
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-
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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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