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AŞIK VEYSEL 

(1894-1973) 

XX. yüzyıl ı 

Türk aşık ştirinin Türkiye'deki 
önemli temsilcisi. 

_j 

Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Sivrialan kö
yünde doğdu. Yedi yaşında iken geçirdi
ği çiçek hastalığı yüzünden önce sağ gö
zünü, daha sonra da babasının elindeki 
övendirenin saplanması üzerine sol gö
zünü kaybetti. On yaşında saz çalmaya 
başladı. önceleri her aşık gibi "usta ma
lı" deyişler çalıp söyledi. 

Soyadı kanunundan sonra Satıroğlu so
yadını alan Aşık Veysel'i edebiyat dün
yasına Ahmet Kutsi Tecer tanıtmıştır. A. 
K. Tecer'in ilk defa S Ocak 1931 'de dü
zenlediği ve on beş aşığın çağınldığı Si
vas Aşıklar Bayramı'na katılanlar arasın 
da Aşık Veysel de vardı. 1933'ten son
ra, eski gezginci aşıklar gibi, elinde sazı 
ile hemen hemen bütün yurdu dolaştı. 
Bir ara köy enstitülerinde saz öğretme
ni olarak da görev yaptı. İlk şiiri, Cum
huriyet'in 1 O. yıl dönümünde Atatürk için 
söylediği destandır. İlk şiir kitabı olan 
Deyişler 1944 'te Ankara' da Halkevleri 
Genel Merkezi'nce yayımlandı. Şiirlerini 

daha sonra Sazımdan Sesler (ı 949) adlı 
kitapta topladı. Bütün şiirlerini bir araya 
getirdiği Dostlar Beni Hatırlasın (ı 970) 
ise son kitabıdır. 

1952 yılında İstanbul' da adına büyük 
bir jübile düzenlenen Aşık Veysel'e 1965 
yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi ta- · 
rafından "ana dilimize ve milli birliğimi
ze yaptığı hizmetlerden dolayı" özel bir 
kanunla vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlandı. Sağlığında, şiirlerini çalıp söy
lediği plakların yanında "Karanlık Dün
ya" adı ile kendisinin ve köyünün görün
tülendiği bir de film yapıldı. 21 Mart 
1973'te doğduğu köy olan Sivrialan'da 
öldü; aynı yerde toprağa verildi. Ölü
münden sonra evi. içindeki bütün eşya
ları ile korunarak müze haline getirildi. 
Ölüm yıl dönümlerinde köyünde yapılan 
törenlerle anılmaya başlandı. 

Halkla aydınlar arasında bir köprü kur
muş bulunan Aşık Veysel 'in şiirleri ko
nu bakımından epeyce zengin bir çeşit
lilik göstermektedir. Yunus'un etkisi al
tında kalarak söylediği şiirlerinde halk 
kültürünün mayasına karışan yönleriyle 
tasawuftan izler bulunur. Aşk şiirlerin
deki deyişleriyle bir yönden de Karaca
oğlan'ın devamı gibidir. Şiirlerinde yer 
yer yöresinin ağız özellikleri de görülür. 
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Aş ı k 

V evsel 

Sazı ve sesi zayıf olan Aşık Veysel, aşık
lık geleneğinin hikaye anlatma, muam
ma asma ve çözme, atışmalarda bulun
ma gibi yönlerine uyamamış olsa bile 
çağının radyo, fabrika, tren, füze gibi 
yeniliklerine kucak açan şiirleriyle ken
dinden önceki aşıktardan ilerdedir. Aşık 
Veysel, bir yanı ile sürdürdüğü aşık şiiri 
geleneğini ve yaşadığı çağı şiirlerinde 

ustaca bir araya getirmiştir. 
Diğer aşıkların Aşık Veysel için söyle

dikleri deyişler de bir kitapta toplanmış

tır: Ölümünün Onuncu Yılında Aşık 
Veysel'e Deyişler (haz. Hayrettin İvgin -
İrfan Ünver Nasrattınoğlu, Ankara ı 983). 
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ü. Yaşar Oğuzcan, Aşık Veysel (Hayatı, Şiirleri 
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Sayısı), sy. 296 (I 974): TA, XXX, 220-221; Fa
hir iz, "'A~ik Weysel", E/2 Suppl. (İng.), s. 91. 
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Iii AYDIN ÜY 

AŞIKKUTLU, Mehmet Rüştü 

(1901-1980) 

Son devir kıraat alimi. 
_j 

Of ilçesinin Uğurlu (Çifaruksa) kasaba
sında doğdu. Babası Ahmed Cemaled
din, annesi Hanffe'dir. İlk öğrenimini ka
sahanın öğretmeni olan babasından yap
tı, sonra aynı yerde hıfzını tamamladı. 

Muhitin tanınmış alimlerinden Çalıkzade 
Tahir Efendi, Çalekli Dursun Feyzi Efen
di ve Kasımzade Hasan Efendi'den Arap
ça, Bakkalzade Paçanlı İsmail Hakkı'dan 
feraiz dersleri aldı. imtihanla Çifaruk
sa Medresesi'nin dördüncü sınıfına kay
doldu. Altıncı sınıftayken medreseler ka
patılınca (ı 924) bir müddet daha Dur
sun Feyzi Efendi' den tefsir, akaid ve fı-

kıh okuduktan sonra İstanbul'a giderek 
Hafız Ahmed Şükrü ve yeğeni Hafız is
mail Hakkı Bayri'den aşere* ve takrib*, 
Varnalızade Hafız Ahmed Hamdf' den de 
İbnü'I-Cezerf'nin 'fayyibetü'n-Neşr'ini 
okudu. 

Mehmet Rüştü görev hayatına olduk
ça erken yaşlarda Uğurlu kasabası Mer
kez Camii'nde fahrf imam-hatip olarak 
başladı. 1936 yılında Uğurlu Kur'an Kur
su öğreticiliğine, 1941'de Of merkez va
izliğine tayin edildi. Resmi görevini sür
dürürken bir yandan da kıraat, fıkıh ve 
Arapça okuttu. 1976 yılında vaizlikten 
emekliye ayrıldı. Oiyanet İşleri Başkanlı
ğı'nca Ankara ve İstanbul'da açılan hiz
met içi eğitim kurslarında 197 4-1979 yıl
ları arasında, bütün rivayet ve tarikleriyle 
aşere okuttu. Tayyibetü'n-Neşr'i tak
rir etti. 28 Ağustos 1980' de tedavi için 
Trabzon'dan istanbul'a giderken uçakta 
vefat eden Aşıkkutlu, doğduğu yer olan 
Uğurlu kasabasında defnedildi. 

Sahasında pek çok öğrenci yetiştiren 
Aşıkkutlu'nun kıraat konusunda Aşere 
Kaideleri, Takrib Kaideleri, Tayyibe 
Tercümesi ve Tayyibe Şerhi adlı dört 
eseri vardır. Henüz basılmamış olan bu 
kitaplar Uğurlu'da varisierinin elinde bu
lunan özel kitaplığındadır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Tayyibe Şerhi adlı eserinin mukaddimesinde 
bulunan ve kendisi tarafından kaleme alınmış 
olan biyografisi; Of Müftülüğü Arşivi'ndeki özel 
dosyası: İ. Lütfi Çakan, "Aşere, Takrlb ve Tay
yibe Üstadı M. Rüştü Aşıkkutlu ile bir Müla
kat", Hakses Mecmuası, sy. 126, Ankara 1975, 
s. 16-18; "Kıraat ilmi'nin Büyük Üstadı Meh
med Rüştü Aşıkkutlu Vefat Etti", Diyanet Ga
zetesi, sy. 245, Ankara 1980, s . 14-15; Recep 
Akakuş, "M. Aşıkkutlu Hocamızın Ardından", 
a.e., sy. 247 (I 980), s. 4. r:;g;ı , 
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AŞlKPAŞAZADE 

(ö. 889/1484'ten sonra) 

Osmanlı tarih yazarı. 
_j 

Asıl adı Derviş Ahmed, mahlası Aşık!'
dir. Fakat daha çok büyük dedesi olan 
Aşık Paşa'ya nisbette Aşıkpaşazade adıy
la anılır. Hayatı hakkındaki bilgiler he
men sadece yazmış olduğu Osmanlı ta
rihine dayanmaktadır. Kendi ifadesine 
göre 803 (1400) yılı civarında (Tarih, s. 
35) Amasya sancağının Mecitözü kaza
sına bağlı Elvan Çelebi köyünde doğdu. 
Küçük yaştan itibaren tekke çevresinde 
yetişti, çok gezdi ve zamanın ünlü şah
siyetleriyle tanıştı. Gençlik yıllarında bir 
müddet Geyve'de Vahşi (Keşfü'?·?unan, 



I, 283' te Bahşi ) Fakih'in evinde kaldı. Fet
ret Devri 'nin bazı olayiarına ve II. Mu
rad'la Düzmece Mustafa arasındaki mü
cadeleye şahit oldu. Bir süre Konya · da 
Sadreddin Konevi Zaviyesi'nde misafir 
olarak kaldı ve Şeyh Abdüllatif el-Kudsi'
den el aldı. 1437'de hacca gitti. dönüş

te Mısır'a uğradı. Daha sonra Paşa Yiği
toğlu İshak Bey'in himayesinde bir müd
det Üsküp'te kaldı. Il. Murad'ın bazı se
ferlerine katıldı ve onun iltifatını kazan
dı. Fatih Sultan Mehmed 'in, şehzadeleri 
Mustafa ve Bayezid'in sünnetleri müna
sebetiyle 1457 yılında Edirne ' de yaptır
dığı şenliklere katıldı ; bu sırada Fatih'
ten bazı ihsanlar gördü. 874' te (1469-
70) kızı Rabia 'yı müridi Şeyh Seyyid Ve
layet' le evlendirdi. Meşhur tarihini ta
mamladığı 1484 yılında yaşı seksen beş 
civarında idi. Onun büyük bir ihtimalle 
bu tarihten sonra öldüğü kabul edilmek
tedir. Mezarı da muhtemelen İstanbul'
da Haydar mahallesinde büyük dedesi 
Aşık Paşa adına inşa ettirdiği cami ha
ziresindedir. 

Aşıkpaşazade daha çok Tevarfh-i Al-i 
Osman adlı eseriyle tanınmaktadır. Ha
yatının sonla rına doğru yazmaya başla
dığı tarihinin Yıldırım Bayezid devrine 
kadar gelen kısmını Vahşi Fakih ' in me
nakıbnamesinden , bu padişahın 1391 'de 
Macarlar'la yaptığı savaşı Kara Timur
taş'ın oğlu Umur Bey'den, 1402'deki An
kara Savaşı'nı bu savaşta solak* olarak 
bulunan birinden nakletmiş, ll. Murad ve 
Fatih dönemlerini ise bizzat kendi göz
lemlerine dayanarak kaleme almıştır. 

Osmanlı Devleti 'nin kuruluşundan Fatih 
devri sonlarına (eserin çeşitli yazmalarında 

bitiş tarihi farklı dır ) kadar gelen bu eserde 
konular bablar ve soru - cevap şeklinde 
ele alınmıştır. Müellifin yaşına ve muh
temel ölüm tarihine bakılırsa 166. bab
dan sonraki kısımların başkala rı tarafın

dan eklenmiş olabileceği düşünülebilir. 

Çoğu yurt dışında olmak üzere ondan 
fazla yazma nüshası bulunan Aşıkpaşa
zade Tarihi 'nin üç ayrı neşri vardır. Ese
rin ilk neşri Ali Bey tarafından yapılmış
tır (İ stanbul ı3 32 ) Bu neşirde eser 1502 
yılına. Friedrich Giese {Leipzig ı 929) neş
rinde 1492'ye kadar gelir. Atsız'ın yap
tığı neşir ise (İ stanbul ı 949) eserin 161 
babını ve sadece Ali Bey neşrinde bu
lunan " Fasıl " adlı son bölümünü ihtiva 
eder. Yakın zamana kadar pek tanınma
yan Aşıkpaşazade Tarihi'nin asıl öne
mi, ilk standart Osmanlı tarihlerinden 
biri olmasından gelir. Eser daha yazıl

dığı devirde Neşrf'nin Cihannüma ' sı-

na kaynak olmuş , ancak XVI. yüzyıl Os
manlı tarihçileri genellikle Neşrf'nin da
ha derli toplu olan eserini kullanmayı 
tercih etmişlerdir. Diğer taraftan, muh
temelen Katib Çelebi'nin biraz hafife alan 
ifadesinden (Keşfü 'z.zunan, 1, 283) dolayı 
uzun süre unutulan Tevarfh-i Al-i Os
man, gerçek ve modern manada ilk defa 
Hammer tarafından kullanılmıştır : Ma
hiyeti itibariyle anonim Tevarfh-i AI-i 
Osman '!ardan pek farklı olmayan eser. 
gerek muhtevası gerekse konuşma dili
ne yakın ve devrinin yazı dilini aksetti
ren sade üsiObu bakımından orta taba
ka ve özellikle askeri zümreler arasın
da okunmak üzere bir nevi halk destanı 
tarzında yazılmıştı r. Anonim tarihlerden 
farklı özelliği ise Osmanlı padişahlarını 
birer "mücahid gazi " olarak görmesi. 
devletin kuruluşunda ve bilhassa Anado
lu'da İslami Türk kültürünün yerleşme
sinde büyük rolleri olan " abdalan - ı ROm", 
" gaziyan - ı ROm" ve " baciyan-ı ROm" gi
bi ahi kuruluşları hakkında bilgiler ver
mesidir. Esere yer yer serpiştirilen ve 
bir kısmı Ahmedf'nin İskendername' 
sinden alınmış olan nazım parçalarının 
ise edebi bir değeri yoktur. 
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Müelli{leri, lll , 84 ; Hammer (At a Bey) , 1, 27; Ba
binger {Üçok), s . 38-42; Banarlı , RTET, 1, 498 -
499; V. L. Menage, "Osmanlı Tarihçiliğinin 
Başlangıcı" (tre. Salih Özbaran), TED, sy. 9 
(1 978), s . 227-240 ; M. Şakir Ülkütaşır, "Aşık 
Paşazade", iTA, 1, 600-602 ; M. Fuad Köprülü. 
"Aşık Paşa - zade" , iA, ı , 706-709; Fr. Taeschner, 
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Aş iR 
( _;.ı.ıı ) 

Uşur vergisini tahsil eden 
memur. 

_j 

İslam ' ın ilk asırlarında, ticari mal ve
ya bir nevi gümrük vergisi diyebileceği
miz uşQr vergisini tahsil eden kimseye 
aşir denildiği gibi aşşar da denilmekte
dir. Şehirler veya milletlerarası ticaret 
yollarının kavşak noktalarında , önemli 
geçitlerde görev yapan aşirler bölgelerin
den geçen ticari mallardan. sahiplerinin 
müslüman, zimmi* veya müste 'min ol
masına göre değişen oranlarda vergi al
maktaydıla r. Kaynakların belirttiğine gö
re bu oran müslümanlar için % 2.5. zirn
mfler için % S ve müste'minler için de 

AS iR 

karşılıklı olarak başka bir oran tesbit 
edilmemişse % 1 O'du (bk. UŞOR). Bu ver
ginin nisbeti onda bir ( u şr ~ öşür) veya 
onun bölümleriyle ( nı sfü 'l -uşr % 5; rub'u'l
uşr % 2,5) ifade edildiğinden bunları tah
sil eden vergi memuruna da "onda bir
leri toplayan kimse" manasında bu ad 
verilmiştir. 

Aşirin, bölgesinden geçen müslüman
lardan aldığı ticari mal vergisi aslında 
zekattır . Bu yüzden ancak zekatın di
ğer şartları gerçekleşmiş ve o yılın ze
katı daha önce ödenmemişse alınırdı. 

Buna göre aşir, kendi bölgesinden ge
çen gayri müslimlere ait ticari malların 
uşQr vergisini, müslümanlara ait malla
rın da zekatını tahsil eden bir kimse ola
rak görev yapmıştır. Ticari maksatla baş
ka yerlere sevkedilmeyen zekata tabi 
her türlü malın ve zirai mahsullerin ze
katı ise ayrı bir memur (amil ) tarafın
dan toplanmaktaydı (bk. AMiL). 

Aşir aynı zamanda bölgesindeki yol ve 
ticaret emniyetini sağlamakla da görev
liydi. Bundan dolayı fıkıh kitaplarında 

aşirde bulunması gereken şartlar sayı
lırken tam ehliyetli (bk. EHLİYET) olması

nın yanında yol ve ticaret emniyetini 
sağlamaya muktedir olmasının gerekli 
olduğu üzerinde de durulmuştur. 

Bir vergi memuru olarak aşirin ilk de
fa Hz. Peygamber zamanında mı, yoksa 
Hz. Ömer devrinde mi tayin edildiği kay
naklarda tartışmalıdır. Serahsi bu mü
esseseyi Hz. Peygamber devrine kadar 
götürmekte ise de ikinci görüş daha kuv
vetli görünmektedir. Ebu Yusuf'un be
lirttiğine göre, Hz. ömer zamanında ilk 
defa aşir olarak tayin edilen kimse as
haptan Ziyact b. Hudayr'dır. 

Bazılarının sıhhatinde şüphe olmakla 
birlikte Hz. Peygamber'den, "Aşire rast
larsanız onu öldürünüz" manasında ve
ya buna benzer anlamlara gelen hadis
ler rivayet edilmektedir (EbO Ubeyd, s. 
470 ; Müsned, IV, 234) . İslam hukukçuları 
bu hadislerin, Cahiliye devrinde Arap ve 
Acem memleketlerinde ticari mallardan 
% 1 O nisbetinde alınan. İslamiyet ' te ise 
müslümanlar için % 2,5, zimmfler için 
de % 5'1e sınıriandırılan bu vergiyi top
larken halka zulmeden, belirlenen bu 
oranlardan fazlasını alan vergi memur
ları için varit olduğu görüşündedirler (bk. 
Serahsi , el-Mebsa~ II, ı 99; E bO Ubeyd, s. 
470). Bu hadislerde, Cahiliye devrinde 
benzer bir pazar vergisini (bac) toplayan 
ve halkı ağır vergilerle bunaltan kimse
lerin kasdediimiş olması da muhtemel
dir (bk. Ebü Ubeyd, s. 47 1, ayrı ca bk. BAC) . 
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