ASIL
D TASA VVUF. Süfiler tasawufun temel esaslarına asıl (çoğulu usul). ikinci
derecedeki esaslarına da fer· (çoğulu fürü) adını verirler. Serrac'a göre tevhid.
marifet. iman. yakın ve sıdk birer asıl.
bunların temeli olan hidayet ise aslü'lusüldür. Haller. makamlar. ameller. taatlar bu asılların fer'leridir.

Süfiler nelerin asıl olduğu konusunda
değişik fikirler ileri sürmüşlerdir. İlk sQfilerden Sehl et-Tüsterl'ye göre Kur'an'a
sımsıkı sarılmak. sünnete uymak. helal
yemek. eziyet etmemek. günahtan sakınmak, tevbe etmek. hakları yerine getirmek tasawufun esasıdır. Nasrabadi
ise tasawufun esaslarını şöyle sıralar:
Kur 'an ve hadise sımsıkı bağlanmak.
heva*yı, hevesi ve bid'atları terketmek,
şeyhlere saygı göstermek, halkın hatalarını hoş görmek. dostlarla iyi geçinmek ve onlara hizmet etmek. güzel huy
sahibi olmak. evrad*a devam etmek.
te'vile ve ruhsatlara yanaşmamak. BOnan ei-Hammal ise vaad edilen rızkın
verileceğine güvenmeyi, emirleri yerine
getirmeyi, deruni halleri kontrol etmeyi. dünya ve ahiret kaygısını içinden atarak hakka sarılmayı tasawufun aslı olarak kabul eder.
Süfiler iyilik ve kötülüklerin kökünü
ve kaynağını tesbit için çeşitli görüşler
ileri sürmüşlerdir. Hatim ei-Asamm'a
göre taatın aslı korku. ümit ve sevgi;
günahın aslı kibir. hırs ve hasettir. Ebü'IHüseyin ei-Farisi cömert, alçak gönüllü, kanaatkar ve iyi huylu olmayı iyiliğin
aslı sayar. Hücvirf. gerek asıl gerekse
fer' olan şeylerin bir zahiri. bir de batını bulunduğunu söyler. Usulün zahiri
kelime-i şehadet, batını marifetin hakikatidir. Fürüun zahiri sürekli ve düzenli amel, batını iyi niyettir. Batını olmayan hakikatin (tasavvufun) zahiri münafıklık, zahirsiz hakikatın batını zındıklık
tır. Bunun gibi batınsız şeriatın zahiri
alayiş, zahirsiz şeriatın batını heva ve
hevestir. Süfiler rüsüm • dan usule kaçarlar. yani şekilciliği bırakarak meselelerin köküne ve kaynağına inerler. Onlar vusfil için usule riayeti şart koşar,
birçok bid 'at ve dalaletin asıliara dikkat
etmemekten kaynaklandığını söylerler.
Mesela bütün mutasawıflara göre Allah· a eren kul hür olur. Burada hürriyet, Allah· ın emir ve yasaklarına uyup
uymama konusunda hür ve serbest olma manasma değil Allah'tan başkasına
kul olmama. Allah'a tam olarak kul ol-
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ma

anlamına

gelmektedir. Bu noktada

İbahfliğe kayanlar usulü dikkate almadıkları için sapıtmışlardır. İbnü'I-Arabl'

ye göre

aslın özelliği

gizli kalmak. fer'in
Onun için diğer
asıllar gibi eşyanın aslı olan hak da gizli
ve gaybdır . Onun fer'i yani tecellfsi açık
tır. Tecellfler ondan gelir, yine ona dönerler. Çünkü her şey aslına rücu eder.
özelliği açığa çıkmaktır.

Tasawufta asıllar umumiyetle on olarak tesbit edilmiştir. Herevi'nin Menôzilü 's-sô 'irin 'de tesbit ettiği on esas
şunlardır: Kast. azim. irade, edep, yakin, üns, zikir. fakr. gına. makamü'l-murad. Necmeddin-i Kübra'nın el-Uşulü'l
'aşere risalesinde açıkladığı on esas da
şunlardır: Tevbe, zühd, tevekkül, kanaat, uzlet, zikir, Allah'a teveccüh, sabır,
murakabe, rıza. İlk zamanlarda asıl diye bahsedilen hususlar daha sonraları
tasawufi makamlar olarak görülmüş
tür. Tarikat ve tekke adab ve erkanına
da usul denir.
BİBLİYOGRAFYA :

Hakim et- Tirmizi, ljatmü 'l·evliya', s. 270,
591; Semic. ei·Lüma', s. 288, 433, 531; Sülemi, Tabak:at, s. 210, 215, 294, 400, 485 ; f\uşeyrr. er·Risa/e, s. 731 ; Hücvfri, Keş{ü'l·mah·
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ervafı, s. 67; a.mlf.. Şerh-i Şathiyyat, Tahran
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kfn, Beyrut 1403 / 1983, 1, 508 ; Şatıbi. el·i'ti·
sam, 1, 97.
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D FELSEFE. Aristo'ya göre asıl. varmeydana getiren maddi, süri, fail ve
gaye sebeplerden yalnız maddi sebep
anlamında kullanılır. Bu anlamda sebep
maddi bir varlığı ifade eder ki bu madde bir başka şeyin varlığı için zaruri ve
asıl sebeptir. Mesela gümüş, vazonun;
ağaç, sandalyenin asıl maddesi ve dolayısıyla sebebidir.
lığı

Mantık terminolojisinde asıl. kavram
(tasavvurat) ve önerme (tasdikat) mantı
ğının temel konularını ve gayelerini belirleyen bir terimdir. Mesela kavramların aslı beş küllfdir (cins. nevi, fasıl. hassa.
araz). gayesi ise ispat teorisinde uygulanan kıyastır. Çünkü hükmü teşkil eden
asıl unsur tek tek kavramlardır: kıya
sı meydana getiren asıl unsur ise önermelerdir (hükümler) . Şu halde kavramlar
yoksa hükümler de yoktur. Hükümler
yoksa kıyastan da söz edilemez. Çünkü
aslın bulunmadığı yerde fer'in varlığını
düşünmek mümkün değildir.

BİBLİYOGRAFYA :
Aristoteles [Aristo]. Metaphysica Itre. Tri cot).
Paris 1953, s. 10, 13, 25 vd.; Gazzali. Mi'yarü'/'iim, s. 68 vd . ; a.mlf.. Makastdü 'l·fe/asife (n ş r
Süleyman Dünya), Kah ire 1961 , s. 34 vd . ; Teha nevi. Keşşaf, 1, 85; E. Goblot. Traite de /ogi·
que, Paris 1941, s. 43. ı:;;:ı
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Ebu Amr Asım b. Ad! b. ei-Cedd

el- Belevi ei-Aclanl
(ö. 45 / 665)

Hz. Peygamber'in Mescid-i Dınir'ı
ortadan kaldırmak için
görevlendirdiği sahabi.
L

_j

Kaynaklarda künyesi EbQ Abdullah
diye de kaydedilir. Fiilen Bedir Savaşı ' na
iştirak etmemiş olmasına rağmen ittifakla "Bedrf" kabul edilmiştir; zira Hz.
Peygamber Bedir'e giderken gördüğü
lüzum üzerine Asım'ı Medine'nin Kuba
ve Aliye bölgesi halkının başında bırak
mış , savaş sonrasında da ganimetten
payını vermiştir.

Asım b. Adi Hz. Peygamber'le birlikte

bütün savaşlara katıldı. Tebük Seferi hazırlıkları sırasında orduya yetmiş
vesk* hurma bağışladı. Sefer dönüşün
de Hz. Peygamber onu Malik b. Duhşüm
es-Salimi ile birlikte. münafıkların İsla
miyet aleyhindeki faaliyetlerini daha rahat bir şekilde sürdürmek için yaptır
dıkları Meseld-i Dırar'ı ortadan kaldır
makla görevlendirdi. İki sahabi bu görevi başarıyla tamamladı.
diğer

Mülaane* ile ilgili rivayetlerin çoğun
da konuyu Hz. Peygamber'e arzeden
aracı kişi olarak görülen Asım b. Adi'den oğlu Ebü'I-Beddah, Sehl b. Sa'd ve
Amir eş-Şa'bi rivayette bulunmuşlardır.
Mina'da şeytan taşlama ile ilgili olarak
Hz. Peygamber'den naklettiği bir hadis
de Ebu Davüd, Tirmizi, Nesaf. İbn Mace,
el-Muvatta' ve Darimf'de rivayet edilmiştir.

Asım b. Adi 11 S veya 120 yaşlarında

vefat

etmiştir.
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