
el-ASAR 

el-ASAR 
( .)t':)'\ ) 

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

Hanefi fıkhında 
delil olarak kullanılan 

ahkam hadislerini topladığı eseri. 
L ~ 

Fıkıhta olduğu gibi hadiste de imam 
kabul edilen Muhammed b. Hasan eş
Şeybanf bu eserinde hacası EbO Hani
fe'den rivayet ettiği merfO, mevkuf ve 
mürsel hadisleri fıkıh bablarına göre tas
nif etmiştir. EbO Hanife dışında yirmi 
kadar hocadan aldığı bazı rivayetlere de 
kitabında yer, vermiştir. Daha önceleri 
fıkıh kitapları içinde bulunan bu hadis
leri müstakil bir eserde toplaması İmam 
Muhammed'in tenkide uğramasına se
bep olmuştur. ŞeybanT rivayetleri kay
dettikten sonra çok defa, "Muhammed 
dedi ki biz bu görüşü benimsemekteyiz; 
zaten bu, EbO Hanife'nin görüşüdür" di
yerek veya-varsa- itirazlarını ve benim
sediği görüşü delilleriyle zikrederek ken
di fıkhi kanaatlerini ortaya koymakta
dır. el~Aşar bu muhtevasıyla klasik ha
dis kitaplarından ayrılmakta, tartışma
lı bir fıkıh kitabı görünümü kazanmak
tadır. 

Yazma nüshalarının hemen bütün dün
ya kütüphanelerinde bulunması el-Aşar'
ın bilhassa Hanefi muhitlerde gördüğü 
ilginin bir delilidir. istanbul'da Beyazıt 
Devlet (nr. 1853; Veliyyüddin Efendi, nr. 

ei-Aşil:r'ın ilk sayfası (Köp,ülil Ktp., m. 2331 
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466). Millet (Feyzullah Efendi, nr. 644), Sü
leymaniye (Yenicami, nr. 568; Laleli, nr. 
798). Selim Ağa (nr 275), Köprülü (nr 
233) ve daha birçok kütüphanede muh
telif yazma nüshaları mevcuttur. Ebü'l
Hasenat Abdülhay ei-Leknevfnin kısa bir 
takdimi ile 1 52 sayfa olarak Leknev' de 
(1883, 1312/ 1894 ı taşbaskı usulüyle ta
bedilmiştir. Daha sonra La hor' da ( 1309 
ve 1328 yı llarında, 336 sayfa olarak) basıt
mıştır. Fihristieri dışında 640 sayfa tu
tan ı. cildinin yeni bir baskısı Ebü'l-Ve
fa el-Efgani tarafından Pakistan'da ger
çekleştirilmiştir (1385 1 1965) 

el-Aşar'a bilhassa Hindistan alimleri 
tarafından ta'lik ve şerhler yazılmıştır. 
Bunlar arasında, Abdülbari b. Abdülveh
hab el-Ensarfnin et-Ta'li~u'l-mu1Jtdr 
'ald Kitabi1-Aşar'ı, Abdülaziz b. Abdür
reşid'in Feyiü's-settar ii şerl)i Kitdbi'l
Aşar'ı ve Mehdi Hasan el-ŞahcihanpO
rfnin ~ala'idü'l-ezhdr şerl)u Kitdbi'l
Aşar'ı anılmaya değer çalışmalardır. Ay
rıca İbn Hacer el-Askalanrnin el-lşar bi 
ma' rifeti ruvati'I-Aşar'ını zikretmek ge
rekir. Keşfü'?·Zunı1n'da (ll, 1384) Taha
vi'nin el-Aşar'a şerh yazmış olduğuna 
dair bir kayıt varsa da bu şerhi tesbit 
etmek mümkün olmamıştır. 
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Türk matematikçi ve ilim tarihçisi 
Salih Zeki'nin 

(ö. 1921) 
İslam matematikçilerine ve 

onların eserlerine dair kitabı. 
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Önsözde yazar, kitabına bu ismi meş
hur islam alimi Ebü'r-Reyhan el-BirO
nfnin el-Aşarü'I-bôl9-ye 'ani'I-~urı1ni'l
oaliye adlı eserinden ilham alarak verdi
ğihi söyler ve onu nasıl hazırladığını ay
rıntılı biçimde anlatır. Burada açıkladı
ğına göre, 1886'da Paris'te mühendis
lik tahsilini bitirip istanbul Telgraf İdare
si'nde çalışırken, Fransız bankası Credit 

Lyonnais'in İstanbul şubesi müdürü olan 
Le Moine adlı astronomi, matematik ve 
eski kitap meraklısı bir zatla tanışır ve 
o kendisine, "Zeki Bey, İstanbul kütüp
haneterindeki astronomi ve matematik
le ilgili kitapları inceleyip Şarklılar'ın bu 
ilimlerdeki hizmetlerini dünyaya tanıt

sanız ne iyi olur" der. Bu tavsiyeyi be
nimseyen Salih Zeki, kütüphanelerdeki 
hey' et ve riyaziye konulu Arapça, Fars
ça ve Türkçe kitapları incelemeye baş
lar ve kısa süre sonra. bu konunun doğ
ru değerlendirilebitmesi için müslüman
ların eski Yunan ve Hint eserlerinden 
neler aldıklarının bilinmesi gerektiği ka
naatine varır. Bunun üzerine iki yıl kadar 
eski Yunan matematikçiterinin ve astro
nomlarının eserlerini belli başlı matema
tik tarihi kitaplarından inceler. Ayrıca bu 
konuda. devrin meşhur matematikçisi 
Paul Tannery başta olmak üzere çeşit
li ilim adamlarıyla yazıŞmalar yapar ve 
sonuçta kendi tabiriyle, artık tamamen 
unutulmuş olan "Batlamyus astronomi
si" ni öğrenir. Bu arada Hint matemati
ği ile ilgili Sanskritçe kitapların tercü
meleri üzerinde de çalışır. Bu ön hazır
lıklardan sonra üç yıl boyunca kütüpha
nelerde araştırma yapıp notlar alır ve 
bu . araştırmalarının bir kısmını Darül
fünun ·da konferanslar halinde takdim 
eder. Bir ara Maarif nazırlığı yapan Said 
Bey. Salih Zeki' den bu çalışmalarını bir 
kitap halinde neşretmesini ister. Bir sü
re sonra. dört cilt olarak düşündüğü ki
tabın ı. cildinin bii'inci ve ikinci kısımları 
1329'da (1913) Matbaa-i Amire'de ba
sılır (207 + 304 sayfa). Ciltlerin önsözle
riyle arka kapaklarında diğerlerinin de 
basıtmak üzere olduğu ve kitabın kolay
lık olsun diye dört cilde ayrıldığı yazılı 

ise de bu ciltler basılmamıştır. Bastima
yan kısımların müsveddeleri istanbul 
Üniversitesi Kütüphanesi'nde (TY, nr. 903. 

904, 905) bulunmaktadır. 

Asar-ı Bakıye'nin basılan ciltlerinin 
her ikisi de bir medhal, iki bab. bir hati
me ve bir zeyilden meydana gelmiş olup 
kitapta sırasıyla şu konular işlenmiştir: 

1. cilt: Doğu'da trigonometrinin (mü
sellesat) ve sinüsün (ceyb) ortaya çıkışı, 

yayların toplama. çıkarma. çarpma ve 
bölmesi, tanjant (mümas). üçgen çözümü, 
trigonometri cetvellerinin hesabı ve Ka
dızade-i ROmfnin cetvellerde yaptığı de
ğişiklik; hatime: trigonometri ilminin Ba
tı'da yayılışı; zeyil: bu ciltte adları geçen 
matematikçiterin hayatları ve eserleri. 



2. cilt: Yunan kaynakları. ebced he
sabına temel teşkil eden alfabetik ra
kamlar (erkam-ı cümeliyye). islam dünya
sının matematik ilminde kullandığı iki 
rakam türü olan Hint rakamları ile "er
karn-ı gubariyye" (toz rakamlar) adı veri
len ince rakamlar, bütün sayılarla dört 
işlem (a ·mal-i sihah). problem çözme, bir 
problemin irdelenmesi, karşıtının ve si
metriğinin düşünülmesi (tarik-i tahlil ve 
teaküs); hatime: zihinden yapılan hesap
lar (hisabü"l-hevaT); zeyil: bu ciltte adları 
geçen alimierin hayatları ve eserleri. 

Her iki ciltte haklarında bilgi verilen 
matematikçi ve astronomlar da şun

lardır: Habeş ei-Hasib, Sabit b. Kurra. 
Ebü'I-Abbas el-Fazi et-Tirmizi, Muham
med ei-Bettani. Ebü'I-Vefa ei-Buzca
ni, Ebu Mahmud Han ei-Hucendi, Ebu 
Ca'fer el-Hazin, Kiyaküşyar eı-cm. Emir 
Ebu Nasr b. Arrak, Ebü'r-Reyhan ei-Bi
runi, Gıyaseddin Cemşit, Kadızade er
Rumi, Uluğ Bey, Ali Kuşcu, Mirim Çele
bi, Takıyyüddin Rasıd , ibnü't-Türk el-Ci
li, Muhammed b. Musa ei-Harizmi, Ebu 
Kamil Şüca, Ya'kub ei-Kindi, Ebu Berze 
eı-cm. Ebu Hanife ed-Dineveri, Sinan b. 
Feth. Ali ei-Mevsıli, Ebu Kasım el-An
tilki. Ebu Nasr ei-Kelvazi, Ebü'I-Hasan 
en-Nesevi, Hasib-i Kerhi, İbnü's-Semh. 
İbn Azra, ibnü'I-Benna. imadüddin Bağ
dildi. Şerefeddin et-Tibi, Yahya el- Ka şi, 
İbnü'I-Haim, Hacı Atmaca, İbn Hamza, 
Bahaeddin Am ili, Abdürrahim Mar· aşi, 
İsmail Gelenbevi. 

Asar-ı Bakıye, istanbul kütüphane
lerindeki islam riyaziye ve hey'et alim
lerinin kitaplarını, haklarında yazılmış 

eserleri ve bu konuda yapılan çalışma
ları sistematik biçimde inceleyen ilk der
li toplu ve ciddi eserdir. Bu kitap, islam 
ilminin kendinden öncekilerden neler al
dığı ve Batı'ya neler aktardığı hususun
da yapılan önemli bir değerlendirme de
nemesidir ve verdiği bazı bilgiler bugün 
eskimiş olmakla birlikte önemli bir mü
racaat kital;>ı olma vasfını da hala koru
maktadır. 

Salih Zeki, meşhur matematikçilerin 
hayatlarını ve eserlerini anlatan Kamus-ı 
Riyiiziyyat adlı dört ciltlik başka bir ki
tap daha yazmıştır. Fakat bu kitabın du
rumu da Asiir-ı Bakıye'ninki gibidir ve 
yalnız ilk iki cildi yayımlanan (1 , İ stanbul 

1315; ll. İ sta nbul 1340) eserin diğer cilt
lerine ait müsveddeler müellifın el yazı
sıyla on cilt halinde 4000 sayfa tutmak-

ta ve istanbul Üniversitesi Kütüphane
si'nde (TY, nr . 910-9 19) kayıtlı bulunmak
tadır. 

Her iki eserin yayımlanması halinde, 
Türk- islam bilim tarihinde büyük bir 
boşluğun dolacağına şüphe yoktur. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Salih Zeki, Asar·ı Bakıye, 1·11 / 1, istanbul 
1329 ; a.mlf .. 1\amus·ı Riyaziyat, 1·11 , istanbul 
1315, 1342; Musauuer Dairetü 'l·maari{, 1, 
991·993; Özege. Katalog, 1, 72 ; ll, 805. 

li] CENGi Z A YDIN 

L 

AsARiYE CAMii 

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan 
geç Osmanlı dönemine ait 

bir cami. 
_j 

Asariye caddesi üzerindeki kendi adıy
la anılan çıkmaz sokakta yer almakta
dır. Yapı mimari ve süsleme özellikleriy
le ll. Mahmud dönemine (ı 808- ı 839) ta
rihlenmekte ve doğusundaki bahçede 
bulunan üç satırlık mermer kitabe par
çası üzerindeki ll. Mahmud'un tuğrası da 
bu kitabenin camiye ait olduğunu gös
termektedir. Hadikatü'l-cevami', her 
ne kadar caminin, yıkılan Kılıç Ali Pa
şa iskelesi Camii'nin yeri değiştirilerek 
XVIII. yüzyılda Sadrazam Nevşehirli Da
mad İbrahim Paşa tarafından yaptın!-

Asariye camii · Beş iktaş 1 istanbul 

ASARiYE CAMii 

dığını kaydetmekte ise de bina. daire 
planlı kagir ibadet mekanı, kare kesitli 
yüksek bir kaidenin üzerine inşa edilen 
kesme taş minaresi, ahşap son cemaat 
yeri ve hünkar dairesi ile ll. Mahmud 
dönemi eseri olduğunu açıkça göster
mektedir. Tahsin Öz de caminin bugün
kü durumunu ll. Mahmud zamanında 
1255 ( 1839) yılında aldığını belirtmek
tedir. 

Yapının önünde yer alan ahşap son 
cemaat yerinin solunda, kare kesitli yük
sek kaideli kesme taş minare yükselir. 
Barak taş külahlı minarenin şerefe kor
kuluğu sekiz köşeli iri yıldızlarla süslü
dür ve külah eteğini güllerle bezeli bir 
yaprak çelengi (girland) dolanır. Girişin 

üstü mahfile ve hünkar mahfiline geçişi 
sağlar: ayrıca altta ve üstte küçük oda
lar yer alır. Caminin kagir ibadet meka- · 
nı daire planlı , altlı üstlü geniş pencere
lerle ışık alan aydınlık, ferah bir hacim 
olarak inşa edilmiştir. Yan yana sıra la 

nan sekiz çift duvar payesi ile değişik 
bir mimari ifade taşıyan mekanın du
varlarındaki bu bölünme kubbede de 
devam etmektedir. Kubbe yüzeyi orta
daki dairenin çevresinden sekiz bölüme 
ayrılmış ve orta daire ile bölümler, ah
şaptan yapılan ve yüzeye tesbit edilen 
yapraklı çelenk ve kurdelelerle Türk am
pir üslubuna göre süslenmiştir. Yanlar
dan duvar payeleri ve üstten de plan 
kuruluşuna bağlı olarak hafifçe içbükey 
yüksek bir atkı ile şekiilendirilen mih
rap, duvar içine yerleşen yuvarlak girin
tili ve kemerli kuruluşu, kordonlu perde 
ve zincire asılı kandil dekoru ile yapı ek
seni üzerinde yer almıştır. Mihrap çık
ması, daire planı dışardan dikdörtgen 
kesitti bir dayanak olarak destekler. Min
ber ahşap süslemeleri ve külah alemi ile 
tipik bir ll. Mahmud döneıni eseridir. 
Duvar payelerinin arasına daire şeklin
de, ahşap kesme-kabartma yazılı Al
lah, Muhammed, Ebu Bekir, Ömer, Os
man, Ali, Hasan. Hüseyin levhaları asıl

mıştır. 

Batıda Asariye caddesine açılan hün
kar dairesi, sütunlu girişi ve üzerinde 
yer alan çıkması ile yapıyı değerlendir
mektedir. Cephe yanlarda, alt ve üstte 
ikişer, çıkmada üç pencere ile belirli bir 
mimari ifade taşımaktadır. 
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