
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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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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AŞİKEFENDi 

Reiszade Mustafa Aşir Efendi 
(1729-1804) 

Kurduğu kütüphane ile meşhur olan 
Osmanlı şeyhülislamı. 

S Ağustos 1729'da doğdu. Relsülküt
tab Mustafa Efendi'nin oğludur. Tahsi
lini devrin tanınmış alimlerinin yanında 
tamamladıktan sonra 1744 yılında rufis* 
imtihanını kazanarak çeşitli yerlerde mü
derrislik yaptı. Daha sonra kadılık mes
leğine geçti; 1768'de Yenişehr - i Fenar 
(Larissa), 1777'de Bursa, 1781'de Mekke, 
1786' da istanbul ka dılıklarında bulun
du. Anadolu ve Rumeli kazaskerlikleri
nin önce paye*lerini aldı, ardından bil
fiil1788'de Anadolu, 1789'da da Rume
li kazaskeri oldu. Ancak bir süre sonra 
aziedildL Şeyhülislam Hamldlzade Mus
tafa Efendi zamanında herhangi bir se
bep gösterilmeksizin Kastamonu'da ika
mete mecbur edildi. Hamldlzade'nin şey
hülislamlıktan ayrılması üzerine 1791 'de 
tekrar İstanbul'a döndü. 1793'te ikinci 
defa Rumeli kazaskerliğine getirildi. Bu 
görevde bir yı l kadar kaldı, 30 Ağustos 
1798'de şeyhülisHim oldu. llL Selim, Aşir 
Efendi'ye hitaben çıkardığı hatt-ı hüma
yunda (Cevdet, VII, 303-304), kendisinden 
önce şeyhülislam olan Dürrizade Arif 
Efendi'nin görevini ihmal etmesi yüzün
den azledildiğini, duyduğu güven sebe
biyle bu görevi kendisine verdiğini be
lirtiyor ve ilmiye mesleğinde bir süre
den beri görülen bozukluğu gidermek 
için çalışmasını istiyordu. Bundan dolayı 
onun şeyhülislamlığı döneminde bu yol
da bazı çalışmalar yapılmıştır. 11 Tem
muz 1800'de şeyhülislamlıktan aziedil
dikten sonra Bursa'ya gönderildiyse de 
kısa zaman sonra tekrar istanbul'a dön
dü; 29 Kasım 1804 'te vefat etti. Cena
zesi önce Eminönü civarındaki Bahçeka
pı'da kendi adıyla anılan kütüphanenin 
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Aş ir 
Efendi'nin 

Piri Mehmed 

Paşa Dergahı 

haziresine 

nakledilen 

mezar taşı

F ındıkzade 1 
istanbul 

haziresine defnedilmiş, daha sonra Mol
la Güranı Mezarlığı'na nakledilmiştir. 

Bilgisi, dürüstlüğü, hayır ve hasenata 
düşkünlüğü ile takdir edilen Aşir Efen
di aynı zamanda iyi bir hattattı. Bahçe
kapı'da bugün kendi adıyla anılan cad
dede bulunan konağının bahçesinde bir 
kütüphane ve darülkurra kurmuş, bu
raya görevliler tayin ederek bazı gelir
ler tahsis etmiştir. Ayrıca Kastamonu'da 
bulunduğu sı rada orada da hayır eser
leri yaptırmıştır. Günümüzde Süleyma
niye Kütüphanesi'nin bir bölümünü oluş
turan kütüphanesinde bizzat kendisinin 
istinsah ettiği bazı yazmalar da bulun
maktadır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Devhatü'l-meşayih, s. 166-177; Cevdet, Ta· 
rih, VII, 286, 303-304; Sicill-i Osman[, lll, 281; 
İlmiyye Salnamesi, s. 560-561; İbnülemin. Son 
Hattatlar, s. 500-503; Uzunçarşılı, ilmiye Teş· 

ki/atı, s. 260; ist.A, ll , 1152·1153. 

Iii MEHMET İPŞİRLİ 

i AŞİR EFENDi KÜTÜPHANESi 
1 

İstanbul Bahçekapı'da 
XVIII. yüzyılda kurulan 

L 
vakıf kütüphanesi. 

I. Mahmud devri relsülküttablarından 
Mustafa Efendi, düzenlediği Cemaziye
lahir 11 54 (Ağustos 17 41) ve S afer 1160 
(Şubat 1747) tarihli vakfiyeleriyle bütün 
kitaplarını vakfetmiş, ancak Bahçekapı 
semtinde inşa ettirmeyi planladığı kü
tüphaneyi yaptıramadan 17 49 yılında öl
müştür. Mustafa Efendi yaptırmayı dü
şündüğü bu kütüphanenin iki dersiam, 
bir şeyhülkurra ve iki hafızıkütübden olu
şan kadrosunu da kurmuş ve bunları 

geçici olarak Valide ve Mahmud Paşa 
camilerinde görevlendirmiştir. 

Mustafa Efendi'nin oğlu III. Selim dev
ri şeyhülislamiarından Mustafa Aşir Efen-

di babasının bu arzusunu yerine getir
mek için belirtilen yerde bir kütüphane 
binası yaptırmış ve düzenlediği Şewal 

1214 (Mart 1800) tarihli vakfiyesiyle de 
kendi adıyla anılan kütüphaneyi kurmuş
tur. Aşir Efendi vakfiyesinde daha önce 
babasının kütüphane personeliyle ilgili 
olarak koyduğu esasları aynen muhafa
za etmiş, ancak kendi sağladığı gelirle 
hafızıkütüblerin ücretlerini arttırma ve 
onlara yardımcı olacak iki mülazım tayin 
etme gibi birkaç değişiklik yapmıştır. 

Başlangıçta Relsülküttab Mustafa 
Efendi'nin vakfettiği 1237 kitapla kuru
lan Aşir Efendi Kütüphanesi koleksiyo
nu daha sonraları Mustafa Aşir Efendi, 
oğlu Rumeli kazaskeri Hafid Efendi, Ka
sldecizade Süleyman Sırrı Efendi ve Aşi
refendizade Mehmed Bahaeddin Efen
di'nin yaptıkları kitap bağışlarıyla olduk
ça zenginleşmiştir. 

Öğretim yanında hatim duası ve mev
lid gibi bazı dini faaliyetlerin de yapıldı
ğı Aşir Efendi Kütüphanesi haftada beş 
gün açık bulunmaktaydı. Tatil günleri 
ise devrin diğer bazı kütüphanelerinde 
olduğu gibi salı ve cuma idi. 

, Aş ir Efendi Kütüphanesi 1914 yılında 
Evkaf Nezareti tarafından Sultan Selim'
de kurulan kütüphaneye, 1918 yılında 
da buradan Süleymaniye Kütüphanesi'
ne nakledilmiştiL Bu kütüphaneye ait 
kitaplar halen Süleymaniye Kütüphanesi 
bünyesinde bulunan Aşir Efendi ve Rel
sülküttab Mustafa Efendi koleksiyonla
rında bulunmaktadır. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Reisülküttab Mustafa Efendi'nin h. 1154 ve 
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486; Aşir Efendizade Mehmed Bahaeddin Efen· 
di'nin h. 1250 tarihli vakfiyesi, Süleymaniye Ktp., 
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O MiMARİ. İlk yapılışında kütüpha
nenin yanındaki büyük bir han onun ge
lirini sağlıyor ve arkadaki küçük hazire
de Aşir Efendi ile oğlu Hafid Efendi ve 
diğer aile mensuplarının kabirieri bulu
nuyordu. 

Aşir Efendi ve Sultanhamam cadde
lerinin birleştiği köşede bulunan kütüp
hane, taş konsollar üzerine oturan gü-


