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AS SE MA NI, Si mo ne

1807’de Pa do va Üniversitesi’nde aka de-

mik ka ri ye ri ne baş la dı. 7 Ni san 1821’ de 

Pa do va’da öle ne ka dar da bu rad a kal dı.

Araş tır ma ala nı Şark kül tü rü ve me de-

ni ye ti olan As se ma ni ça lış ma la rı nı çe şit li 

Av ru pa kü tüp ha ne le rin de de sür dürmüş-

tür. Vi ya na’da bu lu nan Şark eser le ri ni 

in ce le di ği bi lin mek te dir. Ata la rı nın di li 

olan Arap ça, Süryânîce ya nın da La tin ce 

ve Fran sız ca bi li yor du. Ay rı ca Türk çe ve 

Fars ça’yı da öğ ren miş ti. As se ma ni as lın da 

Şark ça lış ma la rı nı ai le sin den dev ral mış tı. 

De de si Giu sep pe Si mo nio, Va ti kan Kü tüp-

ha ne si’nde mev cut Şark yaz ma la rı nın dört 

cilt ha lin de ka ta lo gu nu ya yım la mış, Ste fa-

no Evo dio ise Flo ran sa’da bu lu nan Me di ci 

Lau ren zi ana ve Ro ma’da ki Chi gi ai le si nin 

kü tüp ha ne si ni Va ti kan adı na dü zen le-

miş ti. Na pol yon Bo na part’ın Mı sır se fe ri 

es na sın da Akkâ şeh ri önün de Cezzâr Ah-

med Pa şa’ya kar şı ye ni lip ba şa rı sız kal ma sı 

so nu cu Ah med Pa şa’nın du ru ma hâkim 

ol ma sıy la il gi li bir ya zı sı dı şın da ta rih ala-

nın da müs ta kil bir ese ri bu lun ma mak ta dır 

(Con ta di ni, bibl.). As se ma ni, Arap-İslâm 

ede bi ya tı nın Av ru pa’da ki et ki si ve bil has sa 

şi ir et ki le şi mi ni et raf lı ca in ce le yen ilk araş-

tır ma cı lar ara sın da yer alır. Câhi li ye devr i 

üze rin de dur muş, bu dev ri ilmî mu hit 

ya nın da ge niş bir çev re ye de ta nıt mış tır. 

Men su bu bu lun du ğu mez he bin ve ce ma-

ati nin dinî yön le ri ni ay dın la tan eser ler ka-

le me al mış tır. Biz zat yaz dı ğı eser ler ka dar 

yap tı ğı ya zış ma lar da Ve ne dik şeh rin de ki 

Şe hir Mü ze si’nde (Mu seo Li vi co Cor rer) ve 

ba zı mer kez ler de top lan mış tır.

Eser le ri. 1. Ca ta lo go de co di ci ma nos-

crit ti ori en ta li del la Bib li ote ca Na ni-

ana com pi la to dall’aba te Si mo ne As-

se ma ni, pro fes so re di lin gue ori en ta li 

del Se mi na rio e so cio dell’Ac ca de mia 

del le Sci en ze Bel le Let te re ed Ar ti di 

Pa do va. Vi s’ag gi un ge l’il lus tra zi da ne 

del le mo ne te cu fic he del Mu seo Na-

ni ano (I-II, Pa do va 1787-1792). Mü el li fin 

Na ni ai le si ne ait Şark eser le ri ni ih ti va eden 

bu ka ta lo gu nu ta mam la yan ese ri Spi ega-

zi one di due ra ris si me me dag lie cu fic-

he del la fa mig lia deg li Om mi adi adı nı 

ta şır (Mi la no 1818). 2. Glo bus cae les tis 

cu fi co-ara bi cus Ve li ter ni Mu sei Bor-

gi ani... il lus tra tus, pra emis sa ei us dem 

de ara bi cum as tro no mia dis ser ta ti one 

(Pa ta vii 1790). 3. Dic hi ara zi one di una 

map pa turc hes ca in ci sa in qu at tro ta-

vo le di leg no rit ro va te nell’Arc hi vio 

dell’ec cel so Con sig lio di Di eci. Fat ta 

dall’aba te Si mo ne As se ma ni, pro fesso-

re di lin gue ori en ta li nel se mi na rio di 

Pa do va (Ve ne zia 1875). Tu nus lu Ha cı 

(An ka ra 1996). As la na pa bun la rın ya nı sı ra 

li se ler için ders ki tap la rı yaz mış, İs tan bul 

Üni ver si te si Ede bi yat Fa kül te si Tez-

le ri (1920-1946) ad lı ka ta lo gu da ya yı ma 

ha zır la mış tır (İs tan bul 2004). Çe şit li der-

gi ler de çok sa yı da ma ka le si, İslâm An-

sik lo pe di si, Ency clo pa edia of Is lam ve 

Türk An sik lo pe di si’nde mad de le ri bu-

lun mak ta dır (bir lis te si için bk. Prof. Dr. 
Ok tay As la na pa 40. Hiz met Yı lı, s. 5-14; 
As la na pa Ar ma ğa nı, s. 16-22; Gü zel Sa-
nat lar Ens ti tü sü Der gi si, s. 15-23). Ay rı ca 

ho ca sı E. Di ez’in Türk Sa na tı: Baş lan-

gı cın dan Gü nü mü ze Ka dar (İs tan bul 
1946) ad lı ki ta bı baş ta ol mak üze re çe şit li 

ma ka le le ri ni Türk çe’ye çe vir miş tir.
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ÿAra Al tun – Enis Ka ra ka ya

– —AS SE MA NI, Si mo ne
(1752-1821)

İtal yan asıl lı şar ki yat çı.˜ ™

19 Şu bat 1752’de Ro ma’da doğ du. Mâ-

rû nî olan ata la rı Lüb nan men şe li dir. Ro-

ma’ da tah si li ni ta mam la yıp ra hip li ği seç ti 

ve he men ar dın dan ilmî ça lış ma la ra baş-

la dı. Ken di si nin ka le me al dı ğı, fa kat son ra-

la rı tar tı şı lan ha yat hikâye si ne gö re 1785’-

te Pa do va şeh rin de ki din sel se mi ner di ye 

ad lan dı rı lan ku ru luş ta Şark dil le ri eğiti mi 

al dı ve iki yıl son ra eser ver me ye baş la dı. 

Ve ne dik şeh rin de ki mer kez kü tüp ha ne sin-

de Câhi li ye dev ri ede bi ya tıy la il gi li, hü ma-

nizm dev rin den za ma nı mı za ka dar bir çok 

eser top la yan Na ni ai le si ne ait yaz ma la-

rın ve kûfî pa ra la rın ka ta logu nu ha zır la dı. 

Ata türk İl ke le ri ve İn kılâp Ta ri hi Ens ti-

tü sü’nde ho ca lık yap tı. 1 Ni san 2013 ta-

ri hin de öldü ve mem le ke ti Kü tah ya’da-

ki Sul tan ba ğı Me zar lı ğı’nda def ne dil di. 

Tür ki ye’de Türk sa na tı araş tır ma la rı nın 

ge liş me si ve ya yın yo luy la ta nı tıl ma sı için 

ça lış ma lar da bu lu nan Ok tay As la na pa bi-

lim ada mı kim li ği nin ya nı sı ra mü te va zi, 

ka dir şi nas ve ve fa lı ki şi li ğiy le ta nın mış tır.

Eser le ri: Os man lı lar Dev rin de Kü tah-

ya Çi ni le ri (İs tan bul 1949), Edir ne’de 

Os man lı Dev ri Âbi de le ri (İs tan bul 
1949), Ka ra man Dev ri Sa na tı (İs tan-
bul 1950, E. Di ez ve Mah mut Me sut Ko-
man ile bir lik te), Türk Sa na tı (İs tan bul 
1955, E. Di ez ile bir lik te), Türk Sa na tı: 

Sel çuk lu ve Os man lı Ha lı la rı, Çi ni ve 

Min ya tür Sa na tı (İs tan bul 1961), Tur-

kish Arts, Sel juks and Ot to man Car-

pets, Ti les and Mi ni atu re Pa in tings 

(İs tan bul 1961), Ana do lu’da Türk Çi ni 

ve Ke ra mik Sa na tı (İs tan bul 1965), Tür-

kisc he Fli esen und Ke ra mik in Ana-

to li en (İs tan bul 1965), Tur kish Art and 

Arc hi tec tu re (Lon don 1971; New York 
1972), Sel çuk lu Sa na tı Bib li yog raf ya-

sı (İs tan bul 1971), Türk Ha lı Sa na tı (İs-
tan bul 1972), Türk Sa na tı (I-II, İs tan bul 
1972-1973), Sel çuk lu Ha lı la rı-Baş lan-

gı cın dan Onal tın cı Yüz yıl Or ta la rı na 

Ka dar Türk Ha lı Sa na tı (İs tan bul 1973, 
Yu suf Du rul ile bir lik te), Kıb rıs’ta Türk 

Eser le ri (İs tan bul 1975), Türk Sa na tı 

Ta ri hi (I-II, An ka ra 1976-1977), Kıb rıs’ta 

Türk Eser le ri Ha ri ta sı (İs tan bul 1975, 
Ara Al tun ile bir lik te), Yüz yıl lar Bo yun ca 

Türk Sa na tı-14. Yüz yıl (An ka ra 1977), 
Kı rım ve Ku zey Azer bay can’da Türk 

Eser le ri (İs tan bul 1979), İs tan bul Üni-

ver si te si: Ku ru luş, Ta rih çe, Teş ki lat (İs-
tan bul 1983), Türk Sa na tı I-II (İs tan bul 
1984), Os man lı Dev ri Mi ma ri si (İs tan-
bul 1986), Türk Ha lı Sa na tı nın Bin Yı lı 

(İs tan bul 1987), Mi mar Si nan’ın Ha ya tı 

ve Eser le ri (An ka ra 1988), One Thou-

sand Ye ars of Tur kish Car pets (İs tan bul 
1988), İz nik Çi ni Fı rın la rı Ka zı sı-II. Dö-

nem 1981-1988 (İs tan bul 1989, Ara Al tun 
ve Şe ra re Yet kin ile bir lik te), The İz nik Ti-

le Kiln Ex ca va ti ons-The Se cond Ro und 

(İs tan bul 1989), Türk Sa na tı: Baş lan gı-

cın dan Bey lik ler Dev ri So nu na Ka dar 

(I-II, An ka ra 1990), Ana do lu’da İlk Türk 

Mi ma ri si (An ka ra 1991), Mi mar Si nan 

(An ka ra 1992), Türk Sa na tı El Ki ta bı (İs-
tan bul 1993), Tür ki ye’de Avus tur ya lı 

Sa nat Ta rih çi le ri ve Sanatkârlar-Ös ter-

re ic hisc he Kunsthis to ri ker und Küns-

tler in der Tür kei (İs tan bul 1993), Türk 

Cum hu ri yet le ri Mi mar lık Âbi de le ri 
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AS SE MA NI, Si mo ne

ta bak la ma te si si, iki sa bun fab ri ka sı, iki 

el bi se di kim te si si ve bi ra fab ri ka sı ile yir-

mi kü çük iş let me fa ali yet gös ter mek tey di. 

Sov yet dö ne min de de ge liş me si ne de vam 

eden Ak mo la’nın mer kezi Ka za kis tan’da ki 

sos yal, si ya sal ve kül tü rel öne mi gi de rek 

art tı. 1929’da şeh re de mir yo lu ula şı mı 

sağ lan dı. 1939’da Ak mo la idarî bi ri mi nin 

yö ne tim mer ke zi ol du. Kruş çev dö ne min-

de, Ka za kis tan’da o za ma na ka dar ta rı ma 

açıl ma mış top rak la rı ta rı ma ka zan dır ma 

pro je si nin yü rü tül me si sı ra sın da dı şa rı dan 

ta rım iş çi le ri ge ti ri lip yer leş ti ril di. 20 Mart 

1961 ta ri hin de şeh rin is mi Tse li nog rad (Ce-

li nog rad) ola rak de ğiş ti ril di. 1958’den iti ba-

ren bu ra da yük sek eği tim ku rum la rı açıl dı 

(Ta rım Ens ti tü sü / Sa ken Sey fu lin Zi ra at 
Üni ver si te si, 1962’de Peda go ji Ensti tü sü / 
şim di Av ras ya Dev let Üni versite si, 1964’ te 
Tıp ve Mü hen dis lik Yük sek okulla rı). 1960-

1990 yıl la rın da ma ki ne me tal iş le me, ener-

ji, gı da ve di ğer ha fif en düstri ler ge liş ti.

bi ri mi nin sı nır la rı da hi lin de yer alır. Şeh rin 

için den İşim neh ri ge çer. As ta na şeh ri nin 

es ki adı Ak mo la’dır (ak me zar). Bu ad lan-

dır ma XI II-XIV. yüz yıl la ra ait ak kub be li 

bir tür be ye da ya nır. Ar ke olog lar, 1998’de 

As ta na’nın 15 km. dı şın da Or ta çağ yer le-

şim ye ri ola rak Bo zok şeh ri nin ka lın tı la rı nı 

bul muş lar dır. X-XI. yüz yıl lar da Si bir ya-Or-

ta As ya ker van yo lu nun üze rin de ol du ğun-

dan bu ra sı Kıp çak han la rı nın as kerî mer-

kez le rin den bi riy di.

Ak mo la’nın bir ka sa ba ya dö nüş me sin de, 

Ka zak top rak la rı nın Çar lık Rus ya sı ta ra-

fın dan ele ge çi ril me si sı ra sın da 1830’da 

as kerî amaç lar la bir ka le in şa edil me si be-

lir le yi ci rol oy na dı. 1862’de ka le nin et ra fı 

bir yer leş me ye ri ha li ne gel di. Or ta As ya, 

Rus ya ve Si bir ya böl ge le ri nin ke siş ti ği bir 

nok ta da bu lun du ğu için za man la ge li şe-

rek Ka za kis tan’ın ti ca ret ve kül tür mer-

kez le rin den bi ri ol du. Şe hir de 1914’te üç 

tuğ la fab ri ka sı, dört yağ fab ri ka sı, iki de ri 

Ah med adın da bi ri ta ra fın dan ha zır lan dı-

ğı ile ri sü rü len, tah ta üze ri ne ya pıl mış ve 

Türk çe ya zıl mış bu dün ya ha ri ta sıy la di ğer 

ba zı ha ri ta lar üze rin de ki ça lış ma la rı ih ti-

va eder. Türk-Ve ne dik kül tür, coğ raf ya ve 

fen alan la rın da ki iliş ki ler üze rin de özel bir 

ye ri bu lu nan bu mal ze me çok sa yı da araş-

tır ma cı nın dik ka ti ni çek miş tir. An cak ha ri-

ta yı Ve ne dik li ta nın mış ter cü man Mic he le 

Membrè’nin tak ma ad la ha zır la dı ğı na da ir 

ye ni ba zı gö rüş ler de var dır (Bel lin gi eri, 
bibl.). As se ma ni, bun la rın dı şın da Lu igi 

Fer di nan do Mar sig li’nin top la dı ğı, Bo log-

na’da mev cut yaz ma la rın bir ka ta lo gu nu 

da yap mış, fa kat bu ka ta log ba sıl ma mış, 

yaz ma ha lin de kal mış tır (nr. 2951).
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ÿMah mut H. Şa ki roğ lu

– —ASTANA

Kazakistan’ın başşehri.˜ ™

Ka za kis tan’ın ikin ci bü yük şeh ri olup 

adı Fars ça âsitâne den ge lir ve Ka zak ça’da 

“baş şe hir” an la mın da kul la nı lır. 1997’de 

Ka za kis tan’ın baş ken ti ilân edi len şe hir 

ül ke nin or ta ke si min de ve Ak mo la idarî 

Astana’dan bir görünüş

Astana’da

Han Çadırı
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