
ASIN PALACIOS, Miguel 

Asin Pa lacios San Sebastian'da yaz ta
tilini geçirmekteyken 12 Ağustos 1944'
te aniden öldü ve Polloe Mezarlığı'na 

defnedildi. E. Garcia G6mez, Lasso de 
la Vega, P. Longas, H. Terrasse. J. D. M. 
Ford, Louis Gardet. Arthur Jeffery, Ab
durrahman Bedevi gibi birçok tanınmış 
yazar tarafından hayatı ve çalışmaları 

hakkında yazılar yayımlandı. Ayrıca ki
tap ve makalelerinin neşredilmesine ölü
münden sonra da devam edildi. ispan
yolca yazmış olması sebebiyle ülkemiz
de ancak öteki Batı dillerine yapılan ter
cümeleriyle tanınan eserleri ölümünden 
sonra yayımlanan tam listeye göre 245 
olarak tesbit edilmiştir. Hakkında çıkmış 
tek kayda değer Türkçe makale Hilmi 
Ziya Ülken imzasını taşımaktadır (bk 
bi bl) 
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Ebu Muhammed Abdullah 
b . İbrahim b. Muhammed el-Ümevl 

el-Endelüsl el-Aslll 
(ö. 392/1002) 

Maliki fakihi, 
muhaddis ve ketarn alimi. 

L _j 

Endülüs şehirlerinden olan Şezüne ve
ya Ceziretülhadra asıllıdır. Ailesiyle bir
likte Asfle'ye ( Fas'ta Tanca yakınlarında bir 
şehir) yerleşti. Burada büyüyen ve ilk tah
silini yapan Asflf 342 'de (953) Kurtuba'
ya gitti. Devrin önde gelen alimlerinden 
hadis ve fıkıh okudu. Bu arada Vadil
hicare'ye gidip Vehb b. Meserre'den 
yedi ay kadar hadis dersi aldı. 962'de 
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tahsil için Endülüs'ten ayrıldı. Kuzey Af
rika' da Maliki mezhebinin en büyük tem
silcisi olan İbn Ebü Zeyd el-Kayrevani 
ve diğer bazı alimlerle görüştü. İbn EbO 
Zeyd onun Endülüslü hocalarından riva
yet ettiği hadisleri yazarak kendisinden 
istifade etti. Asflf daha sonra Mısır'da 

Hamza el-Kinani, İbn Hayyeveyh ve da
ha başka alimlerden, aslen Bağdatil olup 
Mekke'de ikamet etmekte olan EbO Be
kir el -Acürrf'den ve Bağdat'ta Maliki fık
hının önde gelen temsilcisi EbO Bekir el
Ebheri başta olmak üzere birçok ilim 
adamından fıkıh ve hadis tahsil etti. Da
ha sonra kendisinden hadis rivayet ede
cek olan Darekutni ile buluştu ve her 
ikisi de birbirlerinden hadis dinlediler. 
Ayrıca Asflf. EbO Ahmed el-Cürcanf'den 
ve EbO Zeyd el-Mervezf'den SaJ:ıiJ:ı-i Bu
l]ô.ri'yi dinledi. Küfe, Basra ve V asıt' a 
gitti. On üç yı l kadar süren bu doğu se
yahati sonunda Endülüs'e döndü. Sara
kusta'da (Saragossa) bir süre kadılık yap
tıktan sonra bu görevinden ayrılarak 

Kurtuba'da şüra üyesi oldu. 19 Zilhicce 
392'de (29 Ekim 1 002) altmış sekiz yaş
larında iken burada vefat etti. 

Zamanında Endülüs'te Maliki mezhe
binin önde gelen temsilcisi ve · aynı za
manda Buharf'nin ravilerinden biri olan 
Asflf, Endülüs'e döndükten sonra Sahif:ı-i 
Bul]ô.ri'yi, doğu seyahati sırasında Mek
ke ve Bağdat'ta kendisinden iki defa din
lediği EbO Zeyd ei-Mervezi'nin rivaye
tlyle okuttu. Özellikle hadis ve hadis ten
kidinde kuwetli bilgi sahibiydi. imam 
Malik'in görüşlerini çok iyi bilen ve tak
lide karşı olan Asflf'nin bazı konularda 
kendine has görüş ve ictihadları vardır. 
Endülüs'te Eş'arflik, aynı zamanda güç
lü bir kelam alimi olan Asflf vasıtasıyla 
yayılmıştır. Talebeleri arasında en çok 
tanınam Maliki fakihi EbO imran ei-Fa
sf'dir. Kaynaklarda adları geçen ve hak
larında fazla bilgi bulunmayan eserleri 
içinde en önemlisinin ed-Delô. 'il (el-Aşar 
ve'd·dela' il) <alô. ümmehô.ü'l-mesô. 'il 
adlı kitabı olduğu anlaşılmaktadır. Asi
If' nin imam Malik, Şafii ve E bO Hanife 
arasındaki görüş ayrılıkiarına temas et
tiği, el-Muvatta'ın bablarına göre ter
tip edilen bu mukayeseli fıkıh kitabı, ta
lebesi EbO Said imran b. Abdü Rabbih 
el-Meafiri tarafından ihtisar edilmiştir. 
İbnü't -Ta Ila el- Kurtubi, AJ.y.çliyetü Re
sıllillô.h (Halep 1982) adlı kitabında bu 
eserden nakiller yapmıştır. Asflf' nin kay
naklarda adları geçen diğer eserleri ise 
el-İnüşô.rve Nevô.dirü J:ıadiş'tir. 
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Suudi Arabistan'ın güneybatısında 
yer alan idari bir bölge. 

_j 

Yüzölçümü 400.000 km 2 olup nüfusu 
1984'te 1.100.000 civarında idi. Hicaz 
ile Yemen arasındaki Serat (Serevat) de
nilen dağlık kesimi içine alan Asir, as
lında coğrafi bir bölgenin adı değildir; 
XIX. yüzyıldan itibaren kullanılmaya baş
layan bu ad bölgedeki kabilelerden alın
mış olmalıdır. Necran ile Nimas arasın
daki dağlık bölge Asir adını alırken Ye
men'den Kahme'ye kadar olan Kızılde
niz sahilindeki ovalık saha da Tihame 
Asiri olarak adlandırılmıştır. Merkezi Eb
ha olan yüksek kesimde Beni Mugayd. 
Beni Malik. Alkarn ve Rebia ile Rufeyde 
kabileleri federasyonu bulunmaktadır. 

Tihame Asiri kıyılarında da Kahme, Şü
kayk ve Cizan limanları yer almaktadır. 

İslam'dan önce Cüreş diye bilinen bu 
bölgede Kahtanfler' den Ezd, Seeile ve 
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Ebha Kalesi 

ka lın tı l arından 

bir görünüs 

Has' am gibi birçok kabile yaşıyordu. Bun
lar Mekke'nin fethinden sonra hicretin 
1 O. yılında müslüman oldular ve Hz. Pey
gamber' e biat ettiler. Mürtedlere karşı 
yapılan savaşlarda mücadelelere başa
rıyla katılan bölge halkı. daha sonraları 
Sasanller'e karşı yapılan savaşlarda bü
yük yararlıklar gösterdiler; bir kısmı da 
Küfe ve Basra 'ya yerleşti. Em eviler za
manında Asir bölgesi Mekke Emirliği'ne 
bağlandı, Abbasller'in zayıftadığı sıralar
da ise Tolunoğulları'nın (868-906) idare
sine girdi. 906-942 yılları arasında tek
rar Abbasi idaresine geçen bölge, İhşidi
ler ve Fatımiier zamanında Mısır'a bağ
landı; Yemen'deki Beni Ziyad, Beni Hem
dan, EyyObller ve Resuliler zamanların
da ise Yemen hakimiyetinde idi. XVI. 
yüzyılda Osmanlı topraklarına dahil edil
mesinden itibaren Yemen eyaleti içinde 
zikredilen Asir, Vehhabller'in bu civar
daki faaliyetlerine kadar pek dikkat çek
memiştir. Asir'de Vehhabiliğin yerleşme
sinden sonra, isyanların bastırılması sı
rasında bölgenin itaate alınması için ça
lışmalar yapıldı. Ancak Mısır Valisi Meh
med Ali Paşa'nın gönderdiği askeri kuv
vet sarp dağlarda yaşayan Asirliler'e kar
şı başarılı olamadı (ı 824). 

1840 Londra Mukavelesi hükmü gere
ğince Arabistan'dan çekilmek zorunda 
kalan Mısır askerinin yerine dört yıl son
ra istanbul'dan küçük bir askeri kuwet 
gönderildi. Mısır ordusunun çekilmesi ile 
Asir dağlarında hakimiyet kuran Aiz b. 
MOsa Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklan
dı. Bazı mevkileri ele geçiren Aiz garni
zonun bulunduğu Hudeyde'yi de kuşattı. 
Ancak onun ölümü kuşatmanın sonuçsuz 
kalmasına yol açtı . Yerine geçen oğlu 
Muhammed de babası gibi Osmanlılar'-

dan ayrılma taraftarı idi; nitekim 1863'
te Yemen'e saldırmış ve hatta bazı kale
leri ele geçirmişti. Bunun üzerine Os
manlı Devleti yeni bir birlik gönderme 
kararı aldı; diğer taraftan da isyanı ön
lemek için 1866'da kendisine "emirü'l
ümer~" payesiyle Asir kaymakamlığını 
verdi (BA, irade-Dahiliye, nr. 38253). Buna 
rağmen Muhammed b. Aiz 1869'da ye
niden harekete geçerek Türk kuwetleri
ni Asir' in sahil şehirlerinden çekilmeye 
mecbur bıraktı. Bunun üzerine tekrar, 
1871 'de, Süveyş Kanalı'nın da açılmasın
dan faydalanarak Redif Paşa kumanda
sında on altı tabur piyade ve iki tabur 
topçudan meydana gelen askeri bir birlik 
"fırka-i ihtiyatiyye" adı altında Asir'e 
gönderildi; fırkada Ahmed Muhtar Paşa, 
Miralay Osman Bey (Gazi Osman Paşa) ve 
Süleyman Bey de (Paşa) bulunuyordu. 
Kunfüze'ye çıkan birlik önce Asir'de bir 
ıslah hareketine girişti ve bu sırada da 
Hudeyde'ye hücum eden isyancıları mağ
IOp ederek Aiz'in merkez üssü duru
munda bulunan dağlık. alanlar ile Rebe
ze Kalesi'ni ele geçirdi (BA, irade-Dahili
ye, nr. 43994). 1872'de yapılan bu hare
kat sırasında Muhammed b. Aiz'in de öl
dürülmesi üzerine Asir, Yemen vilayeti
ne bağlı bir mutasarrıflık haline getiri
lerek (BA, irade-Meclis-i MahsUs, nr. ı 705) 

Ebha, Beni Şehr, Gamid, Kunfüze, Mu
hail, Rica! Elma' ve Sabya olmak üzere 
yedi kazaya ayrıldı ve mutasarrıflığına 

Ferik Mustafa Paşa, mutasarrıf muavin
liğine de Ömer Efendi tayin edildi. Bu
nunla beraber tam bir sükUnet sağla
namamış ve Osmanlı Devleti zaman za
man isyan hareketleri görülen Asir' de 
devamlı bir askeri birlik bulundurmak, 
diğer taraftan da bölgedeki şeyhleri tal
tif etmek zorunda kalmıştır. Nitekim 
1884'te Muhail kazası kaymakamlığı, 

ıstabi-ı Amire müdürlüğü payesiyle Şeyh 
Said b. Aiz 'e verilmiş (BA, irade-Dahiliye, 
nr. 7 ı 706). Muhammed b. Aiz'in annesi 

Asir'e bağ lı 

en önemli 

sehirlerden 

biri olan 

Ebha 'dan 

genel bir 

görünüs 

ASlR 

ile kardeşinin kızına da maaş bağlanmış
tır (BA. irade-ŞOra-yı Devlet, nr. 4423). 

XIX. yüzyılın sonlarından itibaren Asir'
de Ahmediyye (idrTsiyye) tarikatının fa
aliyetleri görülmeye başladı. Fas'tan ge
lerek Sabya'ya yerleşen tarikatın kuru
cusu Ahmed b. İdris'in torunlarından 
olan Seyyid Muhammed b. Ali ei-İdrisi, 
Türk kuwetlerinin Yemen'de meşgul ol
masından faydalanarak kendi bölgeleri 
olan Sabya ile EbO Ariş'te isyan bayra
ğını açtı ve Ebha'da da Türkler'i kuşat
tı. Ancak Mekke Emiri Şerif Hüseyin b. 
Ali bir müfreze göndererek Ebha'yı mu
hasaradan kurtardı (ı 9 ı ı). Diğer taraf
tan İdrisi, Ahmed izzet Paşa'nın Yemen'
de imam Yahya ile anlaşması üzerine 
zor durumda kalınca Kızıldeniz'in öteki 
kıyısında bulunan İtalyanlar'ın yardımını 
istedi. Fakat sağladığı yardımla ancak 
dağlık kesimde tutuna bildi. idrisi 191 5'
te de Türkler'e karşı İngilizler'le iş birli
ği yaptı ve 1. Dünya Savaşı sonunda Türk
ler'in mağiObiyeti üzerine İngilizler Hu
deyde Limanı'nı İdrisller'e verdiler. idri
si bundan sonra dağlık bölgeyi de haki
miyeti altına almaya çalıştı, ancak Ebha 
Emiri Hasan· b. Muhammed Aiz'in mu
halefeti ile karşılaştı ve 1920'de Arabis
tan Emiri Abdülaziz b. SuUd'dan yardım 
isternek zorunda kaldı. Fakat Abdülaziz 
b. Suüd Ebha'yı kendi hesabına zaptetti 
ve daha sonra da bütün dağlık bölgeler 
SuOd topraklarına katıldı. 1922'de Mu
hammed ei-İdrisi'nin ölümü Asir'in ta
mamen SuOd idaresine girmesine yol 
açtı. Öte yandan Asir üzerinde hak id
dia eden Yemen ile Suudi Arabistan ara
sında İngiltere'nin aracılığı ile imzala
nan Taif Muahedesi (May ı s ı 934 ), diğer 

idrisi topraklarının da Suudi Arabistan'a 
dahil edilmesiyle kesin bir çözüme ka
vuştu. 

Bugün Asir'de şehir, kasaba ve köy 
olmak üzere 516 yerleşim merkezi var-
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dır ve bölgenin en önemli şehirlerini Eb
ha ile Hamis Müşeyt teşkil etmektedir. 
Suudi Arabistan· ın nisbeten dağlık ve 
serin bir bölgesi olması dolayısıyla Ebü 
Hayal, Sevde. Hadbe. Delegan. Hable ve 
Kar· a gibi birçok sayfiye yerinin toplan
dığı Asir'de çeş itli dinlenme tesisleri de 
kurulmuş bulunmaktadır. Asir'in merke
zi olan Ebha'da bir hava alanı ile tıp, 

eğitim. Arap dili-sosyal bilgiler ve islam 
hukuku fakülteleri bulunmaktadır. 
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Şiiler'in 
sekizinci imaını Alier-Rıza'nın 

İran'ın Meşhed şehrindeki 
türbe ve külliyesi. 

__j 

Bugünkü Horasan'ın merkezi duru
munda olan Meşhed şehri kurulmadan 
önce aynı yerde Tüs vilayetinin Nükan 
kazasına bağlı Senabad köyü bulunmak
taydı. HarünürreşTd Horasan seferi sıra
sında ölünce ( 1931 809) adı geçen köyde 
gömüldü ve mezarına Horasan umumi 
valisi olan oğlu Me'mün bir türbe yap
tırdı. Kendisine Merv şehrini merkez ya
pan Me'mün, babasının ölümünden son
ra ağabeyi Halife Emin ile giriştiği siya
si mücadelede mutedil ŞiT kitlesini ka
zanmak ve Bağdat'taki AbbasT hilafeti
ne karşı olan iranlılar'ı memnun etmek 
gayesiyle imam ei-Hüda lakabını aldı. 
Emin'in öldürülmesinden sonra Merv'
de kendisine biat edilen Me'mün, ŞiT-
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ler'in sekizinci imam kabul ettikleri Ali 
b. Müsa ei-Kazım'ı (Ali er-Rıza) veliaht 
tayin ederek Merv'e getirtti ve kızı Üm
mü HabTb ile evlendirdi (816) iki yıl son
ra Bağdat'taki isyanları bastırmak üze
re Merv'den Ali er-Rıza ile birlikte ha
reket eden Me'mün babasının kabrinin 
bulunduğu köye giderek bir müddet ora
da kaldı. Bu sırada Ali er-Rıza aniden 
öldü. Cenazesi kayınpederi Halife Me'
mün tarafından kaldırıldı ve Harünürre
şTd' in mezarının baş tarafına, batı yö
nüne defnedildi. ŞiTler'ce Me'mün tara
fından zehirletilerek öldürüldüğü iddia 
ve kabul edildiğinden aynı zümre tara
fından şehid sayılan Ali er- Rıza'nın kab
rinin bulunduğu yere "şehitlik" anlamın
da meşhed adı verildi. Sonraki asırlarda 
burası gelişerek büyük bir külliye halini 
aldı. Bu külliyenin etrafında teşekkül 

eden şehre de Meşhed denildi. 

Kısa zamanda imam Ali er-Rıza Tür
besi halini alan HarünürreşTd'in türbe
sinde, yapıldığı tarihten itibaren Dey
lemliler'e kadar herhangi bir değişiklik 
veya ilavenin olup olmadığı bilinmemek
tedir. Türbede ilk süslemeler Deylemli
ler döneminde yapılmaya başlandı. Bu
raya gösterilen ilgi ve yapılan yardımla
ra kızan Gazneli Hükümdan Sebük Te
gin (977-997) türbeyi yıktırdı ve tamir 
edilmesini yasakladı. Ancak oğlu Sultan 
Mahmud döneminde (998-1030) ayak
ta kalan 2 m. yüksekliğindeki duvardan 
da faydalanılarak türbe onarıldı. Tavana 
kubbemsi bir biçim verildi. Dönemin NT
şabur valisi Ebü'I-Fazl SOrT, Gazneli dev
let adamlarından EbO Bekir Şahmerd'in 
tamir ettiği türbeye birçok bina ile bir 
minare yaptırdı, ayrıca satın aldığı bir 
köyü de buraya vakfetti. Bu minare ve 
yine bu dönemde Gazneli Si':ıltan Me
sud'un (1030-1040) münşTsi Ebü'I -Ha
san-ı lraki'nin yaptırdığı bir mescid (Mes
cid-i Balaser) günümüze kadar gelmiştir. 
1153'te meydana gelen karışıklıkla r sı

rasında çok zarar gören bu yapılar Sul
tan Sencer tarafından tamir ettir ildi. 
Arkasından Sencer'in yeğeni Karahanlı 
Prensi Mahmud'un kızı Terken Zümür
rüd Melike Hatun, türbe duvarının dö
şemeden itibaren 1 m. yüksekliğe ka
dar olan kısımlarını çok güzel çinilerle 
kaplattı. Yazısı da güzel olan bu hanım 
kendi hattıyla yazdığı Kur'an cüzlerini 
de türbeye vakfetti (1162) Harizmşah

lar devrinde de türbeye yeni tezyinT un
surlar ilave edilmiştir. 

Moğol istilasından önce bir külliye ni
teliğini kazanan Asitan - ı Kuds. Moğollar'-

dan Toluy Han tarafından harap edildi. 
Uzun yıllar böyle kaldıktan sonra ilhan
lı hükümdarlarından Gazan Han ( 1295-

1304) türbenin kubbesinin yapılmasını 

emretti. Kardeşi Olcaytu Hudabende 
( 1304-1317) büyük bir gayretle bu işi ta
mamladı (1316 ı O dönemde Asitan -ı 
Kuds. imam Ali er-Rıza ' nın mezarının 
bulunduğu harem. haremin kuzey du
varına bitişik bazı küçük binalar ve Gaz
neliler döneminden kalma Meseld-i Ba
laser' den oluşuyordu. 

Asitan-ı Kuds Timur'un oğlu Şahruh 
dönemine (ı 405 - ı 44 7) kadar büyük bir 
değişiklik geçirmemiştir. Bu dönemde 
Emir Gıyaseddin'in kızı Gevher Şad Ağa 
da kocası Şahruh'un hatırasına türbe
nin kıble tarafına bir cami (Mescid-i Ca
mi) yaptırdı (821 1 14 18) Külliyenin güney 
alanı içinde bulunan ve Türkistan mi
mari üs!Obunu taşıyan bu cami Timur
lular döneminin en güzel mimari eser
lerinden biridir. Gevher Şad mescide ek 
olarak türbe ile cami arasında yer alan 
Darülhuffaz, Darülhuffaz'la külliyenin gü
neyinde yer alan Darüssiyade ve Darül
huffaz'ın doğusunda Tahvilhane veya Hi
zane-i Asitan-ı Kuds adını taşıyan üç 
bina daha yaptırdı. Darülhuffaz'ın du
varının etek kısmı oyma taş, Darüssiya
de'ninki ise Timur devri çinileri ile kap
lıdır. Timurlular'ın son döneminde Hü
seyin Baykara. Ali ŞTr NevaT'nin ravzası
nın kuzeyinde küçük bir avlu (sahn) yap
tırdı. Eski avlunun güney kenan da onun 
eseridir. Hüseyin Baykara'nın veziri Ali 
ŞTr NevaT'nin talimatı ile eski avlunun 
(sahn-ı köhne) ilk altın kaplamalı eyvanı 
yapıldı. Eyvandaki bir kitabe, eski avlu 
ile eyvanın 1470-1480 yılları arasında 

yapıldığını göstermektedir. 

Safeviler döneminde Şah Tahmasb 
( 1524-1576) haremin kubbesini ve kub
be yanındaki minareyi tamir ettirip al
tınla kaplattı. Bu dönemde tevhidhane
nin revakı ile türbenin doğusunda Ha
tem Hani, kuzeydoğusunda Safevi dev
rinin en güzel çinileriyle kaplı Allahver
di Han, Darülhuffaz ' ın doğusunda Opok 
Mirza kümbetleri (kubbe). türbeyeve Al
lahverdi Han Kümbeti' ne bitişik olan 
Meseld-i Riyaz (Mescid -i Zenane) ve Ali ŞTr 
NevaT Kümbeti'nin güneyinde yer alan 
el yazması Kur'an-ı Kerim'lerin saklan
dığı Kur'anhane yapıldı. Afşarlar zama
nında da 1729, 1733-1734 yıllarında ba
zı tamir ve tezyinat yapılmıştır. 

Kaçarlar döneminde FethAli Şah ( 1797-

1834) haremin etrafında revakların do
ğusunda yeni aviuyu yaptırmış (sahn-ı 


