
Yatılı ve ücretsiz olan Aşiret Mektebi, 
öğrencilerin verilen yemekleri beğen

meyerek mektep idaresine karşı isyan 
etmeleri üzerine Şubat 1907 tarihinde 
kapatılmıştır. Kapatılmasının gerçek se
bebi ise şüphesiz mektebin o günkü si
yasi fikir akımlarının tesir sahası içine 
girmesi ve beklenen gayeye hizmet ede
mez hale gelmesidir. 
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ll. Meşrutiyet'ten sonra yayımlanan 
ilmi, edebi ve ahlaki muhtevalı 

haftalık dergi. 
_j 

28 Ağustos 1324-26 Şubat 1324 ( 1 o 
Eylül 1908-11 Mart 1909) tarihleri arasın
da 26 sayı çıkmıştır. Kurucusu İbnü ' s
Sırrİ Mustafa Namık, mesut müdürü İb
nü's-Sırri Ahmet Cevdet'tir. ll. Meşruti
yet'in ilanından sonraki hürriyet havası 
içinde yayın hayatına giren kısa ömürlü 
birçok dergiden farklı olarak burada şi
ir, hikaye, piyes ve musahabe gibi edebi 
türlerde çeşitli yazılara ve tiyatro ten
kitleriyle kitap tahlillerine büyük ölçüde 
yer verilmiştir. Ayrıca Fransızca'dan çev
riten bir kısım makalelerin yanı sıra İs
lam felsefesi ile ilgili bazı incelemeler 
ve sosyal muhtevalı çeşitli yazılar da ya
yımlanmıştır. Ahmed Şuayb'ın Ernest Re-
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1. sayısın ın 
kapağ ı 

nan'ın hayatına dair bir makalesi (nr. 2, 
4 Eylül ı 324, s. 43-58) ile İbn H azım Fe
ri d 'in İmam Gazzali ile ilgili bir yazısı 
(nr. 19, 8 Kanunusani 1324, s. 168-174) 

bunlar arasındadır. 

Derginin devri içinde asıl önemi, bü
yük bir kısmını daha önce dağılan Ser
vet-i Fünün edebi topluluğuna mensup 
şair ve yazarların eserlerine geniş ölçü
de yer vermesinden. yani bir nevi Ser
vet-i Fünıln'un devamı gibi görünme
sinden ileri gelmektedir. 1 O. sayıdan iti
baren Cenab Şahabeddin'in başyazar ol
duğu dergide Said Hikmet' in Mazf ve 
Atf adlı dört perdelik piyesi ilave olarak 
verilmiştir. Başlangıçtaki edebi ağırlığ ı 

nı sonuna kadar devam ettiren dergiye 
asıl hüviyetini kazandıran devrin tanın
mış şair ve yazarları arasında şu isimler 
bulunur : Abdülhak Hamid. Tevfik Fik
ret. Cenab Şahabeddin, Hüseyin Cahid, 
Ahmed Haşim. İsmail Safa. Faik Ali. Tah
sin Nahid, Ruhsan Neware. Ahmed Şu
ayb, Ali Canib, Ömer Seyfeddin, Hüseyin 
Siret, Hüseyin Suad, Raif Necdet. Celal 
Sahir. Halide Salih (Edip). Satı (Bey). Emin 
Bülend. Kilisli Rifat, Müfit Ratıp. Bunlar
dan başka bazı sayılarda şu isimlere de 
rastlanır: Mustafa Namık. Ali Suad. Sü
leyman Fehmi, Safveti Ziya, Süleyman 
Nesib. İsmail Müştak. Ferid Vecdi, İsak 
Ferera. Cemi! Süleyman. Ali Kami. Ser
ver Cemal, İbrahim Alaeddin, Enis Av
ni, Hakkı Tarık, Akil Koyuncu. Mehmed 
Asım ve Halil Nihad. 
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Tasawuf, 
İslam felsefesi ve 

edebiyatta kullanılan 
geniş anlamlı bir terim. 

_j 

Arapça aslı ışk olup sözlükte "şiddetli 
ve aşırı sevgi; bir kimsenin kendisini 
tamamen sevdiğine vermesi, sevgilisin
den başka güzel görmeyecek kadar 
ona düşkün olması" anlamına gelir. Lu
gat kitaplarında aşk kelimesinin sözlük 
anlamının . aynı kökten olup "sarmaşık " 

anlamına gelen aşeka ile yakından ilgili 
olduğu belirtilir. Buna göre sarmaşığın 

AŞK 

kuşattığı ağacın suyunu emmesi, onu 
soldurup zayıftatması ve bazan kurut
ması gibi aşırı sevgi de sevenin sevdi
ğinden başkasıyla ilgisini kestiği, onu 
sarartıp soldurduğu için bu duyguya 
aşk denilmiştir. Ayrıca hem tatlı hem 
ekşi olan bir çeşit meyveye de uşuk de
nilir (bk. Lisanü'l- 'Arab, "'aşk" md. ; Ta

cü '/- 'aras, "'aşk" md.; Kamus Tercümesi, 

"'aşk" md .) 

İslami literatürde aşk ilahi ve beşeri 
olmak üzere başlıca iki anlamda kulla
nılmış, ilahi aşka genellikle "hakiki aşk", 
beşeri aşka da "mecazi" veya "uzri aşk" 
denilmiştir. İlahi aşk geniş ölçüde ta
sawufta, kısmen de İslam felsefesinde 
işlenmiş; İslam felsefesinde ayrıca koz
mik varlıklar hiyerarşisinde alttaki bir 
varlığın üstteki varlık veya varlıklara duy
duğu arzu (şevk) ve sevgi de çoğu zaman 
aşk terimiyle ifade edilmiştir. Ketama 
dair bazı kaynaklarda ise tasawuftaki 
aşk anlayışı tenkit edilmiştir. Hem ilahi 
hem de mecazi anlamda aşk edebiyatın 
ana temalarından birini oluşturmuş, bu 
kavram etrafında geniş bir aşk edebi
yatı meydana gelmiştir. Ayrıca daha çok 
felsefi mahiyetteki bazı ahlak kitapların
da mecazi aşkın kötülüğü ve zararları 

üzerinde durulmuştur. 

O TASAVVUF. Kur 'an ve sahih ha
dislerde aşk kelimesi geçmez; "sevgi" 
çoğunlukla hub ve muhabbet, bazan da 
meveddet kelimeleri ve bunların müş

taklarıyla ifade edilir. Allah sevgisinden 
çok Allah korkusuna ağırlık veren ilk za
hidler de aşktan söz etmemişlerdir. İlk 
defa ll. (VIII.) yüzyılda Allah ile kul ara
sındaki sevgiyi anlatmak üzere nadiren 
de olsa aşk kelimesinin kullanılmaya 

başlandığını gösteren rivayetler vardır. 
Nitekim söylendiğine göre Hasan-ı Bas
ri (ö . 110/ 728) Allah'ın , "Kulum bana. 
ben de ona aşık olurum" buyurduğunu 
belirtmiştir. Abdülvahid b. Zeyd ise (ö 

ı 771 793) peygamberlerden birinin, "Al
lah bana. ben de O'na aşık oldum" dedi
ğini söyler. Başka bir rivayette buna ben
zer bir söz Ebü'I-Hüseyin en-Nüri'ye (ö. 
295/ 908) isnat edilmiştir. Bakli'nin nak
lettiğine göre (Şerfı-i Şatfıiyyat, s. 165) 
Ebü'I-Hüseyin en-Nuri, "Ben Allah'a aşı
kım, o da bana aşıktır" dediği için ka
fir olduğuna hükmedilerek memleketin
den kovulmuş, daha sonra idam edilmek 
üzere celladın önüne çıkarılmış ve son 
anda asılmaktan kurtulabilmiştir. Bu ri
vayetten de anlaşılacağı üzere alimler, 
hatta ilk dönemlerde mutasawıfların 


