
ASlM b. SABiT 

mecbur kalan Lihyanlılar bu defa da bir
denbire yağmaya başlayan yağmurun 

meydana getirdiği selierin Asım'ın na
aşını sürüklernesiyle emellerine kavuşa
madılar. Asım'ın cesedi daha sonra da 
bulunamadı. Bu hadiseden dolayı Asım 
"Hamiyyü'd-debr" (anların koruduğu kişi ) 

lakabıyla meşhur olmuştur. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Buhari. "Megazl", 28 ; Vakıdi. el·Megazf, ı , 

355·356 ; İbn Hişam. es·Sire, lll , 178·ı80 ; İbn 
Sa'd, et· Tabakat, lll, 463; Ta beri. Tari!] (nş r. Yu
suf Bey - Muhammed Efendi ). Kahire ı326, 
lll, 3ı; İbn Abdülber. el·isti'ab, Haydarabad 
ı3ı8, ll , 5ı2; İbnü'I-Esir. Üsdü 'l·gabe, ll, ı20; 
lll, ı ı ı ; Zehebi. Tecridü esma 'i 's·saf:ıabe, Ka· 
hi re, ts ., 1, 28ı; İbn Hacer, el·işabe, lll, 569; Di
yarbekri. Taril]u'l·l]amis, ı, 454 ·455; Abdülcelil 
Şelebl. "'Asım b. Şilbit eş-ŞaJ;ı.ilbi eş-Şehld", 
Mecelletü 'l·Ezher, XLVIII / 3, Kahire ı397 j ı976, 
s. 33 ı . 335. r:i1 

M M üCTEBA U GUR 

ı 
ASlM b. SÜLEYMAN 

1 

L 
(bk. ASlM el-AHVEL). 

_j 

ı 
el-ASIMİYYE 

1 

( ~l.ll) 

Endülüslü Maliki fakih 
Ebu Bekir Muhammed b. Asım'ın 

(ö. 829 / 1426) 
fıkha dair manzum eseri 

L 
(bk. İBN ASlM, Ebu Bekir). 

_j 

ı 
ASIMİYYE 

1 

( ~l.ll) 

Zerrukıyye tarikatının Ebu Zeyd 
Abdurrahman b. Ali ei-Asımi'ye 

(ö. X/ YNI. yüzyıl) 
nisbet edilen bir kolu 

L 
(bk. ZERRÜKIYYE). 

_j 

ı 1 
ASIN PALACIOS, Miguel 

Don Miguel Asin y Palacios 
(1871-1944) 

İspanyol müsteşrik, 
Endülüs İslam kültürü ve 

L 
Arap dili uzmanı. 

_j 

Sarakusta'da (Saragossa) mütevazi bir 
tüccarın oğlu olarak dünyaya geldi. Ba-
bası öldüğünde lise tahsiline Escolapios 
Okulu 'nda başladı ve bu öğrenimini ay-
nı şehirdeki Cizvit Okulu'nda tamamla-
yarak Latince ve matematik grubundan 
diplama aldı. Asıl merakı matematikti 
ve mühendis olmak istiyordu. Maddi im-
kansızlıklar tahsilini istediği branşta sür-
dürmesine imkan vermedi ve Sarakus-
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ta'daki Edebiyat Fakültesi'ne girdi. Bu 
arada dışarıdan. şehrin din adamı ye
tiştiren Cizvit Enstitüsü'nün seminerle
rine katıldı. buradan papazlık diplaması 
aldı ve Sarakusta'daki bir kiliseye pa
paz tayin edildi [I 895 ı Üniversite yılla
rında Arap Dili ve Edebiyatı Kürsüsü ho
cası Julian Ribera Tarrago ile tanışma
sı. İspanya ' daki İslam kültürü araştırma
larına yönelmesinde önemli rol oynadı. 
Hocasıyla hayli samimi ilişkiler kuran 
Asin Palacios bu ilişkileri üniversiteden 
mezun olduktan sonra da sürdürmüş
tür. Nitekim Ribera'nın kendisini bir ev
lat gibi görmesi ve katıldığı ilmi toplantı
lara onu da beraberinde götürmesi, he
nüz erken bir dönemde kendisine önem
li bir akademik tecrübe kazandırmıştır. 

Bu yı lla r. tarihçilik alanında yenilikie
rin yapıldığı, özellikle Şark kaynakları
nın yeni baştan ele alındığı bir dönem
dir: italyalı Michele Amari. kütüphane
lerdeki Sicilya ile ilgili İslami kaynakları 
meydana çıkardı . Aynı dönemde Rein
hart Dozy de İspanya ·ya ait pek çok is
lam kaynağını bularak bu ülke tarihin
de müslümanların yaptıkları yenilikleri 
ortaya koydu. Bu iki ilim adamının ulaş
tıkları sonuçlar ilim dünyasında büyük 
değişikliklere yol açtı. İslami araştırma
ların oldukça ilgi gördüğü böyle bir dö
nemde yetişen Asin Palacios Madrid Üni
versitesi'ne girdi ve ünlü Endülüs İslam 
kültürü uzmanı Francisco Codera ile ça
lıştı. Gazzall üzerine hazırladığı ve üs
tün derece ile tamamladığı doktora tezi
ni Algazel, dogmatica, moral y asce
tica (Gazzallde akfde. ahlak ve zühd) başlı
ğıyla yayımiadı [ı 90 ı). Bu neşre ünlü bil
gin ve doktora jüri üyesi Marceiino Me
nendez y Pelaya'nun yazd ığı takdim ya
zısı. onun bu alandaki kabiliyetini aka
demik çevrelerde tescil etmiş oluyordu. 
Asin Palacios'un "Mohidin" başlığını ta
şıyan ve Endülüslü müslüman düşünür 
Muhyiddin İbnü'l-Arabl'ye duyduğu ilgi
nin ilk mahsulü olan makalesi Pelaya 
için neşredilen bir arınağanda yer aldı 
[1 899 ) 

Doktorasını bitirdikten sonra Sevilla 
Üniversitesi Arapça Kürsüsü'ne çağrı l 
mayı beklerken bu göreve Cardenas 
adlı bir başka bilgin getirildi. Sarakusta 
başpiskoposunun kendisini bir köye pa
paz olarak tayin etmek istediğini öğre
nince akademik geleceği ile ilgili umut
larını kaybeder gibi oldu. Fakat hocaları 
Ribera ve Codera'nın araya girmeleriyle 
sonunda Madrid Üniversitesi'ndeki Arap
ça Kürsüsü'ne tayin edildi [ ı 903 ) 

1904'te hacası Codera'nın anısına ha
zırlanan Homenaje a Don Francisco 
Codera [Zaragoza ı 9041 adlı armağana 

"Al Avarroisme theölogieo de Sant Tho- . 
mas Aquino" (Akinolu Thomas'ın ilahiyat 
sahasındaki İbn Rüşdçülüğü ) başlıklı ma
kalesiyle katıldı ve bu yazı büyük yankı
lar uyandırdı. 1906-1909 yılları arasın 

da hacası Julian Ribera ile birlikte Cul
tura Espatıola adlı bir dergi çıkardı. Da
ha sonra kalerne aldığı iki makale ken
disini oryantalist çevrelerin önemli bir 
siması haline getirdi. Bunlardan 1912'
de, Manevi ve Siyasi İlimler Kraliyet Aka
demisi'ne tayin edilip Pelaya'dan boşalan 
yeri doldurduğu sıralarda yazdığı "Aben
masarra y su Esc u e la: Origenes de la 
filosofia hispano-musulmana" (İbn Me
serre ve ekolü: Erıdülüs islam felsefesinin 
kaynakları) adlı makalesinde, bu İslam fi
lozofunun İbnü'I-Arabl gibi düşünürler 
aracı lığıyla yalnızca İslam düşüncesine 
değil , aynı zamanda İbn Cebrol (Aviceb
ron) kanalıyla yahudi felsefesine, Roger 
Bacon ve Raymond Lull kanalıyla da hı
ristiyan felsefesine tesir ettiğini ortaya 
koydu. Onun İbn Meserre hakkındaki bu 
çalışması İslam fikir tarihi üzerine yapıl
mış en değerli çalışmalardan biri sayılır. 
1919'da İspanya Kraliyet Akademisi 'ne 
üye seçildikten sonra kendisine asıl ünü
nü sağlayan La escatologia Musulma
na en la Divinia Comedia (İlahi Ko· 
medya "da islam uhreviyatı) adlı eserini 
neşretti [İng . tre. Harold Sutherland . fs· 
lam and the Divine Comedy, London 
ı 968) Bu eserinde. Dante'nin İlahi Ko
medya'sında yer alan cennet, cehen
nem ve a'raf tasvirlerinin İslam kaynak
larından. özellikle İbnü'l-Arabl ve Ebü'I
Ala el-Maarrf'nin eserlerinden alındığını 
ileri sürdü. Bu görüş Batı ilim dünya
sında , özellikle 1921 yılında Dante'nin 
600. doğum yılını kutlama hazırlığı için
de bulunan İtalya 'da şok tesir i yaptı ve 
çok şiddetli tepkilere yol açtı. Asin Pa
lacios bu tepkilere ısrarla karşı koydu 
ve görüşlerini daha ayrıntılı olarak sa
vunduğu bir ekle birlikte eseri büyük 
boy 609 sayfa halinde ikinci defa ya
yımladı [Madrid 1943). Karşı görüşte olan
ların tek delili Dante'nin Arapça bilme
diği idi. Ancak Asin Palacios hıristiyan 

kültüründe isra. mi'rac ve özellikle a'raf 
inancının bulunmadığını söyleyerek Dan
te'nin bu konuları İslami kaynaklardan 
alıp işlediğini , Arapça bilmemekle bir
likte Latince ve ispanyolca'ya yapılmış 
tercümelerden faydalandığını belirterek 
dil gerekçesine dayalı itirazı kolaylıkla 

çürüttü. Sonraki araştırmalar onu hak-



lı çıkardı. Nitekim ölümünden beş yıl 

sonra italyan araştırmacı Enrico Cerulli, 
1260'1arda yani Dante'nin doğumundan 
önce mi'rac konusunda Arapça bir ese
rin Latince ve ispanyolca'ya yapılmış iki 
tercümesini yayımladı. Vatikan Kütüp
hanesi'nde bu iki tercüme ile birlikte 
aynı eserin Latince bir nüshası daha bu
lundu. Yine 1949'da J. Muı'ioz Sendino 
mi'rac konusunda 1264'te Arapça'dan 
ispanyolca'ya yapılmış üç ayrı tercüme 
bularak yayımladı. Bütün bu neşirlerle 

İliihi Komedya arasında karşılaştırma
lar yapılmış ve Asin Palacios'un tezine 
uygun olarak Dante'nin bunlardan fay
dalandığı ispat edilmiştir (bk. A. BedevT. 
Deurü 'l- 'Arab {i tekuin i 'l-{ikri 'I-Orubbf, s. 
47-65) 

Asi n Palacios 1 900'1erde başlattığı ibn 
Bacce üzerindeki çalışmalarını ("El filo 
sofo zaragozano Avempace", Reuista de 

Aragon, Zaragoza 1 900) yeniden ele alıp 
hemşehrisi olarak ilgi duyduğu bu filozof 
hakkında peşpeşe neşirler yaptı ("Avem
pace, botanico", al-Anda/us, V 119401, s. 
255-299; "Tratado de Avempace Sobre 
la Union del intelleto con el hombre", 
al-Anda/us, VII 119411. s. ı -4 7; "La C arta 
da Adios de Avempace", al-Anda/us, VIII 
l1 943 l.s 1-87) 

Asin Palacios'un üzerinde çok durdu
ğu bir diğer Endülüs islam düşünürü 
Kurtubalı ibn Hazm'dır. Onun el -Fasl fi'l
milel ve'l -ehvt/ ve'n -nihal adlı eserin
den hareketle yazdığı ve ibn Hazm'a gö
re Endülüs'te dini hoşgörü konusunu iş
lediği makaleyi (Cu/tura Espaiiola, Mad
rid 1907) yine aynı dergide neşrettiği 

"La moral gnomica de Abenhazm" (ibn 
Hazm · ın bilgelik ah l akı) takip etti. 1916'da 
da ibn Hazm ' ın el-Al]lô.~ ve's-siyer adlı 
eserini Los Cameteres y la Conducta 
(huylar ve davranış l ar) başlığıyla ispanyol
ca'ya tercüme etti. 1924't e Kraliyet Ta
rih Akademisi'ne seçildiğinde dinleyicile
re sunduğu çalışma. ibn Hazm' ı ilk din
ler tarihçisi olarak takdim ediyordu. Da
ha sonra el-Fasl'ın tamamını ispanyol
ca'ya çevirdi. Çok beğenilen bu tercüme
de ayrıca önemli açıklamalarda da bu
lundu. ilk cildi ibn Hazm'ın biyografisini 
ihtiva etmek üzere beş cilt halinde ve 
Abenhazam de Cordoba y su historia 
critica de las Ideas religiosas (Kurtubalı 
ibn Hazm ve dini fikirlere dair tenkit! i tarihi) 
başlığı altında hazırladığı eseri 1927-
1932 yılları arasında yayımladı. ibn Hazm 
üzerine çok sayıda araştırma neşreden 
Asin Palacios'un aynı konudaki son çalış-

ması ibn Hazm üzerine bibliyografik bir 
araştırmaydı (bk. "Un côdice ınexplorado 
del Cordobes İbn Hazm", al-Anda/us, ll 
J J 9341, S. 1-56) 

Asin Palacios'un ibn Bacce gibi ibnü'l
Arabf ve Gazzali hakkındaki ilgi ve me
rakı da erken bir dönemde başlamıştı. 
Bu iki büyük islam mutasawıfında vecd 
psikolojisini incelediği makalesiyle [ Cul

tura Espafiola, Madrid 1906) bu konuda 
attığı adımları. aynı yıl La Psicologia se
gun Mohiddin Abenarabi (Muhyidd in 
ibnü 'I-Arabfnin ruh görüşü) (Paris 1906) adlı 
eserini yayımiayarak ilerletmişti. Ancak 
onun ibnü'I-Arabi hakkındaki asıl eseri 
dört kısım halinde hazırlanmış olup El 
misti co murciano Abenarabi: mono
gralias y documentos (Mürsiyel i muta
savvıf ibnü'I-Arabi: monografi ve metinler) 
11925. 1926. ı 928) başlığını taşır . Daha 
sonra El Islam cristianizado ( H ı ri stiyan

lık etkisi altında islam) adlı eseri yazdı 
1193 ı l Bu kitap ibnü'I-Arabf'nin eserle
rinde ifadesini bulan tasawuf üzerine 
bir incelerneydi ve islam tasawufunu 
Hıristiyanlığın tesirlerine bağlayan yak
laşımıyla . aynı görüşte ısrar eden or
yantalist geleneğe dayanmaktaydı (Arap
ça tre . A. Bedevi. ibn 'Arabf, hayatühü ve 

me?hebüha, Kah i re 1965 ). Asi n Palacios'un 
El Islam cristianizado'yu yazmaktaki 
gayesi, Hıristiyanlık dünyası ile islam 
dünyası arasındaki tarihi ve kültürel bağ
ları ortaya koymaktı. Zira o her iki kül
türün tasawuf ve kelami düşünce gele
neklerinin birliğine inanıyordu (b k. L. 
Gardet, "Hornmage a Don Miguel Asin 
y Palacios", !BLA, Vlll . 23 1 ). Ancak Ab
durrahman Bedevi'ye göre müellif bu iki 
kültürün birbirini etkilediği yolundaki 
görüşünde çok aşırı iddialarda bulun
muş, fikirlerini sağlam esaslara dayan
dıramamıştır (Me usa 'atü '1- müsteşrikfn, 

s. 79) . Bununla birlikte onun Kuzey Af
rika Şazeli ekolü düşünürlerinden ibn 
Ab bad er- Rundf'nin San Juan de la Cruz 
üzerindeki tesirini incelediği makalesi 
["Un Precursor Hispano-Musulman de 
San Juan de la Cruz" ISan )uan de la 
Cruz'un Endülüslü müslüman müjdecisi L 
al -Anda /us, 1 11 9331, s. 7-79) ile Turme
da'nın ihvan-ı Safa risalelerinden çala
rak kendisine mal ettiği Disputa del 
anso (eşeğ in tartı şmas ı ) adlı eserin Arap
ça aslını (El original arabe de la: "Dispu
ta del anso", Madrid ı914) yayımlamış 

olması. Hıristiyanlık kültürü ile islam kül
türünün birbirine olan etkileri konusun
da tek yanlı düşünmediğini göstermek-
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tedir. Ayrıca. ünlü süfi ibnü 'l-Arif'in Me
Jıô.sinü'l-mecô.lis adlı eserini Fransızca 
tercümesiyle birlikte yayımlamış (lbn al

'Arf{, Mahasin a i-Majalis, Texte Arabe, tra

duction et commentaire, Pari s 1933) ve 
bu neşre yazdığı ayrıntılı önsözde ibnü'I
Arabf'nin vahdet-i vücüd* görüşünü 
geliştirirken bu eserden faydalandığını 
ileri sürmüştür. 

Çalışmalarının odak noktalarından bi
rini oluşturan GazzalT hakkında hazırla
mış olduğu doktora tezi ile ayn ı düşü

nürün psikoloji hakkındaki denemele
rinden sonra Arnari'nin ( 1806- ı 889) do
ğumunun 100. yılına armağan olarak 
hazırlanan esere. "Un Fagih Siciliana 
Contradictor de Al-Gazzalf AbCi Abdullah 
de Mazzara" (Gazzali ile Sicilyalı fakih Ebü 
Abdul lah MazerayT'nin tartışmas ı ) ad lı yazı

sıyla katı ldı (bk. Centenario de/la 1'/ascita 

di Michele Amari, ll. Jı9101, s. 2ı6-244) 
Gazzali ile ilgili olarak daha sonra "La 
Mystique d'AI-Ghazzali" (Melanges, VII , 
67 - 104) adlı makalesini yayımladı. el
Müstaşfô. 'ya dayanarak Gazzalf'nin fı

kıh usulünü konu edinen bir araştırma 
neşretti (ı 925) ; onun el -İktişô.d fi'l-i 'ti
~ad adlı eserini de El Justo medio en 
la creencia (itikadda orta yol) adıyla şerh 
ve eklerle ispanyolca'ya tercüme etti 
(Madrid 1929). Ancak Asin Palacios'un 
Gazzalf konusundaki asıl eseri, La espi
ritualidad de A lgazel y su sentido cris
tiano (Gazza!T'nin manevi dünyası ve taşıdı
ğı hıristiyan tesiri ) adlı çalışmasıdır. Bu 
eser İhyô.'nın bazı bölümlerinin tahlil , 
tahkik ve metin neşrinden oluşan üç ha
cimli ciltten meydana gelmektedir 1 1934. 
1935. 1936) Buna sonradan Gazzalf'ye 
ait bazı metinleri ihtiva eden bir dör
düncü cilt eklenmiştir ( 194 ı) Yazar bu 
eserinde ayrıca İJıyô.' dan seçtiği pasaj
larla bazı hıristiyan yazarların eserleri 
ve Kitab-ı Mukaddes arasında karşılaş
tırma lar yaparak benzerlikleri göster
meye çalışmış, ancak bu konuda da ilmi 
esaslara dayanmayan aşırı iddialarda 
bulunmuştur. 

Bir Arap dili uzmanı olarak da çalış

malar yapmış olan Asin Palacios'un öğ
rencileri için hazırladığı Arapça gramer 
ve sözlük (ı 8391 ile ispanya'da Arapça 
eğitimi konusunu inceleyen makalesi 
(ReuueA{ricaine, ı9ı4). onun bu alanda
ki önemli çalışmaları arasında zikredile
bilir. Ayrıca ispanya'da kullanılan Arapça 
asıllı isimler ( 1940) ve Endülüs'te Arapça 
bitki adları ( 1943) konusundaki lengüis
tik ça lışmala rı bu sahaya yaptığı diğer 
önemli katkılardandır. 
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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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L 

ASİR 

(~) 

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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