
dana getirilmişler ve umumiyetle iki ve
ya üç katlı olarak yapılmışlardır ( Eminö
nü Ahi Çelebi Camii , To pkapı Kara Ahmed 
Paşa Cam ii , Piyale Paşa Türbesi) . Gövde 
aynı veya farklı çapta, üst üste iki yahut 
üç çemberden meydana gelir. Yukarı kı
sım üst çemberden uzanarak tepede bir
leşen parçalarla askıya bir avize görünü
şü verir : altta kısa bir bölüm, alt çem
berden ayrı lan ve ortada birleşen par
çalarla bütünü tamamlar. Cami meka
nında , kubbe merkezinden inerek orta 
a lanı aydın latan veya mihrabın önünde 
yer alan büyük asma kandi liikiere "top 
kandil" ad ı verilir. Bugüne ulaşabilen top 
kandi ller. çok sayıda küçük cam kandil
leri, büyük ve gösteri şli çok katlı kuru
luş l arı ile birer ışık topu görünümünde
dirler (istanbul Beyaz ıt Camii , Beşiktaş 
Sinan Paşa Camii, Üsküdar Atik Va lide Ca
mii ) 

XIX. yüzyıl ortasında, Ayasofya Camii'n
de yapılan onarımlar sırasında , lll. Ah
med'in ( 1703- ı 730) vakfettiği büyük tunç 
top kandil yerinden kaldırı lmış, büt ün 
asma kandillikler yenilenmiş, girişin üze
rindeki üst mahfile de "kandil direkle
ri" dikilmiştir. Düzlem kuruluşlu asma 
kandi ll ikler çember. sekizgen, altıgen ve 
kare gibi geometrik şekiller gösterirler 
ve askı alanını dolgulayan yıldız, geçme 
yı ldız. mühr -i Süleyman, ışın motifleri 
de bu geometrik kuruluşu tamamlar lar 
(Bursa Ulucamii, Amasya Beyazıt Camii. 
Uileli Camii) . Sultan Ahmed Camii'nde 
kemer altl arına yerleştirilen ve orta alanı 
çevreleyen uzun askı takımları. şua süs
lemeli orta bölümleriyle dikkati çeker. 
Bunlardan başka sadece bir çemberden 
meydana gelen düzlem kuruluşlu askı
lar da yapılm ıştır (Beyşehi r Eşrefoğl u Ca
mii) Kare veya dikdörtgen şekilli uzun 
çubuk askılar, sade görünüşleriyle man-
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Tophane Kılı ç Ali Pasa Cam ii' nin kubbesınden inen tek merkezli iç ice cem berierden meydana gelen asma kand illi k ile 

Bes iklas Sinan Pasa Camii'nin top kandil tipi as ma kand il li ği -i sta nbul 

zaradan çok ışığın her yere eşit olarak 
dağttılmasını sağlayarak kullanıma önce
lik veren tercihleri ortaya koyarlar (Edir
ne Üç Şerefe l i Camii) . Kubbeden inen tek 
merkezli, iç içe çember ve çokgen şek
lindeki asma kandillikler ise ayrıca gö
rünüş kadar kullanım açısından da me
kana uygundurlar (i stanbul Sultan Selim 
Cami i. Edi rne Selimiye Camii. K ıl ı ç Ali Paşa 
Camii) Asma kandili ikierin secde yüze
yine yakın bir yüksekl ikte olması . iyi ve 
eş değerde bir aydınlatma sağ ladığı gi
bi bakım ve tem i zliğin de kolay yürütül
mesine imkan vermiştir. 

~ TAN JUCANT AY 

ı 
AS MAl 

-ı 

( .,r-'91) 

Ebu Said Abdülmelik 
b. Kureyb el-Asma! ei -Bahilf 

(ö 216 /831) 

Basra dil mektebinin 
önde gelen simalarından şiir ve 

L 
ahbar ravisi, dil ve edebiyat alimi. 

_j 

122'de (740) Basra'da doğdu ve ora
da yetişti. Dedelerinden Asma'a nisbet
le Asmai nisbesini aldı. EbO Ubeyde ve 
EbO Zeyd gibi tanınm ış dilcilerle birlik
te ders aldıkları Basra dil okulunun en 
önde gelen temsilcisi EbO Amr b. Ala'
dan başka İsa b. Ömer es-Sekafi. Halil 
b. Ahmed ve Halef el-Ahmer gibi tanın
mış alimlerden tahsil gördü. İmam Şa
fii'nin de talebesi oldu. Fevkalade hafı
zası ve tenkitçi fikir yapısıyla dikkati 
çeken Asmai, hacası EbO Amr gibi. şiir 

dinlemek. gramer ve lugat konusunda 
bilgi toplamak için bedevilerin arasında 
dolaştı. Bu sırada 16.000 urcfize* ez
berlediğini bizzat kendisi söylemekte
dir. En büyük şiir ravilerinden biri oldu
ğu için birçok Arap şairinin şii rleri onun 
sayesinde zamanımıza ulaşmıştır. 

Henüz genç yaşta iken büyük bir üne 
kavuştu . Aralarında Eb O Ubeyd el- Ka
sım b. Sellam. EbO Hatim es -Sicistani. 
Riyaşi, Sükkeri ve bütün eserlerini riva
yet etmiş olan EbO Nasr Ahmed b. Ha
tim el- Bahili gibi tanınmış sirnaların da 
bulunduğu birçok talebe yetiştirdi. Zen
gin olmasına rağmen sade bir hayat ya
şamayı tercih ederdi. Nitekim rivayet 
ettiğ i hadisler de daha çok bu hususla 
ilgilidir. Ahmed b. Hanbel. Yahya b. Ma
in. Ali b. Medini ve EbO DavOd gibi ha
dis otoritelerinin güvenilir bulduğu As
rnai'nin, Kur'an ve hadis konusunda te '
vile yol açacak herhangi bir fi lolojik yo
rum ve görüş belirtmekten son dere
ce sakınmasını da takvasının bir başka 
örneği saymak gerekir. Bu tavrıyla o, 
Kur 'an ' ı kendi reylerine göre tefsir eden 
Mu' tezile ve Kaderiyye ·den ayrılmakta
dır. 

HarOnürreşid zamanında Bağdat'a gi
derek halifenin yakın ilgisini kazandı ve 
oğlu Emin'in eğitimiyle meşgul oldu. Da
ha sonra Halife Me'mQn tarafından Bağ
dat'a davet ediidiyse de sağlık durumu 
ve yaşlılığı sebebiyle bu davete icabet 
edemedi ve ikamet etmekte olduğu Bas
ra'da 216 (831 ) yılında vefat etti. Bazı 

kaynaklar vefat tarihi olarak 210-217 
yılları a rasında değişik tarihler zikret
mektedirler. 

Arap dil ve lugat alimleri şiir. dil ve 
lugat konu larında bilgilerinin büyük bir 
kısmını Ebü Ubeyde ve E bO Zeyd· in ya
nında Asmai'ye borçludurlar. 

Eserleri. Asmai'nin günümüze ulaşan 
belli başlı eserleri şunlardır: 1. el-As
ma ' iyyc'lt* . Çoğunluğu Cahiliye devri şa
irlerinin şiirleri olmak üzere bazı muhad
ramfin* ve İslami devir şair l erinin şiir

lerinden derlenen bir antolojidir. İlk defa 
W. Ahlwardt tarafından Mecmil 'u eş 'a
ri'l- 'Arab adlı kitabın ı. cildinde tenkitli 
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bir neşri yapılmıştır (Leipzig 1902). Ese
rin daha sonra Ahmed Muhammed Sa
kir ve Abdüsselam Harün tarafından ya
pılan tenkitli bir neşri de vardır (Kahi
re 1955) z. Kitabü'l-Ijayl. A. Haffner 
(SBAW, Viyana, CXXXII 118951. s. 1-62), NO
ri Hammüd ei-Kaysi (Mece/letü Külliye

ti'l-adab, Bağdad 1970), son olarak da 
Hilal Naci tarafından neşredilmiştir (el
Mevrid, XII/ 4, Bağdad 1983, s. 177-222). 
3. Kitabü'n-Nebdt. Eseri A. Haffner. el
Bülga ii şü~uri'~-~eheb (Dix anciens 
traite ... ) içinde (Beyrut 1908, s. 18-59; 1914, 
s. 17 -92), Abdullah Yüsuf Guneym de 
müstakil olarak neşretmişlerdir (Kahire 
1972) 4. FuJ:ıuletü'ş-şu 'ara, . ilk neşri 
Ch. Torrey (ZDMG, LXV 11911]. s. 487 -516), 
ikinci neşri Muhammed Abdülmün ' im 
Hafaci ve Taha ez -Zeyni tarafından ya
pılmıştır (Kahire 1953). Selahaddin ei
Müneccid, Ch. Torrey neşrini tekrar ya
yımlamıştır (Beyrut 1971) 5. el-İşükak 
(nşr. Süleyman Zahir, RAAD, XXVIII 1 I 9531. 
s. 355-364, 559-574; XXIX 119541. s. 22-
35, 184-202; M. H. Al-i Yasin, MMilr. , XVI 
119681. s. 317-356; Selim en-Nuaymi, Bağ
dad 1968). Eserin en iyi neşri Ramazan 
Abdüttewab ve Selahaddin Hadi tara
fından dört nüshaya dayanılarak yapıl
mıştır (Kahire 1980). 6. Kitabü'd-Darat 
(nşr. A. Haffner. el-Bülga içinde, Beyrut 
1908, s. 3- 16) 1. Kitabü 'l-Eidad (nşr. A. 

Haffner, Drei arabische Quellenwerke über 
die Açidad, Beyrut 1912 ve L. Şeyh o, Bey
rut 1912) 8. Kitabü'l-Far~ (nşr. D. H. Mül
ler, SBAW, Viyana, LXXXlll 118761. s. 235-
288) 9. Kitabü Ijal~'l-insan (nşr. A. 

Haffner. el-Kenzü'l-lugavf [Texte zur ara

bischen Lexikographie] içinde, Leipzig 
1905; Beyrut 1903, s. 158-232). 10. Kitô
bü'l-İbl (nşr. A. Haffner, el-Kenzü'l-luga· 

vf içinde, Beyrut 1903, s. 66-136 ve 137-
157, Leipzig 1905. Tıpkıbasım , Bağdad 

1971) 11. Kitabü'n-Na{Jl ve'l-kerm (nşr. 
A. Haffner. Beyrut 1898; Meşrı~ V 119021, 
s. 883-892, 976-984, 1091-1099 ve el-Bül
ga içinde, Beyrut 1908, 1914, s. 63-98). 12. 
Kitôbü'ş - Şa, (nşr. A. Haffner, Beyrut 1895 
ve SBAW, Viyana, CXXXIll 118961 ). 13. Ki
tabü'l - VuJ:ıuş (nşr. R. Geyer, SBAW, Vi
yana cxv 118881. s. 353-420) 14. Kitabü'l
Müteradit (nşr. M. Sultan, Dımaşk 1951 ). 
15. Tari{Ju'l- Arab ~able'l-İslam (nşr. M. 
Hasan Al-i Yasin, Bağdad 1959). 16. Kitô
bü Nü 'uü'n-nisa, (nşr. W. Diem, MUSJ, 
XLVIII 11973-19741. s. 281-288). 17. Kita
bü'l-Ev~at (nşr. W. Diem, MUSJ, XLVlll 
11973-19741. s. 281-288) 18. Kitabü's-Si 
laJ:ı (nşr. Muhammed Cebbar ei-Muaybid, 
el-Mevrid, XVI/2, Bağdad 1987, s. 67-122) 
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Iii SüLEYMAN TüLÜCÜ 

el-ASMAİYYAT 
(ü~')'l) 

Asınal'nin (ö. 216/831) derlediği ve eski 
Arap şiirlerini ihtiva eden bir antoloji. 

L ~ 

Meşhur dil alimi Asmai, bu kitabını es
ki Arap şiirini bir araya toplama gaye
siyle Mufaddal ed-Dabbi'nin başlattığı 

hareketin devamı olarak meydana getir
miş, böylece el-Aşma 'iyyat Arap ede
biyatında el-Muiaddaliyyat'la başlayan 
tarzı devam ettiren ve onu tamamlayan 
bir antoloji olmuştur. Asmai'nin, bu ese
rini Halife Harünürreşid (786-809) için 
tertip ettiği rivayet edilir. el-Muiağ.ğ.a
liyyat ile el-Asma 'iyyat, eski Arap şiir
lerini intikal eden şekilleriyle koruyan ve 
bu suretle Cahiliye devrinin edebi an'a
nesini iyi bir şekilde temsil eden güzel 
birer örnektir. el -Aşma 'iyyat'ta divan 
sahibi eski ve meşhur Arap şairlerinin 
şiirleri değil, Cahiliye devrinde az fakat 
güzel şiir söyleyen bedevi şairlerin şiir

lerinden seçilen örnekler bir araya geti
rilmiş, böylece şairleri pek tanınmayan 

birtakım şiirlerin büsbütün kaybolması 
önlenmiştir. Asma i' nin seçtiği şiirlerin 

bir özelliği, açıklanması gereken nadir 
kelimeler ihtiva etmeleri, bir diğer özel
liği de el-Muiaddaliyyôt'a alınan şiir

Iere nisbetle daha kısa olmalarıdır . 

Uzun kasideleri ihtiva eden bu eser
de, çoğunluğu Cahiliye devrine ait olmak 
üzere yetmiş bir şairden derlenmiş dok
san iki kaside (veya kasidelerden bölümler) 
mevcuttur. Eserde şiiri bulunan şairler
den kırk dördü Cahiliye şairi, on dördü 
muhadramün. altısı islami devir şairi 
olup yedi tanesinin de hangi döneme 
mensup olduğu bilinmemektedir. On do
kuz şiirin kısmen veya tamamen hem 
Muiaddaliyyôt hem de Asma 'iyyôt'ta 
müştereken rivayet edilmesi her iki der
leyicinin zevkleri arasındaki uygunluğun 
bir ifadesidir. 

Köprülü Kütüphanesi 'nde (nr 1394, vr. 

151-213) ve Türkiye dışındaki muhtelif 
kütüphanelerde birkaç yazması bulunan 
el-Asma 'iyyôt'ın tenkitli baskısı ilk defa 
Alman müsteşrik Wilhelm Ahlwardt tara
fından Mecmu 'u eş 'ari'l- 'Arab adlı ki 
tabın ı. cildi olarak yayımlanmıştır (Leip
zig 1902) Ahlwardt bu baskıda eserin 
tertibini değiştirerek şiirleri kafiyelerinin 
alfabetik sırasına göre düzenlemiş, böy
lece de ciddi tenkitlere maruz kalmıştır. 
Ayrıca yukarıda işaret edildiği gibi el
Muiağ.ğ.aliyyat'ta zikredilen on dokuz 
şiirin on beşini kitabına almamış ve şiir 

sayısını yetmiş yedi olarak tesbit etmiş
tir. Daha sonra Ahmed Muhammed Sa
kir ve Abdüsselam Harün eserin tenkitli 
metoini orüinal tertibi üzere yeniden ha
zırlayarak kısa açıklamalarla 1955 yılın
da Kahire'de yayımlamışlardır. Antoloji
nin 1967' de· de ikinci baskısı yapılm ı ştır. 
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