
likle de İsfahan'a seyahatler yaptı. Bu
ralarda İbn Düreyd, Ebü'I-Kasım ei-Be
gavi, İbn Ebü Davüd es-Sicistani, Nifta
veyh ve İbn Cerir et-Taberi gibi seçkin 
hocalardan ders aldı. Daha sonra As
kerimükrem'e döndü ve oraya yerleşti. 
Çeşitli ilim dallarındaki derin bilgisi ve 
dirayetinin yanında üstün şahsiyeti ve 
faziletiyle de tanındı. Hadis ve edebiyat 
alanında Hüzistan bölgesinin en yetkili 
alimi oldu. Ebü Nuaym ei- İsfahani, Ebü 
Sa'd ei-Malini ve Ahmed b. Muhammed 
b. Zencüye gibi büyük alimler kendisin
den hadis rivayet ettiler. Tanınmış tale
belerinden biri olan Ebü Hilal el-Aske
ri, eserlerinde yaptığı nakillerle onun da
ha fazla tanınmasına yardım etti. Bü
veyhoğulları'nın alim veziri Sahib b. Ab
bad'ın görüşme tekliflerini yaşlılığını ile
ri sürerek geri çevirmişti. Vezirin As
kerimükrem'e gelmesi üzerine ilerlemiş 
yaşına rağmen konakladığı yere giderek 
onu ziyaret etti. A'yanü'ş-Şi'a müellifı, 
Sahib b. Abbad'ın onunla görüşme hu
susundaki aşırı arzusunu, Askerfnin Şii 
olduğunu gösteren delillerden biri kabul 
etmektedir (A'yanü'ş-Şr'a, V, 146). Ebü 
Ahmed ei-Askeri'nin biyografısini veren 
kitaplardan hiçbiri onun Şiiliğinden söz 
etmediğine göre bu iddianın sağlam bir 
esasa dayanmadığı anlaşılmaktadır. 

ilmi faaliyetlerinin yanı sıra kumaş ti
caretiyle de meşgul olan Askeri, yakla
şık doksan yaşlarında Askerimükrem'de 
öldü. 

Eserleri. 1. Kitdbü 't- TaşJıii ve't-taJırii. 
Az rastlanan ve anlaşılması güç olan te
rimlerle hadis ve şiirlerde geçen ve nakil
leri tarafından hatalı rivayet edilen özel 
isimler hakkında bilgi veren bir eserdir. 
Kahire'de 1908 yılında 113 sayfalık bir 
bölümü ŞerJıu md ye~a 'u fihi't- Taşlzii 
ve't-taJırif (Serkis'e göre ise et· Taş~f{ ve't· 
ta~rf{ ve şer~u ma ye/{:a 'u {fh) adıyla ya
yımlanan eserin tamamı Abdülaziz Ah
med tarafından Kahire'de 1963 yılında 
neşredilmiştir. 2. TaşJıifdtü 1- muJıad
dişin ii garibi1-Jıadiş. Kitdbü't-Taş

Jıit'in bir bölümü mahiyetinde olan eser, 
Kur'an- ı Kerim'in ve hadislerin yazılışı sı
rasında yapılan hatalar (tashTf) ile bu ha
taları nesilden nesile aktaranlaı'a dair
dir. İbnü'I-Esir'in en-Nihdye ii garibi1-
Jıadiş adlı eserinin kenarında (Kahire 
1311) ve ayrıca Taş1ziidtü1-mu1zaddişin 
adıyla müstakil olarak (Kahire ı 904) ya
yımlanmıştır. A.{ıbdrü'l-muşalılzifin di
ye anılan ve fılologların isimlerde, ayet 
ve hadislerle resmi yazılarda yaptıkla
rı yaniışiara dair bazı rivayetleri ihtiva 
eden kitabı bu eserden iktibas suretiyle 

meydana getirilmiş olmalıdır. 3. Kitd
bü'l-Maşı1n. Çeşitli edebi konuları ele 
alan bu eseri Abdüsselam Harün Küveyt'
te 1960 yılında neşretmiştir. 4. Risdle 
fi't-tafiil beyne beldgateyi'l- ~rab ve'l
~cem. Bu eser et-Tulıfetü'l-behiyye'nin 
içinde (s . 2ı3-22ı) İstanbul'da 1302'de 
yayımlanmıştır. s. el-lfikem ve1-emşdl. 
Hadislerle onların şerhine dair olan bu 
eser. Kadi Abdülcebbar'ın Teşbitü dela'i
li'n-nübüvve'de (II. 644) 1000 vasiyeti 
ihtiva ettiğini söylediği eser olmalıdır. 

Diğer başlıca eserleri de şunlardır : Ki
tdbü'z-Zevdcir ve'l-mevd 'iz. Her ne ka
dar Brockelmann bu eserin Köprülü Kü
tüphanesi' nde (nr. 730) bulunduğunu 

söylüyorsa da, oradaki eser İbn Hacer 
ei-Heysemrnin ez-Zevdcir'an i~tirdfi1-
kebd 'ir'idir. Kitdbü Şınd 'ati'ş-şi 'r (Ki· 
ttibü Şma 'ateyi'n·na.?m ve 'n-neşr), Kitd
bü Rdhati1-eivdh, Kitdbü Tashihi1-
vücı1h ~e'n -neza;ir, Kitabü'l-M~htelif 
ve'l-mü'telif (ff.müştebihi esma 'i'r.;ical), 

Kitôbü Ma lahane fihi'l-havas mine'l
'ulema', Kitdbü Rebi'ii-ebrdr, Kita
bü'ş-ŞaJıabe, Kitdbü1-Bedi', Kitabü1-
Manp~, Kitabü'l-Emali. 
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Iii AHMETTURAN ARSLAN 

ASKERİ, H asan b. Ali 

(bk. HASAN el-ASKERI, Hasan b. Ali). 
L ~ 

L 

ASKERİ, Mehmed 

XVII. yüzyılda yaşayan 
mutasawıf şair. 

_j 

Hayatı hakkında hemen hiçbir bilgi bu
lunmayan Askerrnin divanındaki bir be
yitten öğrenildiğine göre adı Mehmed, 
lakabı Gülaboğlu'dur. Osmanlı Müellif-

ASKERT, Mehmed 

leri'nde Kütahya'nın Zemha köyünden 
olduğu belirtilmektedir. Yine divanında
ki bazı beyitlerden, Halveti tarikatına gi
rerek devrin büyük şeyhlerinden olan 
Elmalılı ümmi Sinan'a (ö . ı075/ 1664) in
tisap ettiği ve onun önde gelen halife
lerinden olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca 
Niyazi-i Mısrrnin bir beytinden de üm
mi Sinan'ın önde gelen beş halifesinden 
biri olduğu ve Niyazi-i Mısri ile yakın ar
kadaşlığı bulunduğu çıkarılmakta, Hal
veti şeyhleri arasındaki şifahi rivayetler 
de bunu doğrulamaktadır. Şiirlerinde 

belirttiğine göre, tasawufa meylettiği 

sıralarda içine aşk ateşi düştüğünde bir 
şeyh aramak için Şam ve Buhara gibi 
uzak beldeleri dolaşmıştır. Ölüm tarihi 
bilinmeyen Askeri' nin Afyon karahisar'
da vefat ettiği ve oradaki Çavuşlar Sul
tan Mezarlığı'na gömüldüğü rivayet edil
mektedir. 

Muhtelif divan şiiri şekilleriyle ilahi
lerden meydana gelen ve yaklaşık üçte 
biri hece vezniyle, diğerleri aruzla yazı
lan, ele aldığı konular itibariyle de tama
mıyla tasavvuff mahiyette olan bu şiirle
ri bir divan halinde toplanmıştır. İstan
bul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Di
vanlar Kataloğu'nda üçü İstanbul Üni
versitesi Kütüphanesi (TY, nr. 1371 3, 
2806, 9658), biri de bugün Süleymaniye 
Kütüphanesi'nde (Haşim Paşa , nr. 94 / ı ı 

olmak üzere bu divanın dört nüshası tes
bit edilebilmiştir. Ayrıca yine Süleyma
niye Kütüphanesi'nde iki nüshası daha 
vardır (Hacı Mahmud Efendi, nr. 3374; Ca-

Askeri divanının ilk sayfası {İÜ Ktp., TY, nr. 9658) 

~,_,:· ı, "' 1 • • ~ ..... .r-~ ·wı...o~_, ~..) ....... _,... _,yı ~_,... • .;;)~J .:ı_,;,\ 

-~'vu:..;..s_,.C,.ıi~.:.ı~ ~y;ı,c.~;~.Jui.,.ı..; 
' ·,'( rv~..,U~.<>..,.S.Y.>._:_ıl,;•0.k~ 

-:=.:-- ~_ı.l \ U \; i..' 
j • .. ' 

;'. ~:-..ı~~(JI.::,.:;ı\t:.J... . . ·~ . 
:~}jıı\,o.t.A~~.:i;~ı ~~!].- ı a_,.,;ıl 'rl~ı J_,.j'j 
~ , ,\. . ' 
... G-.;.."_f.:,...Jı_,ı.;!.\l,i>.o<::lfJI YY'~Jr!•...ı.,...!r,_;.Yl.ıl} 

~ .. ı;.-ıı.ıı~ .. ~..ı$'-ıu,.,..,;..~ ..,!JliJt!!~·}~.,..)s, 
'} :ı. ,.-... , - 'tfJY.I.ıJıwJ ,_.ıu._,,;,r_,...)ı., ..,_..\!::1"/Jio.>J'.IJ_,.ı.J, .,_..r" 

'Y.ı'l-''~w.ol..,~,;;.j'~ ~~(oJ~~.:ı_,..-.~,~_,ı 
.li..r'.i!fo'.!uw.o.-r;.~_;;..)i,;;; -1-~ı 'i>o~.:O'W...-?.,':";.ı 

-?~'cı.UI.O,I~..ı::;., .:.lıiJJI!' -~~h.ılJ!~.c}.~.fo 
~ ..:.!.ı/.. .z.~ 

_..o;-Jiu~U.J.~t~d./ )J!J.I~y~~,)';~~~~ 

'bı.;.ıJ:w_.ulf:.$~~';, ..,~-.:,,:J'.J:-..J~\P"'~'' '; 

491 



ASKERI. Mehmed 

rullah Efendi. nr. 1668) İlk elde ulaşılabi
len divan nüshalarının çokluğu, Askerf
nin tanınmış bir şair olduğunun belirtisi 
olarak kabul edilebileceği gibi bunu şi

irdeki kudretinin bir göstergesi şeklin
de değerlendirmek de mümkündür. 

Nüshalarına göre 250-300 arasında 
şiir ihtiva eden divanında münacat, na't, 
methiye ve gazellerle Yünus Emre tesi
riyle yazılmış ilahiler: murabba, muham
mes, müseddes, müsebba gibi iç kafi
yeli musammat şeklinde meydana geti
rilmiş manzumeler yer almakta, bunlar
da vahdet-i vücOd* anlayışı çerçevesin
de tasawuf ve tarikat adabını. seyr*ü 
sülük merhaleleriıii ve ilahi aşkı teren
nüm etmektedir. Halvetiliğin özellikle
rini dile getirdiği manzumelerinde ise 
didaktik bir ifade tarzı ağır basmakta
dır. 
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tıı!l İsMAİL ÜNVER 

L 

ASKERİMÜZE 

İstanbul Harbiye'de 
Osmanlı silahlarıyla 

savaş malzemesinin korunduğu 
m üze. 

_j 

Fatih Sultan Mehmed istanbul'u fet
hettikten sonra değerli silah ve savaş 
malzemesini Aya İrini (Hagia Eirene) Kili
sesi'nde toplatınaya başlamış, bu gele
nek diğer Osmanlı hükümdarları tara
fından da devam ettirilerek buraya İç 
Cebehane adı verilmiştir. XVIII. yüzyılda 
Osmanlılar'ın Batı'ya açılışının hızlanma

sı III. Ahmed'i yeni bir askeri müze kur
ma düşüncesine sevketmiş ve 1726 yı-
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lında İç Cebehane. Darülesliha adı altın
da müzecilik anlayışına uygun biçimde 
yeniden düzenlenmiştir. Ancak III. Se
lim ve ll. Mahmud devirlerinde sık sık 
ayaklanan yeniçerilerin saidıniarı yüzün
den Darülesliha bir müddet kapatılmış, 
1826'da Yen içeri Ocağı'nın lağvedilmesi 

üzerine de bu dönemdeki yeniçeri düş
manlığının tesir iyle, büyük kısmı bu oca
ğa ait olan silah ve techizat tahrip edi
lerek ortadan kaldırılmıştır. 

Sultan Abdülmecid döneminde Harbi
ye Arnbarı adıyla bilinen eski Darülesli
ha'da Tophane- i Amire Müşiri Fethi Ah
med Paşa tarafından yeni bir müze ku
ruldu ve bu müzeye önce Müze-i Aske
ri, daha sonra da Asar- ı Atika -i Müze-i 
Hümayun adı verildi. Bu yeni ad konul
duktan sonra müze yapılan bazı değişik

liklerle biri silah ve harp malzemesini 
ihtiva eden Mecma - ı Esliha-i Atika. di
ğeri arkeolojik eserleri barındıran Mec
ma-i Asar-ı Atika olmak üzere iki bölüm 
halinde halka açıldı. Bir müddet sonra 
Mecma-i Asar-ı Atika bölümü Osman 
Harndi Bey tarafından Çinili Köşk'e ta
şınarak bugünkü istanbul Arkeoloji Mü
zeleri'nin çekirdeği oluşturulmuştur. Böy
lece Aya İrini tamamen eski silahiara 
tahsis edilmiş, burada bir de padişah 
için XV. Louis stilinde küçük fakat ihti
şamlı bir oda yapılmıştır. 

Fatih devrinden beri çeşitli şekillerde 
varlığını devam ettiren Aya İrini, askeri 
müze olarak Abdülaziz zamanında öne
mini kaybetmeye başlamış ve hatta o 
dönemde Kıyafethane adını taşıyan kı

yafet seksiyonu Sultanahmet'teki elbi
se ambarına nakledilerek Yeniçeri Mü
zesi adı altında ziyarete açılmıştır. 

ll. Abdülhamid, Mühendishane-i Ser
ri-i Hümayun hocalarından {Topçu) Ah
med Muhtar Paşa ile Tophane Müşiri 

Zeki Paşa'nın Avrupa müzelerini gör-

Askeri 
Müze'de 
XVIII· XIX. yüzy ı la 

ait sayeban 

dükten sonra kendisine verdikleri layi
ha üzerine yeni bir askeri müze kurul
masına karar vermiş ve ll. Meşrutiyet'in 
ilanından sonra da Tophane Müşiri Ali 
Rıza Paşa'yı bu iş için görevlendirmiştir. 
Bunun arkasından Mühendishane-i Ser
ri-i Hümayun Nazırı Ahmed Muhtar Pa
şa başkanlığında bir komisyon çalışma
lara başlamışsa da memleketteki bazı 
karışıklıklar bu teşebbüsün bir süre ge
ri kalmasına sebep olmuş ve silahlar 
tekrar Aya İrini'de depolanmaya başla
mıştır. Fakat aynı yıl Ahmed Muhtar Pa
şa bu tasarıyı tekrar ele almış ve kurul
ması kararlaştırılan askeri müzenin mü
dürlüğüne getirilmiştir. 

Adı önce Esliha - ı Askeriyye Müzesi 
olan, sonra da Müze-i Askeri-i Osmani 
olarak değiştirilen müzede 1908 ·den 
1923'e kadar görev yapan Ahmed Muh
tar Paşa süratli çalışmasıyla bir kütüp
hane, bir atış poligonu ve dönemi için 
büyük bir yenilik sayılan bir sinema kur
muştur. Önemli bir faaliyeti de oğlu Ser
med Muhtar'a (Aıus) Türkçe ve Fransız
ca olmak üzere üç ciltlik bir Askeri Mü
ze rehberi hazırlatmasıdır. Ayrıca meh
ter müziği notalarının "Mehterhane-i Ha
kani Notaları" adı altında derlenerek ya
yımlanmasıyla Askeri Müze Yayınları'nın 

öncülüğü yapılmıştır. Bir süre sonra da 
Mehterhane-i Hakani adıyla faaliyete ge
çen mehter takımı müze bünyesine da
hil edilmiştir. 

II. Dünya Savaşı'na kadar durumunda 
bir değişiklik olmayan Askeri Müze. sa
vaşın Türkiye'ye de sıçrayabileceği endi
şesiyle 1940'ta kapatılmış ve barındırdı
ğı eserler İç Anadolu'nun çeşitli vilayet 
merkezlerinde korunmaya alınmıştır. Sa
vaşın sona ermesi üzerine eserler istan
bul'a geri getirilerek müze Maçka Kış
Iası'na nakledilmiştir. 195S'te ise Maç
ka Kışiası' ndan Harbiye Mektebi'nin jim
nastik salonuna taşınmış, 31 Ağustos 

1959 tarihinde yerleşmesi tamamlana
rak ziyarete açılmıştır. Bir süre sonra 
da malzemenin çokluğu ve jimnastik sa
lonunun yetersizliğinden dolayı Harbiye 
Kışiası 'nın bütünüyle müze haline geti
rilmesi kararlaştınlmıştır. 1967'de bi
nada başlatılan restorasyon çalışmaları, 
çağdaş müzecilik anlayışına uygun bir 
askeri müze ortaya çıkarabilmek amacı 
ile halen devam etmektedir. 

Müzenin Koleksiyonları. 1. Saldırı Silah- · 
ları. a) Ok ve yay. xvııı-xıx. yüzyıllara ait 
ok, yay, tirkeş (sadak. kubur). yay kurma 
ve germe araçlarından oluşan okçulukla 
ilgili malzemelerin yapımında deri, ah-


