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Doğum tarihi belli değildir. Ailesi ve 
tahsil durumu hakkında da yeterli bilgi 
yoktur. Ancak birçok kasidesinde övgüy
le bahsettiği devrinin büyük astronomu 
Abdüssamed Müneccim-i Tebrizf'nin öğ

rencisi olmasından ve Mihr ü Müşteri 
adlı mesnevisinde verdiği bilgilerden iyi 
bir eğitim gördüğü, zamanında okutulan 
edebi ve dini ilimierin yanı sıra özellik
le matematik ve astronomi gibi müsbet 
ilimleri de öğrendiği anlaşılmaktad ı r. 

Meşhur İran şairi Selman-ı Saveci'nin 
çağdaşı olan Assar olgun denilebilecek 
bir yaşta Celayirliler'den Şeyh üveys'in 
{1 356-1 374) saray şairi olmuş, kasidele
rinde birçok emir ve şehzadeyi övmüş, 

ancak devrinin karışıklıkları içinde Um
duğu ilgiyi göremeyince Tebriz'de inzi
vaya çekilmiş ve orada ölmüştür. 

Eserleri. 1. Mihr ü Müşteri. Assar'ın en 
meşhur eseri olup, 5120 beyitlik bir mes
nevidir. Gerek nazmedildiği devirde ge
rekse sonraki asırlarda çok rağbet gö
ren Mihr ü M üşte ri 1377' de tamamlan
mıştır. Yaşadığı dönem hakkında olduk
ça değerli bilgiler ihtiva eden bu eseri 
inzivaya çekildiği sırada, bir dostunun 
kendisinden mesnevi tarzında da şairlik 
kudretini göstermesini ısrarla istemesi 
üzerine kaleme almıştır. Nizami ile en 
yüksek seviyesine ulaşan bu türde onun 
kadar olgun ve güzel bir mesnevi naz
metmenin zorluğunu ifade eden Assar. 
Mihr ü Müşteri'ye ilahi aşkı terennüm 
etti ği için "'lşkname" de denebileceğini 
belirtir. Ancak eser sadece bir tasawufi 
ve aşıkane mesnevi olmayıp bir taraftan 
şairin riyaziye ve astronomi sahasında
ki geniş bilgisini ortaya koymakta. di
ğer taraftan da yaşadığı devrin müsbet 
ilimlerdeki seviyesini göstermektedir. 
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Mesnevide gezegenler arasındaki nisbet 
ve ahenge dair verilen bilgiler in doğru
luk derecesi geçen yüzyılda Almanya · da 
araştırılmış ve modern astronomi ka
nunlarıyla şaşılacak derecede bir uygun
luk ve benzerlik gösterdiği tesbit edil
miştir (bk Fleischer, ZDf\10, Xl/, s. 389-
396) Mihr ü Müşteri, İslami edebiyat
ıarda kozmik cisimlerin adları kullanıla
rak yazılan ilk mesnevidir. Sonraki yüz
yıllarda bu eserin tesiriyle aynı adla ve
ya başka kozmik cisimlerin adlarıyla İran 
ve Türk edebiyatında aşıkane ve tasav
vufi duyguları ifade eden pek çok mes
nevi kaleme alınmıştır . Assar'ın kozmik 
cisimlerin isimlerini kullanmasının se
bebi Senai, Attar ve Nizami gibi büyük 
mesnevi üstatlarının ele aldıkları konu
ları tekrar etmenin basit bir kopyacılık 
olacağı endişesidir denilebilir. Mihr ü 
Müşteri'nin İran. Türkiye ve Avrupa kü
tüphanelerinde pek çok nüshası mevcut
tur. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphane
si 'nde de (Karatay, nr. 618-625) sanat 
değeri çok yüksek birkaç yazması var
dır. Eser 1839'da Berlin'de Almanca ter
cümesiyle birlikte basılmıştır. Mihr ü 
Müşteri ilk olarak 1486'da Amasyalı Mü
niri İbrahim Çelebi tarafından Türkçe'ye 
nazmen tercüme edilmiştir (Millet Ktp, 
Ali Emiri, manzum. nr. 1 185). Aynı ese
ri 1562'de Ağacan b. Emir Hüseyin de 
Türkçe'ye çevirmiştir (b k Ethe. ı. 7 ı 8-
719) . Azmi Pir Mehmed Efendi'nin (ö. 

ı 582) ll. Selim 'in emriyle mesnevi tarzın
da tercümeye başladığı ve 1 000 beyit 
kadar çevirdiği eseri oğlu Haleti (ö. 1629) 
tamamlamıştır. Bu tercüme hakkında 
Mehmed Tahir ve Meliha Anbarcıoğlu bil
gi vermektedirler. Mihr ü Müşteri, Üm
müveledzade diye bilinen Ali b. Abdüla
ziz (Keş{ü'z-zunan, ll. 914). Kiçizade Sey
yid Ahmed Hüseyin (ö 1599) (İÜ Ktp, TY. 
nr. 35501 ve şehnameci Lokman b. Sey
yid Hüseyin lö. 1601 ı tarafından da Türk
çe'ye tercüme edilmiştir 1 Osman lt Müe/

/ifleri, ll l, 136) z. el- Vô.fi ii ta 'dadi'l
~avafi. Bir katiye sözlüğünden ibaret 
olan bu eserin şimdilik bilinen iki yazma 
nüshası vardır. Bunlardan biri Süleymani
ye Kütüphanesi'nde (Ayasofya, nr. 4 161 1 

3, vr. 57b- 12oa ı. diğeri ise Kahire 'de Da
rü ' l-kütübi'I-Mısriyye'de bulunmaktadır. 

Assar'ın bu eseri dışında aruz ve bedi 
ile ilgili eserler yazdığİndan söz edilirse 
de bunlardan günümüze kadar gelen ol
mamıştır. 3. Divan. Assar ' ın bir divan 
tertip ettiği kaydediliyorsa da bu eserin 
herhangi bir nüshası şimdilik bilinme
mektedir. 
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1 ı 
ASSEMANI, Giuseppe Simonio 

(ö. ı 768) 

Doğu bilimleriyle ilgili 
araştırmaların gelişmesinde 

büyük hizmetleri geçen müsteşrik. 
L _j 

1687'de Trablusşam'da doğdu. Dokuz 
yaşında amcası tarafından Roma'ya gö
türülüp Collegio dei Maroniti (MarOnTier 
Koleji) diye tanınan dini merkeze teslim 
edildi. Burada Doğu dilleri yanında La
tince ve diğer Batı dillerini de öğrendi. 
Yirmi üç yaşında Vatikan Kütüphanesi'
ne memur oldu ve bir din adamı olarak 
da takdis edildi. 1715 yılında Papa Xl. 
Clemente tarafından Mısır' a gönderil
di. Geri dönüşünde buradan çok sayıda 
Arapça ve başka dillerde yazılmış me
tinleri toplayarak Vatikan Kütüphane
si 'ne getirdi. Daha sonra Kıbrıs, Şam, 

Halep, Trablusşam ve Beyrut gibi Ma
rQniler' in yaşadığı yerleri ziyaret edip 
yeni metinler topladı ve böylece Vatikan 
için bir yazma eserler çekirdeği meyda
na getirdi. Bu seyahatleri sırasında top
ladığı yazmalar arasında bir İncil tercü
mesi, bir Mısır kroniği. Tarih-i Nişancı, 

Bin Bir Gece M asallan tercümesi ve 
M uammeyat (V at. Turco, nr. 59-62, ı 05) 
gibi Türkçe eserler de bulunmaktadır. 
Dört büyük cilt ~alinde kaleme aldığı ve 
1719, 1721, 1725, 1728 yıllarında Ro
ma'da yayımladığı Bibliotheca Orien
tolis Clementino - Vaticana adlı kitap. 
Avrupa'da orientalizm üzerine yazılmış 
ilk ciddi eserler arasında yer almakta
dır. Ortadoğu 'nun edebiyat tarihi yanın
da dini tarihini de ihtiva eden bu eser 
Süryani alemini Avrupa'ya tanıttığı gibi 
Assemani 'nin ününü de her tarafa yay
mıştır. 


