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Kahire'nin 893 km. güneyinde, Nil neh
rinin doğu kıyısında bulunmaktadır. Mı
sır tarihinde en önemli ticaret merkez
lerinden birini teşkil eden şehrin bu
günkü adı Asvan (Usvan), Syene şeklinde 
Grekçeleşmiş Eski Mısırca Suanit'ten (pa
zar yeri) gelmektedir. Birinci Selale'ye ya
kın olan şehrin karşısında ve nehrin orta
sında. üzerinde Şelale Tanrısı Khnum'un 
tapınağının harabeleri bulunan ve meş
hur Nübye fildişlerinin pazarlandığı yer 
olduğu için Eski Mısırlılar'ın Yeb (fil ada
sı), Yunanlılar ile Romalılar'ın da bu isim
den tercüme ederek Elephantine ve 
Araplar'ın ise yeşilliğinin bol olmasın

dan dolayı Ceziretü'z-zehr (çiçek adası) 

dedikleri bugünkü Ceziretü Asvan yer 
almaktadır. Asvan civarında , adını bura
dan alan dünyanın en büyük çatiaksız 
ve damarsız siyenit (pembe granit) blok
larının çıkarıldığı ünlü taş ocakları bu
lunmaktadır. Halen dünyanın İstanbul 
dahil çeşitli şehirlerine taşınmış bulu
nan, 30 metreden fazla yükseklikleri, 
450 tondan fazla ağırlıkları olabilen hi
yeroglifli obelisklerle (dikili taş) bazıları 

Ayasofya ve Süleymaniye'de kullanılmış 
olan yekpare Mısır sütunları bu taş ocak
larından kesilen bloklardan yontulmuş
lardır. Bu ocakların İslami dönemlerde 
de özellikle değirmen taşı yapımı için 
işletildikleri bilinmektedir. Şehir bugün 
daha çok yakınına kurulan baraj ile ta
nınmaktadır. 

Asvan Mısır'ın 640'ta müslümanlar 
tarafından fethinden sonra Nübye Dev
leti'ne karşı bir sınır kalesi oldu ve X. 
yüzyıla kadar Nübyeliler ile bedevi kabi
Jelerin akıniarına maruz kaldı. Amr b. As 
Mısır'ı fethedince Nil'in seviyesini ölç
mek için Asvan'da, Amasyalı Strabon'un 
(ö. 25) bahsettiği, Mısırlılar'ın Elephan
tine adasına yaptıkları hidrometre gibi 
bir mikyas* yaptırdı. Asvan'ın müslü
manlar tarafından alınmasından sonra 
Hicaz'dan gelen Kureyş, Rebia, Mudar 
ve Kahtan Arapları'ndan bir kısmı bu
raya yerleştirildiler. Fatımfler devrin
de Mısır ticaretinin önemli bir merkezi 
olan Asvan bu dönemdeki savaşlardan 
oldukça zarar gördü. Daha sonra Eyyü
bfler'in idaresine geçen şehir, Selahad
din-i Eyyübi tarafından ağabeyi Turan 
Şah' a ikta * olarak verildi (ı ı 70) As van 
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Valisi Kenzüddevle 1174'te isyan ettiyse 
de bu isyan Selahaddin tarafından bas
tırıldı. Şehir Memlükler devrinde yine ti
cari önemini korudu. Himyeri (ö. 900 / 
1495), Mısır gemilerinin Nil üzerinde an
cak Asvan'a kadar gelebildiklerini, bu
ranın Habeş ve müslüman gemilerinin 
ayrıldıkları yer olduğunu belirtmekte
dir. 1 517'de Mısır'ın Osmanlılar tarafın
dan fethi sırasında Yavuz Sultan Selim 
Asvan'da askeri bir karargah kurdu. XX. 
yüzyılın başlarında dahi bu dönemde 
şehre yerleşen Osmanlılar'dan hala varlı
ğını sürdürenler bulunuyordu. XVII. yüz
yılın ikinci yarısında Asvan'ı gezen Evliya 
Çelebi, b uranın "1 SO akçelik bir kaza" 
olduğunu , Nil kenarında yüksek bir tepe 
üzerinde kurulduğunu. kale içinde ve dı
şında 1800 ev bulunduğunu kaydetmek
tedir. XIX. yüzyılın sonlarında Sudan'ın 

idari teşkilatma dahil olan Asvan bölge
sinin bir "müdiriyet"i ve üç kasabası var
dı; nüfusu ise 10.000 idi. Nübye ve Su
dan'dan gelen malların ihracat ve itha
lat merkezi durumunda olan Asvan, es
kiden beri büyük bir ticari önem taşı
maktaydı. Bilhassa İslam'ın ilk devirle
rinden itibaren Sudan'dan hacca giden
ler Asvan'dan kalkıp çölü geçerek Ay
zab'a varırlar, oradan da gemiyle Cid
de'ye ulaşırlardı. Daha sonra hac yolu
nun değiştirilerek Kus üzerinden gidil
mesiyle Asvan eski önemini kaybetti; 
ayrıca Sudan'da meydana gelen Mehdi 
hadisesinden de (ı 884- ı 899) büyük öl
çüde zarar gördü. 

Osmanlı Devleti'nin Mısır fevkalade 
komiseri Ahmed Muhtar Paşa, bölge ile 
ilgili 1894 tarihli bir raporunda (BA, BEO. 
Mümtaze-i Mısır , nr. 5/ A, 135 , iç sıra nr. 
25). burada yapılacak bir barajın Sudan 
ve Mısır için önemine ilk defa dikkat çek
miştir. Asvan'da Nil nehri üzerinde İngi
lizler tarafından 1902'de granitten yapı
lan ilk barajdan sonra. 1960-1970 yılla
rında eski barajın 6 km. güneyinde Rus
lar tarafından yeni bir baraj daha inşa 
edilmiştir. Bu baraj, 160 milyon m 3 su 
tutan göleti ve saatte 1 O milyon kw. 
elektrik üreten hidroelektrik santralı ile 
dünyanın sayılı barajları arasında yer al
maktadır. Elde edilen elektrik enerjisi, 
uzunluğu 2500 kilometreye varan yüksek 
gerilim hatlarıyla Kahire, İskenderiye ve 
diğer endüstri ve büyük yerleşim mer
kezlerine nakledilmektedir. Bu barajın 

inşa sı sebebiyle 90.000 Mısırlı ve Sudan
lı başka yerlere nakledilmiş ve UNESCO 
tarafından başta Ebü Simbel tapınakla
rı olmak üzere pek çok tarihi eser, ol-

dukları yerde kaideleri yükseltilerek ve
ya başka yerlere taşınarak sular altında 
kalmaktan kurtarılmıştır. 

1986'da Asvan'ın nüfusu 191.461, mer
kezi olduğu ilin nüfusu ise 780.000 civa
rında idi. Asvan'dan pek çok edebiyatçı, 
hadis ve fıkıh alimi yetişm iştir. 
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Adaları ile birlikte yüzölçümü 44.391.163 
km 2 olan Asya. alan itibariyle yeryüzün
deki karaların üçte birini teşkil eder. Ku
zey ve Güney Amerika'nın toplam yüzöl
çümlerinden daha büyük olan Asya'nın 
yüzölçümü Avrupanınkinden dört kat 
fazladır. Ana karanın tamamı kuzey yarı 
kürededir; sadece Endonezya adaları ek
vatorun güneyinde yer alır. Kıta 83" ku
zey (Kuzey Buz denizindeki Komsomolets 
adası) ile 11" güney (Endonezya'daki Roti 
adası) enlemleri ve 26" doğu lAnadolu'da
ki Bababurnu veya Gökçeada'nın batısın
daki Avlakaburnu) ile 171 " batı (Çukçi yarı
madasındaki Dejnevburnu) boylamları ara
sında uzanır. Asya kıtası kuzeyden Kuzey 
Buz denizi, doğudan Büyük Okyanus, gü
neyden Hint Okyanusu. batıdan ise ku
zeyden güneye doğru Ural dağları, Emba 
nehri, Hazar denizi, Kura ve Ryon ırmak
ları . Karadeniz, Marmara denizi, Ege de
nizi, Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızılde

niz ile sınırlıdır. Kıtanın doğu-batı uzun
luğu 11 .000 kilometreyi, kuzeyi ile gü-


