
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. 
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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 

482 

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. 
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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 

As ir' de 
imam 
Yahya 
adına 

bas ıl mış 

1330 119121 
tarihli 

bakır sikke 
(istanbul 

Arkeoloji 

Müzesi , 

Teşhir, nr. 915) 


