
Nitekim İbnü'n-Nedim de tefsir kitap
larını sayarken Esam adlı iki alim tara
fından yazılan ayrı ayrı tefsirler bulun
duğunu belirtir (el -Fihrist, s. 36-37). Eser
de yer alan. "Bu açıklama ile musannifın 
açıklaması arasında ne fark vardır der
sen şöyle derim" (vr 60a) tarzındaki ba
zı ifadelerden eserin bir şerh olduğu 
açıkça anlaşılmaktadır. Tefsiri şerh ede
nin adı hakkında herhangi bir bilgiye 
rastlanmamakla birlikte Beyzavi ve İbn 
Kemal gibi müfessirlerden bahsetme
si, İmam Şafii ve Kadi Beyzavi'yi tenkit 
edip Hanefi görüşleri savunması (vr ı a, 

6b, ı 2a ), şarihin son devirlerde yaşamış 
Hanefi bir alim olduğu izlenimini verir. 
Esamm'a nisbet edilen diğer eserlerden 
bazıları şunlardır: Kitabü't- Tevhid, el
Beyan can esma'illah, el-lfüc~e ve'r 
rusül, er- Red c ale '1- M ücbire, er- Red 
cale'l-yehud, er -Red cale'l-mecus, er
Red cale'd-Dehriyye, el-İmame, Ma cri
fetü vücuhi'l - kelôm, Ki tab c alô ehli'l
fetva (İbnü'n-Nedfm, s. 214). 
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( r-'it'-"'~ly,!) 
Ebü'l-Abbas Muhammed b. Ya'küb 

b. Yusufel-Esam en-Nisabı1rl 

(ö. 346/957) 

L 
Horasanlı muhaddis. 

_j 

247'de (861) Nişabur'da doğdu. Beni 
ümeyye ile olan münasebetinden dolayı 
Ümevi nisbesiyle de anılır. Babası mu
haddis ve verrak* Ebü'I-Fazl Ya'küb b. 
Yusuf, İshak b. Rahuye ve Ali b. Hucr gi
bi alimlerden ders almış, İbn Mahled ei
Attar, İbn Ebü Hatim gibi tanınmış si
malara hocalık yapmış bir alimdir. 265 
(878) yılında oğlu Muhammed'i yanına 
alarak İsfahan. Mekke, Askalan, Bağdat, 
Mısır, Dımaşk, Beyrut, Küfe gibi ilim mer
kezlerini dolaştı ve meşhur alimierin ki
taplarını bizzat kendilerinden dinleme
sini sağladı. Esam, bu seyahatlere baş
lamadan önce memleketinin iki muhad
disi Ahmed b. Yusuf ile Ahmed b. Ezher'
den hadis okumasına ve onların Nişa

bur' daki en son talebesi olmasına rağ
men kendilerinden yazdığı hadisleri kay
betti. Bağdat'ta hocaları arasında bir 
benzerini görmediğini söylediği Abbas 
b. Muhammed ed -Düri ile Muhammed 
b. İshak es-Sagani, Mısır'da fakih ve mu
haddis Rebi' b. Süleyman ei-Muradi, Dı

maşk'ta Ebü Zür'a ed-Dımaşki, Beyrut'
ta Beyrüti diye tanınan mukri ve muhad
dis Abbas b. Velid ve Küfe'de Utaridi di
ye bilinen Ahmed b. Abdülcebbar gibi 
ünlü hocalardan hadis rivayet etti. On 
sekiz yaşında başladığı hadis tahsili on 
iki yıl sürdü. Otuz yaşından itibaren işit
me duyusu zayıflamaya başladı ve za
manla büsbütün işitmez oldu; bu sebep
le "Esam" (sağır) lakabıyla tanındı. 

Uzun bir ömür süren Esam ileri gelen 
muhaddislerden ali rivayetlere sahip ol
du ve bu sebeple talebeleri çoğaldı. Bun
lardan Hakim en-Nisabüri, İslam dün
yasının dört bir yanından gelen muhad
disleri onun kapısında beklerken gördü
ğünü, baba, oğul ve torun olmak üzere 
üç neslin ona talebelik ettiğini söylemek
tedir. Binlerce talebesi arasında muhad
dis ve müellif Ebü Ali ei-Kabbani ile (ö 

289/ 902) Ebü Ali en-Nisabüri, Ebü Be
kir Ahmed ei - İsmaili, Ebü Abdullah İbn 
Mende, meşhur süfi EbQ Abdurrahman 
es-Sülemi, İbn Adi, Şafii fakihi Ebü't
Tayyib Sehl b. Muhammed es-Su'lüki gi
bi eser vermiş alimler de vardır. Ebü Nu
aym ei-İsfahani de ondan icazet yoluyla 
rivayette bulunmuştur. 

ESAME 

Esam herkesle iyi geçinen, güzel huy
lu bir insandı. Mecbur kaldıkça kitap is
tinsah ederek geçimini sağlardı . Mahal
lesindeki mescidde yetmiş yıl müezzin
lik yapmıştır. Bütün dikkatini hadis ri 
vayetine sarfettiği için bir gün ezan oku
maya başlarken "AIIahü ekber" diyecek 
yerde, "Ahberena Rebi' b. Süleyman, ah
berena eş- Şafii" diye bağırdı ğı rivayet 
edilir. Ölümünden bir müddet önce göz
lerini de kaybetti. 346 yılı Rebiülahir ayın
da (Temmuz 957) Nişabur'da vefat etti. 

Hadislerini ihtiva eden bazı cüzler Da
rü' 1- kütübi' z- Zahiriyye' de bulunmakta
dır (Mecmua, nr. 31,64 / 8,89/ 15, 28). 
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ES AME 
( ... u ) 

Kapıkulu askerlerinin isim 
ve maaşlarının kayıtlı olduğu defterleri, 

bu defterlerdeki isimleri ve daha çok 
burada adı geçenlerin ellerindeki 

belgeyi ifade eden tabir. 
L _j 

Arapça esma (ismin çoğulu) kelimesi
nin çağulu esiimiden bozulmadır. Os
manlılar'da devletten maaş alan kapı

kulu askerlerinin adları, diğer mali ka
yıtlarda olduğu gibi, okunması zor bir 
yazı türü olan siyakatla tutulan ve ba
zan kütük adıyla da anılan ulüfe defter
lerine kaydedilirdi. Bu defterlerde geçen 
isimler bir çeşit kadro kaydı olduğundan 
bunlara esame, burada adı geçen kapı
kulu askerlerine verilen belgelere de esii
me kağıdı veya esame pusulası denirdi. 
İlgili defterdeki kayda uygunluğunu be
lirtmek için mühürleneo bu kağıtlar, ay
rıca "mühürlü" anlamına gelen memhür 
adıyla da anılırdı. Adı ulüfe defterinde 
yazılı olup elinde esame kağıdı bulundu
ranlara esameli adı verilirdi. Ocak dü
zeninin henüz bozulmadığı dönemlerde 
ölen, ocaktan çıkarılan veya idam edilen
lerin adı siyah mürekkeple defterden si
linir, buna da "esame çalmak" denirdi. 
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ESAME 

Yeniçeri esameleri zaman zaman incele
nir, defterde adı olmayanlardan dirlik id
diasında bulunanlar reaya defterine kay
dedilirdi (BA, MD, nr. lll, s. 616) . Esame 
suretleri yeniçeri efendisinin dairesinde 
tutulurdu. 

XVII. yüzyıldan itibaren ocak nizarnı
nın bozulmasına paralel olarak esame
ler alınıp satılmaya başlandığı gibi bo
şalan kadrolara (mahiGI esameler) maaş 
çıkarılmış ve bunlar başkalarının cebine 
girmiştir. Bu sebeple zaman zaman faz
la veya boşalmış esamelerin tesbiti ya
pılır ve tahakkuk eden paranın hazine
ye kalması sağlanırdı. Sonradan ocağa 
girenlerden ayırt edilmek için gerçek 
ocaklılara "sahihü'l-esamY" denirdi. 

Esame kağıtlarının alınıp satılmasına 
I. Mahmud zamanında (ı 730-1754) res
men izin verilmiş, böylece ocak nizarnı
nın bozulma sebeplerine bir yenisi ek
lenmiştir. Bu durumda, ölen Kapıkulu 

Ocağı neferlerinin tesbiti imkanı kalma
mış, kadrolar ilgili veya ilgisiz kimsele
rin eline geçmiştir. 1768'de çıkan Os
manlı- Rus savaşının uzaması da ocağa 
yeni kimselerin alınmasına ve kadroların 
oldukça artmasına yol açmıştır. Hatta 
hükümetin müsaadesiyle eşkinci* esa
mesiyle emekli olmalarına izin verilen
Ierin ellerindeki tekaüt esamelerini para 
karşılığı askeri sınıfa mensup olmayan
lara satmaları da zamanla eşkinci aske
rinin azalmasına, seferlerde yeni asker
lerin yazılmasına sebep olmuştur (Esad 
Efendi, s. 23) . Böylece bazı kişilere yeni 
bir kazanç kapısı açılmıştır. Bu maaş ka
ğıtları bir nevi esham, tahvil ve hisse se
nedi gibi alınıp satılarak el değiştirmiş, 
ulGfe dağıtım zamanlarında ellerinde 
esame kağıdı bulunanların devletten ma
aş almalarına vesile olmuştur. Bazı kim
seler ellerinde birden fazla (baz ı kiş ilerde 

500 kadar) esame bulundururlardı : bun
ların aldıkları mevacib*e "müft-har ulG
fesi " (bedava yiyici uiGfesi) denirdi. 

XVIII ve XIX. yüzyıllarda Yeniçeri Oca
ğı'nı ıslah çalışmaları çerçevesinde bu 
esame alım satımının önüne geçilme
ye çalışıldı. III. Ahmed zamanında (1703-

1730) bununla ilgili olarak boşalan kad
roları haber verenlerin ödüllendirilmesi. 
ocak emekliliklerinin padişahın izniyle 
olması, "tashih- bedergah" olmadıkça 

hiç kimseye esame verilmemesi, ocağa 
alınmalann yeniçeri ağasının mühürlü lis
tesi ve kontrolü altında yapılması esas
ları getirildi (BA, ibnülemin, Askeri, nr. 
7745). Fakat esame suistimaliyle asıl mü
cadele III. Mustafa (1757- 1774) ve daha 
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sonraki padişahlar zamanında oldu. Zi
ra XVIII. yüzyılın son çeyreğinde on bin
lerce kişiye uiGfe çıkarken savaşa gide
ceklerin sayısı S -10.000 civarında kalı
yordu ; esamelerin önemli bir kısmı tah
vilat gibi sivil halkın elinde dolaşıyordu. 

Nitekim III. Mustafa zamanında gerçek
leştirilen bir tahkikatta esame suisti
malinin ocak dışında ulema, devlet ri
cali ve saray ağaları tarafından yapıldı

ğı ortaya çıkmıştı. XVIII. yüzyılın ikinci 
yarısında istanbul'da bulunan d'Ohsson 
bu esame senetlerinin serbestçe alınıp 
satıldığını , önemli mevkilerdeki devlet 
büyüklerinin kendi adamlarına ve hiz
metkarlarına bu senetlerden alabilmek 
için ocak zelbitlerini sıkıştırdıklarını; böy
lece askerlikle ilgisi olmayan değişik sı
nıftan kişilerin devletten maaş alabil
diklerini, her savaşta esame sayısının 

arttığını, ölürolerin bile bu sayıyı azalt
madığını belirtmektedir. Çünkü bir ka
pıkulu askerinin ölümü gizli tutulur, ta
hakkuk eden maaşını da bağlı olduğu za
biti alırdı. Eğer esameyi satın alan kişi 

ölürse onun mahlGI maaşını akrabası ve
ya varisieri almayı sürdürürdü. 

I. Abdülhamid döneminde ( 1774- 1789) 
esame suistimalini önlemek için tedbir 
alınmaya devam edildi. Bu tedbirler çer
çevesinde, ölen yeniçeriyi haber veren
lere mükafat olarak ilgili mahlGI esa
medeki miktarın onda birinin bırakıl

ması , bu senetteki ikinci onda birin ka
lem dairesine, üçüncü onda birin de ye
niçeri ağasına kalması kararı alındı. Ay
rıca ağanın bunu dilediği şekilde orta 
ve bölüklere taksim edebilmesi hükmü 
de getirildi. Fakat bu tedbir de bekle
nen sonucu vermedi. Orta ve bölük ku
mandanları mahlGI esameleri kendile
ri için almayı sürdürdüler. Mesela 1778 
yılında yeniçeri ağalığından sadrazam 
olan Kalafat Mehmed Paşa'nın azlinden 
sonra müsadere edilen malları arasında 
günde 12.700 akçe gelir getiren esii
meler de çıkmıştı. Aynı şekilde hazine
darının üzerinde de günlük geliri 9000 
akçe tutan esameler bulunmuştu. Sad
razam Halil Hamid Paşa 1782-1785 yıl
larındaki sadareti sırasında esame su
istimalini önlemeye çalışarak esham ve 
tahvilat gibi esame alınıp satılınasını 

yasaklayıp kar amacıyla ellerde dolaşan 
esame kağıtlarının geçersiz olduğunu 
ilan etmişse de şiddetli muhalefet yü
zünden mücadelesinde pek başarılı ola
mamıştır. 

Esame alım satımı III. Selim devrinde 
(1789-1 807) had safhaya ulaştı. Onun za-

manında Rusya ile savaş devam eder~ 
ken Yeniçeri Ocağı'nın ıs lahı çerçevesin
de esame meselesine de el atıldı. Ocak
taki mükerrer esamelerin tesbiti iste
nerek bunların bir odadan diğer odaya 
nakli yasaklandı . Yüksek ücretli dalkılıç 

esamelerinden elinde bulunduranlan ha
ber verenlerin ödüllendirileceği ve esa
me satımının yasak olduğu yolunda bir 
buyruldu çıkarıldı (BA, Cevdet-Askeri, nr. 
5197). 

Esame suistimaliyle mücadele XIX. yüz
yılda II. Mahmud zamanında da ( 1808-

1839) sürdü. Sadrazam Alemdar Mus
tafa Paşa asıl defterli askerler dışında , 

devletten uiGfe alanların ellerindeki esa
meyi tamamen kaldırmak Için padişaha 
arzda bulundu. Fakat başlangıçta dev
letçe müsaade edilmiş olduğundan bun
ları para ile satın alanların uğrayacağı 
zararların göz önüne alınması. Il. Mah
mud'un ocağı temelinden kaldırmak için 
fırsat kollamakta olması ve bu yüzden 
ocaklıyı karşısına almak istememesi, 
Alemdar Mustafa Paşa · nın teklifinin 
onayianmasına engel oldu. Sadece ken
di istekleriyle esame kağıtlarını geti
renlere gümrüklerden yarı bedellerinin 
verileceği, getirmeyenierin ileride bü
tün esamelerinin hazineye kalacağı yo
lunda bir irade çıkarıldı. Bu işlemler için 
kırk günlük bir süre tanındı: bu süre 
içinde esame kağıtlarını getirmeyenıe

rin gümrük akçesinden de mahrum edi
lecekleri ilan edildi. Bunun üzerine elin
de esame bulunduran halk ve esnafın 
çoğu bunları gümrüğe getirerek yarı be
dellerini aldı. Bu uygulama ile on gün 
içinde 100.000 akçe gibi önemli bir meb
lağ hazinede kalmıştır. 

Esame adı ve suistimali bir süre sonra 
Yeniçeri Ocağı'nın ilgasıyla birlikte (1 826) 

tarihe karışmıştır. 
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