranç, koş
ma, semai (heceye dayalı}. mani ve des
tan olarak on iki burca karşılık on iki 
ana şekilden meydana getirdi. Büyük 
önem verilen bu fasıllarda her aşık sa
natını ortaya koyarak şöhret sahibi ol
maya çalışırdı. Fasıllar reis-i aşıkan de
nilen usta bir aşık tarafından idare edi
lirdi: Bir nevi imtihan sayılan muamma
ları çözen aşıklar ise oradaki halktan 
toplanan paralarta hemen ödüllendiri
lirdi. 

Aşıkları yetiştikleri ve temsil ettikleri 
çevrelerle eserlerindeki belirgin özellik
ler bakımından bazı gruplara ayırmak 
mümkündür. 1. Kasaba ve şehir çevre
lerinde yetişen aşıklar: Bunlar divan 
edebiyatının etkisinde kalmış, okumuş 
çevrelerde de ilgiyle dinlenen, konakla
ra tıatta sarayiara dahi kabul edilenler
dir. Daha çok yeniçeri çevrelerinde yetl- · 
şen bu aşıklar halk topluluklariyla an
cak şehirlerin aşık kahvelerinde karşıla
şırlardı. 2. Göçebe veya yarı göçebe çev
relerde yetişen aşıklar: Özellikle Güney 
Anadolu Türkmen boyları içinden yetişen 
aşıklardır. Bunlar daha çok aşiret bey
lerinin hizmetinde bulunur ve aşiretten 
aşirete gezerlerdi. 3. Köylerde yetişen 
aşıklar: Büyük şehirlerden uzak kalmış 
veya oralarda yetişme özelliklerini kay
betmeyecek kadar kısa bir süre bulun
muş aşıklardır. Düğünlerde, köy odala
rında. ağaların ve beyterin meclislerinde 
bulunurlardı. 4. Mezhep ve tarikat aşık
ları: Bunlar bilhassa Alevi-Kızılbaş şair
ler, Bektaşi şairleri ile diğer tarikatiara 
mensup ve bu tarikatların özelliklerini 
şiirlerinde dile getiren şairlerdir. 

Aşıkların Osmanlı hayatı içindeki yeri 
ve önemi imparatorluğun son devirleri
ne kadar. hatta bazan büyük gelişme

.ler de göstererek devam etmiştir. An
cak Sultan Abdülaziz devrinin sonların
dan itibaren bu önem azalarak günü
müze kadar gelmiştir. Bugün de bazı 

bölgelerde rastlanan aşıkların Türk top
lum hayatında artık önemli bir yeri ol
duğu söylenemez. 
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Iii NURETTİN ALBAYRAK 

AŞlK ÇELEBİ 

(ö. 9791 1572) 

Meşairü'ş-şuara adlı 

tezkirenin yazarı ve şair. 
_j 

926 (1520) yılında Prizren'de doğdu. 
Asıl adı Pir Mehmed'dir. Dedesinin ba
bası Mehmed Natta, XIV. yüzyılın sonun
da Emir Sultan ile Bursa'ya gelerek yer
leşmiş bir seyyid• ailesindendir. Meh
med Natta. önce EbQ ishak zaviyesine 
şeyh ve mütevelli olmuş , ayrıca kendisi
ne nakibüleşraf* lık görevi de verilmiş
tir. Daha sonra bu göreve oğlu Zeynela
bidin tayin edilmiştir. Aşık Çelebi'nin ba
bası Seyyid Ali, Zeynelabidin'in oğlu olup 
babası hayatta iken ona yardımcı olmuş, 
ölümünden sonra ise çeşitli yerlerde ka
dılıklarda bulunmuş ve Filibe kadısı iken 
vefat etmiştir (941 / 1534-35) Annesi, ll. 
Bayezid'in kazaskerlerinden Müeyyedza
de'nin kızıdır. 

Rumeli'de doğduğunu ve çocukluğu
nu bu çok sevdiği yerlerde geçirdiğini. 
hayatı hakkında geniş bilgiler edindiği
miz tezkiresinden öğrenmekteyiz. Tah
silini devrio önde gelen ilim adamların
dan SürGri, Taşköprizade. Arapzade Ab
dülbaki Efendi. Ebüssuüd, Emir GisG 
Efendi ve· Muhyiddin-i Fenarfnin yanın
da tamamlayan Aşık Çelebi, dedesi Mü
eyyedzade ve babasının arkadaşları sa
yesinde geniş bir çevre edindi. Böyle bir 
muhitte yetişmesinin sonucu olarak da 
tezkiresinde gerek sanat çevrelerini ge
rekse arkadaşlık ettiği kişileri çok renk
li ve ayrıntılı bir biçimde anlatmıştır. 

Önce Bursa mahkemesinde katiplik 
vazifesi alan Aşık Çelebi, daha sonra 
Emir Sultan vakfına mütevelli tayin edil
di ( 1541 ). Burada beş yıl görev yaptık
tan sonra Bursa vakıflarını teftiş eden 
Rüşenizade'nin kendisi hakkında iyi bir 
rapor vermemesi sonucu bu vazifeden 
aziedildi ve istanbul'a döndü ( 1546) Aşık 
Çelebi Bursa'da iken bir ara vebaya ya
kalanmışsa da bir süre sonra iyileşmiş

tir. 

Bursa dönüşünde. eski hocası Emir 
Gisü sayesinde istanbul'da mahkeme 
katibi olan Aşık Çelebi. daha sonra divan 
katipleri reisi Receb Çelebi'nin ölü
mü üzerine bu göreve aday gösterilmiş
se de başkalarının da bu işi ele geçir
mek için araya girmeleri yüzünden bu 
vazifeyi elde edememiştir. Bu olaydan 
sonra bir süre Ebüssuüd'a katiplik ya
pan Aşık Çelebi, hocası Muhyiddin'in öl
mesi sebebiyle zorlukla da olsa icazet
namesini aldı (1547). Mülazım olabilme
si için kendisini yine eski hocası Emir 
Gisü destekledi ve kazasker Bostanzade 
müracaatını kabul ederek onu mülazım 
kaydetti. Böylece Aşık Çelebi ilk kadılık 
görevine Silivri'de başladı ve aynı yıl ev
lendi ( 1550). Daha sonra da kendisini Si
livri'den Priştine'ye naklettirdi. Priştine'
den Sertiçe'ye alınan Aşık Çelebi bek
lenmedik bir anda görevinden aziedilin
ce hem maddi sıkıntı çekti, hem de tez
kiresi üzerindeki çalışmaları aksadı. Fa
kat bu sıkıntı uzun sürmemiş, birkaç ay 
sonra Narda'ya (bugünkü Arta) tayin edil
mişse de Narda'nın eski kadısı olan ve 
çeşitli yolsuzlukları yüzünden görevin
den alınan Müsa Kadı'nın ve ona bu kö
tü işlerinde yardımcı olan Narda Voyvo
dası Perruh Kethüda'nın entrikaları so
nucu yine azledildi, ancak çok kısa bir 
süre sonra Manavgat'a bağlı Alaiye'ye 
(Alanya) kadı olarak gönderildi. Narda 
hadisesinden dolayı çok üzülen Aşık Çe
lebi. tezkiresinde bu olayı uzun uzadıya 
anlatır ve "zulm" (~)kelimesini buna 
tarih düşürür (970/ 1562-63) 

Aşık Çelebi Alaiye'de de çok kalmadı, 
Kanüni Sultan Süleyman'ın, "Halk içinde 
mu'teber bir nesne yok devlet gibi" mıs

raı ile başlayan ünlü gazelini tahmis 
ederek padişaha sundu ve nüfuzlu dost
larının da araya girmesiyle Niğbolu ka
dılığını elde etti. Buradan da Rusçuk'a 
bağlı Çernovi kadılığına getirildi. Aşık 
Çelebi'nin buralarda çok mesut olduğu
nu, tezkiresindeki. "Tuna" redifli yirmi 
beş beyitlik manzumesinden öğrenmek
teyiz. Bir hadise üzerine 1 566 yılında 
tekrar aziedilen Aşık Çelebi, ll. Selim'e 
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Sigetvar dönüşünde bir gazelle bir ar
zuhal sundu, bunun neticesinde Karato
va (Köstendil 'de bir kaza, şimdi Bulgaris
tan 'da) kadılığına tayin edildi, ancak 1569 
yılında bu vazifeden de aziedildL Yalnız 
bu arada tezkiresini bitirdi ve ll. Selim'e 
sundu ( 1568). Eserinde her şeyden bık

tığını yazan Aşık Çelebi. padişahtan ken
disi için sadece bir nakibüleşraflık is
temiştir. Bu arada Arapça 'feylü'ş-Şa
)(a,i.l(ını da tamamladı ve Sokullu Meh
med Paşa 'ya sundu. Bütün bu çabaları
nın sonunda kendisine Üsküp kadılığı 
verildi. Ancak Aşık Çelebi Üsküp'te za
tülcenp hastalığına yakalandı ve 979 Şa
ban sonlarında (Ocak 1572) kurtulama
yarak öldü. Evliya Çelebi, Aşık Çelebi'
nin mezar taşında Cinani tarafından ya
zılan. "Aşık sefer eyledi cihandan· tarih 
mısraının yazılı olduğunu kaydeder. 

Nesirde olduğu kadar nazımda da ma
haret sahibi olan Aşık Çelebi'nin rind
meşrep. hoşsohbet. arkadaş canlısı, ve
fakar ve zeki şahsiyetinin yanı sıra çok 
keskin bir gözlemci de olduğu, ünlü eseri 
Meşairü'ş-şuara'da açıkça görülür. Mah
las olarak Aşık adını seçmesi ise onun 
güzellere düşkünlüğünü ve hayata bağ

lılığını göstermektedir. Türkçe'den baş
ka Arapça ve Farsça'yı da çok iyi bilen 
Aşık Çelebi asıl şöhretini, klasik edebi
yatımızın gerçekten en önemli ve güve
nilir kaynaklarından biri olan tezkiresiyle 
yapmıştır. Tezkiresinde kullandığı süslü 
nesir üslübu da ayrıca eserin bir özelli
ğini teşkil etmektedir. Arkadaşlarını. eğ
lence yerlerini, hatta kişilerin özel haya
tı ile ilgili ayrıntıları öylesine güzel bir 
dille anlatır ki canlı tasvirleriyle okuyu
cuyu adeta çizdiği tablonun içine çeker. 
Nesrine göre nazmı oldukça basittir. 

Eserleri. Aşık Çelebi'nin bilinen belli 
başlı eserleri şunlardır: 1. Tercüme-i 
Ravzatü 'ş-şüheda (telifi 953/ l546'dan 
önce). Hüseyin Vaiz-i Kaşiffnin makteı• 
türündeki eserinin Türkçe'ye tercümesi
dir. Tesbit edilebilen üç nüshası vardır 
(Bibliotheque Nationale, Ancien Fond, nr. 
107: Beyazıt Devlet K tp ., Umumi, nr. 5329; 
Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 3445). Aya
sofya nüshasının sonu eksiktir. 2. Tercü
me-i Şakaiku'n-nu 'maniyye. Taşköp

rizade tarafından kaleme alınan eş-Şa
)(a, i)( u 'n- nu cmaniyye if culema, i'd
devleti'l- cOşmaniyye adlı eserin Türk~ 
çe'ye tercümesidir. Atarnin bildirdiğine 
göre Aşık Çelebi bu eserini Taşköpriza
de'ye bizzat kendisi sunmuş, eş-Şa)(a , i
)(u'n-nu cmaniyye müellifi de, "Mevla
na biz de Türki gibi yazmış idik, bihüde 
zahmet etmişsiniz" diyerek kitabının ko-
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