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ASHTOR-STRAUSS, Eliyahu

İs tan bul Üni ver si te si Edebiyat Fakül te-

si’nde ye ni ku ru lan Sanat Ta ri hi Kür sü-

sü’ne asis tan ola rak gir di. Burada Vi ya na’-

dan ho ca sı olan Ernst Di ez ile bir lik te ça lış-

tı. 1948’de do çent, 1960’ta profe sör ol du 

ve Sa nat Ta ri hi Kür sü sü’nün baş kanlı ğı na 

ta yin edil di. 1963 yı lın da Türk-İslâm Sa na-

tı Kür sü sü’nü kur du.

1977’de Sa nat Ta ri hi Ens ti tü sü mü dür-

lü ğü ne ge ti ri len As la na pa 1960 yı lın dan 

iti ba ren baş la dı ğı sis tem li ar ke olo jik araş-

tır ma lar la Türk sa na tı na önem li kat kı lar 

sağ la dı. Di yar ba kır’da İç ka le Ar tuk lu Sa-

ra yı, İz nik’te Sul tan Or han İma ret Ca mii 

ile çi ni fı rın la rı, Ka le hi sar’da med re se, 

ker van sa ray ve ha mam dan olu şan ya pı 

top lu lu ğu, Kay se ri’de Key kubâdi ye köşk-

le ri, Kon ya’da Tâcül ve zir Med re se si, Es ki 

Van’da ulu ca mi, Bur sa Ye ni şe hir’de Rey-

han Pa şa Me za rı ve Af yon ka ra hi sar’da 

Hi sa rar dı Med re se si’nde ger çek leş tir di ği 

ka zı la ra ait bul gu la rı ki tap, ma ka le ve bil-

di ri ler ara cı lı ğıy la ilim dün ya sı na ta nıt tı. 

Ana do lu’da asis tan la rı ve öğ ren ci le rin den 

olu şan ka la ba lık ekip ler le bir lik te yü zey 

araş tır ma la rı yap tı. Çok sa yı da li sans üs-

tü ve dok to ra te zi yö net ti. Yurt için de ve 

yurt dı şın da bi lim sel top lan tı la ra ka tıl dı. 

Türk Kül tü rü nü Araş tır ma Ens ti tü sü, Ata-

türk Araş tır ma Mer ke zi, Al man Ar ke olo ji 

Ens ti tü sü ile ba zı mes lekî ku ru luş lar ve 

va kıf la rın üye si olan As la na pa çe şit li ar ma-

ğan ki tap la rın, İs tan bul Üni ver si te si’nin 

Sa nat Ta ri hi Yıl lı ğı’nın ya yım lan ma sı na, 

yıl lık se mi ner ler, kon gre ler ve ser gi le rin 

dü zen len me si ne ön cü lük et ti. 1983’te 

emek li ye ay rıl dıy sa da ilmî ça lış ma la rı nı 

ölün ce ye ka dar sür dür dü. Mar ma ra Üni-

ver si te si Tür ki yat Araş tır ma la rı Ens ti tü sü 

Türk sa na tı prog ra mın da 2002 yı lı na ka-

dar yük sek li sans ve dok to ra öğ ren ci le ri ne 

İslâm sa na tı ders le ri ver di. Türk kül tür 

ta ri hi ve Ata türk’ün kül tür po li ti ka sı ders-

le ri ni okut tu. Ay rı ca İs tan bul Üni ver si te si 

ar şiv mal ze me le ri ne da ya na rak ha zır la dı-

ğı önem li ça lışma lar dır. Bun lar ara sın da 

özel lik le Le vant Tra de in the La ter Midd-

le Ages (Prince ton 1983) zik re dil me li dir.

Ash tor’un Or ta çağ’da ya hu di ler ve Or-

ta çağ İslâm ik ti sat ta ri hi ne da ir İn gi liz ce, 

Fran sız ca, Al man ca, İtal yan ca ve İbrânîce 

çok sa yı da ma ka le sin den bir kıs mı der-

le ne rek Va ri orum Ya yı ne vi se ri sin de şu 

ki tap lar ya yım lan mış tır: The Me di eval 

Ne ar-East: So ci al and Eco no mic His-

tory (Lon don 1978), Stu di es on the 

Le van ti ne Tra de in the Midd le Ages 

(Lon don 1978), The Jews and the Medi-

ter ra ne an Eco nomy, 10th-15th Cen tu-

ri es (Lon don 1983), East-West Tra de 

in the Me di eval Me di ter ra ne an (ed. 
Ben ja min Z. Ke dar, Lon don 1986) ve 

Tech no logy, In dustry and Tra de: The 

Le vant ver sus Eu ro pe 1250-1500 (ed. 
Ben ja min Z. Ke dar, Lon don 1992). Mü el-

li fin ay rı ca Ency clo pa edia of Is lam (EI°), 
Encyclo pa edia Ju da ica ve Ency clo pe-

dia Heb ra ica’da mad de le ri ya yım lan mış-

tır. Öğ ren ci le ri ve mes lek taş la rı Asi an 

and Af ri can Stu di es’in (Jo ur nal of the 
Is ra el Ori en tal Soci ety) XXII. (1988) cil di ni 

“The Me di eval Le vant Stu di es in Me mory 

of Eli ya hu Ash tor (1914-1984)” adıy la anı 

sa yı sı ola rak ya yım la mış tır.
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17 Ara lık 1914’te Kü tah ya’da doğ du. 

Ba ba sı Meh med Celâl Bey, an ne si Es ma 

Ha cer Ha nım’dır. İlk ve or ta öğ re ni mi ni 

ay nı şe hir de, li se yi Bur sa’da ta mam la dı. 

1934’ te Yük sek Öğ ret men Oku lu sı na vı nı 

ka za na rak İs tan bul Üni ver si te si Ede bi yat 

Fa kül te si’ne kay dol du. 1938’de me zun 

ol duk tan son ra ih ti sas için Alman ya’ya 

gön de ril di. Mar burg Üni versite si’nde bir 

yıl ça lış tı. II. Dün ya Sa va şı’nın baş la ma sı 

üze ri ne Tür ki ye’ye döne rek as ker lik gö-

re vi ni ye ri ne ge tir di ve ardında n bu de fa 

Vi ya na’ya git ti. 1943’te dokto rasını bi ti-

rin ce yur da dön dü. Ay nı yı lın ekim ayın da 

Mı sır ve Su ri ye’de Ya hu di ler ad lı te-

ziy le (Je ru sa lem 1960-1970, I-III) ikin ci de-

fa dok tor un va nı nı ka zan dı. 1949’da ay nı 

üni ver si te ye öğ re tim üye si ta yin edil di. 

1969’da pro fe sör lü ğe yük sel di ve İslâm 

ta ri hi ve me de ni ye tiy le İslâm hu kuk (fı-

kıh) li te ra tü rü gi bi ders ler ver di. 2 Ka sım 

1984’te Ku düs’te öl dü.

Ash tor’un te mel ça lış ma la rı Or ta çağ’da 

ya hu di ler, Or ta çağ İslâm ik ti sat ta ri hi ve 

Geç Or ta çağ’da müs lü man la rın, özel lik le 

de Mem lük ler’in Av ru pa ile ti carî iliş ki le ri 

ol mak üze re üç kıs ma ay rı la bi lir. Ku düs 

İbrânî Üni ver si te si’nde ha zır la dı ğı te zin 

ya nı sı ra İbrânîce ya yım la dı ğı Müs lü man 

İs pan ya’da Ya hu di le rin Ta ri hi (I-II, Je-
ru sa lem 1960-1966) İn gi liz ce ter cü me si A 

His tory of the Jews of Mus lim Spai n 

(trc. Ao ron Kle in – Jenny Mach lo witz Kle-
in, I-III, Phi la delp hia 1973-1984, The Jews 
Mos lim Spa in adıy la Phi la delp hia-Je ru sa-
lem 1992) İslâm Or ta ça ğı’nda ya hu di le rin 

ta ri hiy le alâka lı te mel re fe rans ki tap la rın-

dan dır. 1949’da neş ret ti ği “Prix et sa la ri-

es à l’épo que mam lo uke” ad lı ma ka le siy le 

baş la yan (REI, XVII [1949], s. 49-94) Or ta-

çağ İslâm ik ti sat ta ri hiy le il gi li ça lış ma la rı 

ölü mü ne ka dar sür müş ve eser le ri nin bü-

yük bö lü mü nü oluş tur muş tur. Bu alanda-

ki di ğer ça lış ma la rı His to ire des prix et 

des sa la ri es dans l’ori ent médiéval (Pa-
ris 1969), Les méta ux préci eux et la ba-

lan ce des pa ye ments du proc he-ori ent 

à la bas se épo que (Pa ris 1971) ve A So-

ci al and Eco no mic His tory of the Ne ar 

East in the Midd le Ages (Lon don 1976; 
İtal yan ca trc. S. An to nuc ci, Sto ria eco no-
mi ca e so ci ale del vi ci no Ori en te nel Me di-
oe vo, Tu ri no 1982; Arap ça trc. Ab dülhâdî 
Ab le, et-TârîÅu’l-išti½âdî ve’l-ic timâ£î li’ş-
Şaršı’l-ev sa¹ fi’l-£u½ûri’l-vüs¹â, Dı maşk 
1980) ad lı ki tap la rı dır. Araş tır ma la rı nın 

üçün cü kıs mı nı teş kil eden, Mem lük ler’in 

Ak de niz’de Av ru pa ile ti carî iliş ki le riy-

le il gi li ma ka le ve ki tap la rı Do ğu ve Ba tı 
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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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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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