
şap, kemik ve bağa türü maddeler kul
lanılmıştır. Ayrıca az sayıda deri üzerine 
iplik veya sim işlemeli bazı tirkeşlerle 

Batı süsleme tarzlarının hakim olduğu 
lake teknikli ok, yay ve kuburlar mev
cuttur. b) Balta (teber) ve gönderli bal
talar. Müzede sergilenen baltaların en 
eskileri Memlükler'e ait olup (XV yüzy ı 

l ı n sonu ile XVI. yüzyılın başı) bunları XVII. 
yüzyı ldan itibaren örnekleri bulunan Os
manlı baltaları ile XVIII. yüzyılın sonları
na tarihleneo iran ba ltaları takip etmek
tedir. Az miktarda da xvıı-xvııı. yüzyıl
lara ait İskandinav, Rus. Alman ve Saxon 
baltası bulunmakta. ayrıca Avrupa dille
rinde "halbert" adıyla anılan. fonksiyon 
ve şekil itibariyle balta ve mızraklarla 

aynı türde olan bir grup saldırı silahı 

daha yer almaktadır. c) Kesici silahlar. 
Müzede müslüman ve hıristiyanlara ait 
XII. yüzyıldan XX. yüzyılın başına kadar 
gelen ve kılıç, kama. yatağan, hançer, 
kasatura, cembiye ile bıçaklardan olu
şan çok geniş bir kesici silah koleksiyo
nu mevcuttur. Bunlar arasında özellikle 
XV-XVI. yüzyıla ait islam ve Avrupa kı
lıçlarının en gelişmiş örnekleri ağırlık ta
şımaktadır. 2. Savunma Silahları. Zırh 

(z ırh gömlek, göbeklik, dizçek. kolçak) , miğ
fer ve kalkandan oluşan savunma silah
ları çok zengin bir seksiyon teşkil et
mektedir. Çoğunluğu müslümanlara ait 
olan savunma silahla rı diğer silah türle
rine nisbetle kitabeleri. bezemeleri, be
zeme teknikleri ve biçimlerindeki çeşit
lilikleriyle dikkati çekmektedir. Bu si
lah grubu Memlük. Osmanlı ve iran gibi 
büyük islam devletlerine ait olanların 
dışında, Türkler'in Osmanlı öncesi de
virlerine ait örneklerle daha da zengin
leşmiştir. Ayrıca burada Xlll-XIX. yüzyıl
lar arasında Avrupa 'da kullanılan miğ

fer türleri de yer almaktadır. 3. Ateşli 

Silahlar. Müzede 300'den fazla islami ve 
Avrupa topundan o luşan büyük bir top 
koleksiyonu bulunmaktadır. Fatih Sul
tan Mehmed döneminden başlayan ve 
Cumhuriyet'e kadar uzanan Türk topla
rı ile az miktardaki Memlük ve iran to
pu islamı top grubunu teşkil eder. Bu
nun yanında, özellikle XVI. yüzyıldan iti
baren italya (Venedik). Avusturya, Fran
sa. Rusya ve Almanya gibi belli başlı Av
rupa devletleriyle yoğunlaşan münase
betler sonucu ganimet veya hediye ola
rak alınan Avrupa topları da önemli bir 
bölüm oluşturmaktadır. XVI. yüzyıldan 
başlayarak XX. yüzyılın ortalarına kadar 
gelen tüfek koleksiyonunun en eski ör
nekleri f itilli metris tüfekleridir. Bun
ları çakmaklı, kapsüllü ve rnekanizmalı 
tüfekler takip eder. Ayrıca seksiyonda. 
XIX. yüzyı l sonu ile XX. yüzyıl başlarına 
ait mitralyözler ve otomatik tüfeklerle 
çağdaş ateşli silahlar da birkaç örnek
le temsil edilmiştir. Tüfeklerde olduğu 
gibi çok çeşitli ülkelerin örneklerinden 
oluşan tabancalarda da özellikle düello 
tabancaları. özel yapımlar ve el yapısı 

olanlar dikkati çekmektedir. 

Silah koleksiyonlarının dışında kalan 
üniformalar. madalya-nişanlar, sancak 
alemleri. bayrak-sancak ve çadırlar mü
zede korunan diğer askeri malzemenin 
başlıcalarıdır. Bu malzemeden çadırlar 

dışındaki gruplara girenler sayıca az olup 
genellikle XIX. yüzyılın ortasından XX. 
yüzyılın ilk yarısına uzanan yüz yıllık bir 
tarih dilimi içinde yer almaktadır. 350 
parça civarındaki çadır koleksiyonunun 
tamamı Osmanlı çadırlarından meyda
na gelmektedir. içlerinde benzeri bulun
mayan tek örneklerin de yer aldığı XVI. 
yüzyıl sonları ve XX. yüzyıl başı arasına 
tarihleneo çeşitli çadırlar ve çadır parça
ları, müzenin tekstil grubunun en önem
li eserleridir. 

Askeri 

M üze'nin 

teksti l 

grubu 
eserlerin 

sergi l endiği 
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yer alan 
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(Envanter, 

nr. çadır 1) 
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ASKERİMÜKREM 

( ~ _}... __,>-.. ) 

İran'ın Hfizistan eyaletinde 
Ahvaz'ın kuzeyinde kurulan ve 

bugün mevcut olmayan 
eski bir şehir. 

_j 

Mesrukan Kanalı'nın (bugün Ab-ı Ger
ger) her iki kıyısında, kanalın Karun neh
r inin ana kolu Şuteyt ile birleştiği yerin 
hemen yukarısında kurulmuştu . Önce
leri yerinde küçük bir köyün bulunduğu 
bilinen Askerimükrem 'in kuruluşu ile il
gili tarihi bilgiler birbirinden farklıdır. Bir 
r ivayete göre, EmevTier'in Irak valisi Hac
cac b. Vüsuf (ö 95 / 714) zamanında Hur
zad b. Bas öncülüğünde çıkan bir isyanı 
bastırmak üzere gönderilen Mükrem b. 
Muaviye adlı kumandan tarafından as
keri kamp olarak kurulmuştur. Diğer bir 
rivayete göre ise Irak Valisi Mus'ab b. Zü
beyr (ö. 72/ 691) zamanında, Ahvaz Vali
si Mutarrif'i öldürerek isyan eden Ubey
dullah b. Ziyad ·ı yakalamak üzere gö
revlendirilen Mükrem b. Mutarrif'in or
dugah kurduğu yerdir. Kumandan Mük
rem burada bir müddet ikamet ederek 
birçok bina yaptırmış ve böylece Askeri
mükrem yavaş yavaş gelişerek şehir hü
viyetine g i rmiştir. Yakınında Sasanf dev
ri şehirlerinden olan ve müslüman akın
ları sırasında yıkılan Rustak Kavad (Rüs
tekubaz) şehri bulunuyordu. İkliminin gü
zelliği ve bölgenin merkezi olması sebe
biyle kısa zamanda gelişen Askerimük
rem, Abbasiler ve BüveyhTier devrinde 
önemini sürdürdü ; özellikle bu dönem
lerde bir darphane şehri olarak ün yap
tı. Hududü'l- calem'de buranın dünya 
çapında bir şeker üretim merkezi oldu
ğu kaydedilmektedir. XIV. yüzyılda da 
gelişmesini sürdüren Askerimükrem da
ha sonra harabe haline geldi. 

Önemli ticaret yolları üzerinde bulu
nan Askerimükrem'de pamuklu ve ipek
li dokumacılığı gelişmişti. Şehir, ticari 
önemi yanında islami ilimierin ve bilhas
sa kelam ilminin yüksek seviyede tahsil 
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ASKERiMÜKREM 

edildiği bir yer olmakla meşhurdur. Ebü 
Ahmed Hasan el-Askeri (ö.382 /992) ile 
Ebü Hilal el-Askeri (ö. 395/ 1005'ten son
ra), buraya nisbet edilen alimierin en ün
lüleridir. Bugün Askerimükrem'in yerin
de Şüster'in 45 km. güneyindeki Bend-i 
Kir harabeleri bulunmaktadır. 
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M MusTAFA L. BiLGE 

likle hindistan cevizinden, beyziler ise 
deve kuşu yumurtasından yapılmışlar
dır. Ayrıca çiniden yapılanları ve kıymet
li taşlarla süslenmiş olanları da vardır. 
Askıların akustik fonksiyonları bulunma
sı sebebiyle asıldıkları noktalar dikkatle 
seçilmiş, kötülüklerin içeri girmesini en
gellediği inancıyla da deve kuşu yumur
tasından olanlar kapılara yakın yerlere 
asılmıştır. 
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ijJ ÖZKAN ERTUGRUL 

L 

ASL 

(bk. ASIL). 

ei-ASL 
( j...'i'l) 

Muhammed b. Hasan eş-Şeybani'nin 
(ö. 189/805) 

"Zahirü'r-rivaye" veya "Uşul" diye 

_j 

1 bilinen ve Hanefi mezhebinin 
ana kaynaklarını oluşturan 

altı eserinden biri. 

ı!! 
-i lt 
~' t 
1' 

L 

ASKERiSAMERRA 

(bk. SAMERRA). 
_j L _j ei·A~I'ın EbO Süleyman ei-COzc:ini rivayetinin ilk sayfas ı 

L 

ASKI 

Kubbeli yapılarda 
tavandan aşağı doğru sarkıtılan 

süs unsuru. 

Kandil gibi zincir ucuna takılan askı

lar küre veya yumurta şekillerinde ol
makta ve alt taraflarında da püskül bu
lunmaktadır. Küre şeklindekiler genel-

İmam Muhammed'in ilk ve en hacim
li eseri olup el-Mebsut diye de bilinmek
tedir. Ebü Hanife'nin görüşlerinin esas 
alındığı eserde kendisinin ve Ebü Yü
suf'un ona katılmadıkları konulardaki 
farklı görüşlere de yer verilmiştir. İhtila
fın zikredilmediği hususlarda Ebü Hani
fe ve iki talebesinin aynı görüşte olduğu 
anlaşılır. Yer yer İbn Ebü Leyla'nın ihti
laflarının da zikredildiği ve genelde fık-

1. ll. Mahmud tuğrali, mavi ve pembe mineli askı ITSM, Ha,ıne, "'- 2/7616). 2. ll l. Selim tuğra lı askı (TSM, Ha,ı ne, nr. 2/ 1865). 

3. XVIII. yüzvıla ait askı (TSM, Ha,lne, nr. 2/ 7615). 4. Masallah yaz ı lı bir askı (ÜskUdar Mevıevmanesı Türbesl) 
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hi ta'lil * lerin pek bulunmadığı el-Aşl'ı 
İmam Muhammed'den birçok talebesi 
rivayet etmiştir. Bu rivayetlerin en kuv
vetiisi Ebü Süleyman el-Cüzcani'ninki
dir. Hakim eş-Şehid, el-Aşl esas olmak 
üzere imam Muhammed'in ü1hirü;r-ri
vaye* eserlerini el-Ktifi adıyla ihtisar et
r:niş, bu eser de Serahsi tarafından el 
Mebsut adıyla şerhedilmiştir. Başta Ab
dülaziz ei-Halvani ve Ebü Bekir Haher
zade olmak üzere bazı müteahhir Ha
neff alimlerinin el-Mebsut adıyla telif 
ettikleri eserler de esasen el-Aşl'ın bi
rer şerhinden ibarettirler. Abdürrahim 
b. Ebü !sam ei -Belhi tarafından da ihti
sar edilen el-A.şl'ın çeşitli kütüphane
lerde birçok yazma nüshası mevcut olup 
ilk defa Dr. Şefik Şehate tarafından Ka
hire'de (1954) ve Ebü'l-Vefa ei -Efgani 
tarafından da Haydarabad'da bir cildi 
neşredilmiştir (Sezgin, 1, 422, 934) Ese
rin tamamını ise daha sonra İdaretü'I
Kur'an ve'l-ulümi'I - İslamiyye Karaçi'de 
beş cilt halinde neşretmiş olup ilk dört 
cildin edisyon kritiğini Ebü'I-Vefa ei -Ef
gani, son cildi de Dr. Şefik Şehate yap
mıştır. 


