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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. 



1720 yılında İtalya· nın Bologna şeh
rinde bulunan L. M. Marsigli tarafından 
toplanmış Şark yazmalarının envanteri
ni çıkarmak için davet aldı. Yaptığı çalış
ma neşredilmemekle beraber V. Rosey 
tarafından hazırlanan ve 1885'te bastı
rılan katalogda geniş ölçüde kullanıld ı. 

1736 yılında Papa XII. Clemente tara
fından yeni bir seyahatle görevlendiril
di. Fakat bu defa Avrupa ve İran c~phe
lerinde çetin savaşlara girmiş bulunan 
Osmanlı Devleti. bir de din buhranı çık
masından endişe ederek onu pek iyi kar
şılamadı. Bununla beraber Assemani o 
yılın yaz mevsiminde Lübnanlı Marani
ler'in düzenlediği konsile katıldı ve bir 
de rapor kaleme aldı. Daha sonra tek
rar Vatikan Kütüphanesi'ndeki görevine 
döndü ve hazırladığı eserleri yayımla
maya devam etti. Din hukuku yanında 
takvim ve gramer konularını da ele al
masından başka büyük bir yazmalar ka
talogu hazırlamaya başladı. Halen Vati
kan Kütüphanesi'nde (Vat.Lat. nr . ı 3204) 

kayıtlı bulunan bu eserde, 1768 yılında 
sayıları on üç olan Türkçe yazmalar da 
yer almaktadır. Marüniler bir jest olmak 
üzere onu Sur şehri metropoliti seçtiler 
ve doğum yeri saydıkları Hasrun kasa
basına bir büstünü diktiler. 1751 yılın

da Burbon hanedamndan Napali Kralı 

Carlo. ailesinin ve ülkesinin bir tarihini 
sipariş etmek için onu yanına davet 
ederek kendisine resmi tarihçi unvanını 
verdi. Assemani beş yıl kadar süren bu 
çalışması sonunda dört cilt tutan bir 
eser meydana getirdi. Çağdaşı İtalyan 
kronik yazarı Ludovico Antonio Murato
ri kendi dev eserini hazırlarken ondan 
geniş ölçüde faydalandı. Doğu bilimleri 
araştırmalarında çağdaş usullerin te
melini atan Assemani 13 Ocak 1768 ta
rihinde öldü ve Roma'daki Collegio dei 
Maroniti'nin kilisesine gömüldü. 
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ASTARHAN HANUGI 

XV. yüzyılın ikinci yarısında 
Altın Orda Devleti'nin 

parçalanmasından sonra kurulan ve 
1466-1556 yılları arasında 

hüküm süren haniıkiardan biri. 
_j 

Altın Orda hükümdarlarından Küçük 
Muhammed Han'ın tarunu Kasım Han 
tarafından . merkezi Hazar denizinin ku
zey sahilindeki Astarhan (Astırhan, Astra
han. Ejderhan) şehri olmak üzere kuru
lan bu hanlık kurulduğu bölgenin öne
minden dolayı kısa sürede gelişmiştir. 
Gerek Kasım Han (1466-14901, gerekse 
kardeşi Abdülkerim Han ( 1490- ı 504) dö
nemleri, hanlığın sulh ve sükün içinde 
yaşadığı en uzun devrini meydana ge
tirir. Fakat XV. yüzyılın son çeyreğinde 
hakimiyeti altına girdikleri Osmanlı Dev
leti· nden top ve silah alan Kırım han
larından Mengli Giray'ın 1 502 ·de Saray 
şehrini tahrip etmesinden sonra Saray 
Hanlığı' nın toprakları Kırım ile Nogay 
hanlıkları arasında paylaşılmıştı. Bu olay
dan sonra Astarhan yirmi yıla yakın bir 
süre Kırım Hanlığı ' nın nüfuzu altına gir
miştir. Bu devirde Astarhan Hanlığı'nın 
başına geçen hanlar. Kırım hanlarının 

müdahaleleri yüzünden fazla başarılı 

olamadıkları gibi memleket içinde hu
zursuzluğun artmasını da önleyememiş
lerdir. O sırada Kazan Hanlığı'nı yıkmak 
için uğraşan Rus Çarı IV. ivan bir müd
det sonra bu emeline ulaşınca (ı 5521, 

kendisine daha önce sığınmış olan Şeyh 
Haydar Han'ın oğlu Derviş Han'ı Astar
han hükümdan yapmış, sonra da hanlı
ğı işgal etmiştir. Rus işgalinden sonra 
Astarhan hanları sülalesi, sığındıkları 

Buhara' da varlıklarını sürdürmüşlerdir 

(bk. BUHARA; CANOGULLARI) 

Ruslar'ın Astarhan'a kadar inmeleri. 
Orta Asya müslümanlarının Hazar'ın ku
zeyinden istanbul ile münasebetlerini 
kesmiş ve hac için Mekke'ye gitmelerini 
tamamen imkansız hale getirmişti. Bu
nun üzerine müslüman halk İstanbul'a 
mektup ve elçiler göndererek acil yar
dım istediler. Orta Asya müslümanları
nın şikayetleri, İslam aleminin başı olan 
Osmanlı Devleti'ni bazı tedbirler almaya 
sevketti. Önce Kırım , Kafkasya ve Orta 
Asya'ya doğru Rus ilerleyişini durdur
mak için Don ve Volga nehirlerini bir ka
nalla birleştirme ve Ruslar'ı Astarhan'
dan çıkarma kararı alındı. ll. Selim za
manında Kefe Beyi Kasım Bey bu işle gö
revlendiri ldi. Merkezden aldığı emir üze-

ASTRONOMİ 

rine kanal hazırlıklarını tamamlayan Ke
fe Beyi Kasım Bey kumandasındaki Türk 
kuwetleri ve teknisyenleri, 1 569 yılı ilk
baharında Don - Volga yöresine giderek 
kanal açmak için gerekli çalışmalara baş
ladılar. Ancak çalışma alanında tahmin 
edilenden daha fazla güçlüklerle karşı
laşıldı. İki nehir arasında kanal açılması 
düşünülen arazi son derece engebeliydi. 
Ayrıca Osmanlı hükümetinin emrine rağ
men Rus entrikalarına kanan Kırım hanı 
da hiçbir yardımda bulunmuyordu. Bu
nun üzerine Kasım Bey durumu İstan
bul' a bildirdi ve aldığı emir üzerine Kı
rım'a döndü. Kasım Bey'in gönderdiği 
raporları değerlendiren Osmanlı hükü
meti iki nehir arasındaki bölgenin kanal 
açmak için elverişsiz olduğu kanaatine 
vardı. imparatorluk içinde ortaya çıkan 
bazı olaylar da hükümeti. bu projenin 
uygulanmasını daha uygun bir yerde ve 
daha sonraki bir zamanda gerçekleştir
mek üzere tehire mecbur etti. lll. Mu
rad zamanında Rus çarı nezdinde ya
pılan teşebbüsler de olumlu sonuç ver
medi. 
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