
lıkla suçlayarak oldukça sert bir tepki 
göstermiştir. 

203 (818-19) veya 204 (819-20) yılın
da Ağiebi Hükümdan ı. Ziyadetullah ta
rafından mevcut kadı Ebü Muhriz b. Ab
dullah el- Kettanı ile birlikte görev yap
mak üzere başşehir Kayrevan'ın kadılı
ğına getirilen Esed'in, hem iktidar hem 
de muhalefet nazarında bu görevinden 
önce ve sonra siyası otoriteyi meşrulaş
tırıcı ve güçlendirici önemli bir rolü bu
lunduğu anlaşılmaktadır. 194 (810) ve 
208 (824) yıllarında özellikle ağır vergi
leri gerekçe göstererek iki ayrı isyan baş
latan İmran b. Mücalid ve MansOr b. 
Nasr et-Tanbezf'nin başşehri kuşatma
ları esnasında kendilerine katılması ya
hut otoritelerini tanıması yönünde yap
tıkları baskı ve tehditler Esed tarafın
dan kabul görmemiştir. 

Ülkedeki iç karışıkilkiara son veren ı. 
Ziyadetullah büyük bir donanma kura
rak Bizans İmparatorluğu'nun hakimi
yetindeki Sicilya ' nın fethine teşebbüs 
etti. Aslında Sicilya ile İfrfkıye arasında 
saldırmazlık antiaşması vardı. Ancak 211 
(826) yılında Ağlebfler'le yapılan antlaş
ma şartları çiğnenerek bazı müslüman
lar esir alınmıştı. Ziyadetullah, bu duru
mu ve Sicilya deniz kuwetleri kuman
danı Euphemios'un Bizans'a karşı yap
tığı yardım çağrısını gerekçe göstererek 
Sicilya'ya asker sevki için kadıları Ebü 
Muhriz ve Esed'den fetva istemişti. Ebü 
Muhriz olumsuz cevap verirken Esed 
mevcut gelişmeler karşısında antlaşma
nın bozulabileceğine fetva verdi. Sonun
da bu görev, savaş tecrübesi bulundu
ğu tesbit edilemeyen bu çok hareketli 
ve sert mizaçlı alime verildi. Orduya emfr 
ve kadı tayin edilen Esed bu iki görevi 
şahsında birleştiren ilk İfrfkıyeli kabul 
edilir. Rebfülewel212'de (Haziran 827) li
man şehri Süse'den hareket eden 10.000 
kişilik İslam ordusu önce Mazere'ye (Maz
zara) çıkarak buradaki Bizans güçlerini 
mağlüp etti. Birçok yeri alan Esed bir yı
la yakın muhasara ettiği Sirakusa (Syra
cusa) önlerinde Rebfülahir 213 (Temmuz 
828) tarihinde şehid düştü. Kaynaklar
da ölüm tarihi olarak ayrıca 214 (829) 
ve 217 (832) yılları verildiği gibi vefatı 
veba salgınına da bağlanmaktadır. 

Esed'in kumandasında başlatılan bu 
seferler sürdürülerek yetmiş seksen yıl 
içinde Sicilya ve Malta adalarının tama
mı alınmış, Fransa, Sardunya ve Korsika 
sahilleri tehdit edilmeye başlanmıştır. 
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ESED b.MOSA 

ı 

( r.r'Y If. ..ı....f ) 

Ebu Sa!d Esed b. Musa b. İbrahim 
Esedüssünne ei-Kureş! ei- Ümev! 

(ö. 212/827) 

Emevi soyunil mensup 

L 
muhadpis. 

_j 

132'de (750) Mısır'qa doğdu. Basra'da 
doğduğunu söyleyenler de vardır. Dede
si İbrahim Emevf halifelerinden Velid b. 
Abdülmelik'in oğlu olup babasının ölü
münden sonra iki ay halifelik yapmış, ar
dından ll. Mervan tarafından hal'edilmiş
tir. Hadis tahsiline başladıktan sonra çe
şitli ilim merkezlerini dolaşan Esed, ta
biflerin son nesiine mensup olan en yaşlı 
hocası Yunus b. Ebü İshak başta olmak 
üzere İbn Ebu Zi'b, Şu'be b. Haccac, Ab
durrahman b. Abdullah ei-Mes'Udf, Ham
mad b. Seleme, Abdullah b. Lehfa, Cerfr 
b. Abdülhamfd gibi alimlerden hadis öğ-

ESED b. MUSA 

renmiş, kendisinden de her biri fakih 
olan Abdülmelik b. Habfb. Ahmed b. Sa
lih et-Taberf, Rebf' b. Süleyman ei-Cf
zf, Mikdam b. Davüd er-Ruaynf ile oğlu 
Safd b. Esed gibi alimler rivayette bulun
muştur. 

Sünnete dair kaleme aldığı bir kitap 
sebebiyle kendisine "Esedüssünne" denil
diği rivayet edilmektedir. Takiyyüddin İbn 
Daklku'l-fd'in, ilk müsnedi Esed b. Mu
sa'nın meydana getirdiğini söylemesine 
bakarak Esedüssünne lakabını bu eser 
sebebiyle aldığı düşünülebilir. Esed 'in 
sika bir ravi olduğunu belirten ve riva
yetlerine es-Sünen'inde yer veren Ne
saf'nin, "Keşke eser vermeseydi, bu da
ha hayırlı olurdu" demesinden onun ki
taplarını beğenmediği anlaşılmaktadır. 

İbnü'I-Harrat Abdülhak b. Abdurrah
man'ın, Esed'in rivayetlerinin delil ola
rak kullanılamayacağını söylediği kay
dedilmekle beraber (ibn Hacer, Tefı?ibü 't· 

Tefı?ib, 1, 260) EbU DavUd es-Sünen'ine 
onun bazı rivayetlerini almış, Buharf de 
istişhad* maksadıyla bazı rivayetlerine 
el-Camtu·ş-şal,ı.fl,ı.'inde yer vermiştir 
(Mizzi, II, 514). İbn Hazm ise Esed'in ri
vayetlerinin güvenilemeyecek derecede 
zayıf olduğunu (münker) söylemiştir. 

Esed b. MUsa 212 yılı Muharrem ayın
da (Nisan 827) Mısır'da vefat etmiştir. 

Eserleri. Esed b. Musa'nın günümüze 
ulaşan tek eseri Kitdbü'z-Zühd ve'l
cibdde ve'l-verac adını taşımaktadır. Ab
dullah b. Mübarek'in Kitdbü'z-Zühd'
ünden sonra bu sahada kaleme alınmış 
ikinci kitap olup bu iki eserin muhteva
sı arasında pek az benzerlik bulunmak
tadır. İbn Mübarek'in kitabı kadar ha
cimli olmayan eser ilk defa Leszynsky 
tarafından Berlin'deki nüshası esas alı

narak yayımianmış (Kirchhain 1909). da
ha sonra bu baskıyı yeterli bulmayan Raif 
Georges Khoury, Darü'l- kütübi'z- Zahi
riyye'deki nüshasını da (Mecmua, nr. 100/ 
ı ' vr. ı a- 19b) göz önünde bulundurarak 
eseri yeniden neşretmiştir (Wiesbaden 
1976) Onun günümüze gelip gelmediği 
bilinmeyen Müsned adlı eserinin önemi, 
bu türün ilk kitabı veya sahasındaki ilk 
tasniflerden biri olmasından kaynaklan
maktadır (İbn Hayr, s. 141 -142). Bunlar
dan başka Esed b. Musa 'nın Feia,ilü'ş
sahô.be, Feia,ilü Ebi Bekir ve cömer 
diye de bilinen Feia,ilü'ş-şeyl]ayn ad
lı eseriyle (İbn Hacer, Nüzhetü 'l·elbtlb, 1, 
71), Kayrevan Kadısı Esed b. Furat'a gön
derdiği Risdletü Esed b. Musa ila Esed 
b. Furat if lüzı1mi 's -sünne ve 't- tah?ii 
mine'l-bidac adlı risa!esinden (İbn Hayr, 
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s. 299) söz edilmektedir. Esed 'in tarihçi 
anlamında "ahbari" olarak da anıldığı ve 
kendisini Mısır tarihçileri arasında zik
reden Fuat Sezgin'in dediği gibi Ebü'l
Kasım İbn Abdülhakem'in Fütı1hu Mışr 
ve a{zbdruha adlı eserinde ondan pek 
çok nakil yaptığı (bk. s. 322) dikkate alı
nırsa onun Mısır tarihine dair bir eseri 
olduğu ileri sürülebilir. 

Esed b. Musa 'nın oğlu Said'in, baba
sından ve o devirdeki alimlerden fayda
lanarak yazdığı Feia,ilü't-tabicfn adlı 
iki ciltlik bir eseri bulunmaktadır (İbn 
Hayr, s. 270) 
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L 

ESEDABAD 

Orta Yunanistan 'da 
bugün mevcut olmayan eski bir 

müslüman-Türk kasabası. 
.J 

Yunanca adı Turkochori olan Eseda
bad, Kephissos ovasının kuzey kenarın
da, Levadya'nın 25 km. kuzeybatısında, 
İzdin'in (Lamia) 40 km. güneydoğusunda, 
Selanik ile Yenişehir'den (Larissa) Atina 
ve Mora'ya giden eski ana yol üzerinde 
bulunuyordu. Bu yerleşim merkezi, Atina 
(Boiotia) Dukalığı'nın ilhakından (1460) 
kısa bir süre sonra o tarihlerde tama
men terkedilmiş Kephissos ovasında ku
rulan dört Türk köyünden biriydi. 871 
(1466-67) yılına ait Tahrir Defteri'nde 
köyün adı Esedobası şeklinde geçer (BA, 
MAD, nr. 66, vr. I07b). Bu ad diğer üç köy
le birlikte buranın coğrafi mevkiine da
yanır. Bölge, deniz kıyısından gelip Fon
tana Geçidi üzerinden ülke içindeki Kep-
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hissos ovasına kadar uzanan ana yola 
hakim bulunuyordu. Bu sebeple köylere 
derbend statüsü tanınmış ve sakinleri 
avarız ve tekalif vergilerinden muaf tu
tulmuşlardı. Söz konusu statü bölgeye 
daha başka kimselerin de gelip yerleş
mesine yol açtı. Böylece hıristiyanlarla 

(Yunan ve Arnavut) meskQn bölgede bir 
Türk yerleşim merkezi gelişti. 871 'de 
(1466-67) on bir hane nüfusu olan Ese
dobası giderek büyüdü ve XVI. yüzyılın 
ikinci yarısı ortalarında altısı hıristiyan 

olmak üzere altmış dört haneli bir köy 
haline geldi. 977 (1569-70) tahririne gö
re daha sonraları Esedabad ile birleşen 
Alacaoğlu 'nda bir mescid bulunmaktay
dı (TK, TD, nr. 183, vr. 320b). Gelişmesini 
sürdüren Esedobası, Alacaoğlu ve Hü
seyinobası ile birlikte büyüyerek bir ka
saba oldu. 1642'de aynı zamanda bir ka
dılık merkezi olduğu bilinen (BA. MAD, 

nr. 15941) kasabanın adı bundan sonra 
düzenli olarak Osmanlı resmi kayıtların
da geçmektedir. Katib Çelebi de Cihan
nüma'sının Avrupa kısmında burayı Ese
dabad adıyla anar ve Eğriboz sancağı
nın bir kazası olduğunu belirtir. 1642 ·
den önce Esedabad bölgesi Eğriboz san
cağının Levadya kazası sınırları içinde 
bulunuyordu. Esedabad bölgesindeki en 
önemli yerleşim yerleri, Modi ile (977'de 
11569-701 354 hane) Lefta adlı büyük ve 
zengin Yunan köyleriydi. Esedabad 'ın S 
km. kuzeydoğusunda bulunan Lefta an
tik Elateia şehrinin yerine kurulmuştu. 

1642 yılında buranın artık Esedabad adı
nı taşıması da kasaba haline geldiğinin 
belirtisi olmalıdır. 

Esedabad XVII. yüzyılın ikinci yarısın
dan sonra daha da gelişti. 1668'de bu
rayı gören Evliya Çelebi, Esedli veya Ese
dabad adıyla andı ğı bu kasaba da 100 
hane, bir cami, bir medrese, bir mektep, 
bir tekke, iki han, beş dükkan bulundu
ğunu yazar. 1675'te ise Spon ile Wheler 
Turkochori'de bir han ve Yunanlı nüfus 
için küçük bir hıristiyan kilisesinin yer 
aldığını belirtirler. 

XVIII. yüzyılda kasabanın bulunduğu 
Kophissos ovasında sonradan birer köy 
haline gelen birçok çiftlik kuruldu. Ese
dabad'ın 4 km. doğusunda bulunan Ab
durrahman Çiftliği gelişerek daha sonra 
büyük Drachmani köyünü teşkil etti. 

Yunanlı coğrafyacı Argyris Philippidis 
1815 yılında Turkochori'yi müslümanla
rın oturduğu, bir camii ile birkaç ham 
olan önemli bir yer olarak tarif eder. Ay
nı tarihte Pouqueville, nüfusun 200 müs
lüman hane ile 1 00 hıristiyan haneden 

oluştuğunu bildirir. 150 hıristiyan ha
neli Drachmani ise ikinci önemli iskan 
mahalliydi. Daha önceleri büyük bir yer
leşim yeri olan Lefta o tarihlerde harap 
olmuş, nüfusunun büyük bir kısmı 3 km. 
mesafede bulunan Drachmani'ye taşın
mıştı. Pouqueville zamanında (1815) Ese
dabad kazası toplam 900 haneli dokuz 
köyden oluşuyordu . 

Esedabad Yunan bağımsızlık müca
delesi sırasında (1821-1829) yıkıldı. Ha
yatta kalan müslümanlar Osmanlılar'ın 
elinde bulunan Teselya'ya kaçtılar; hı

ristiyanlar ise 1829 yılından sonra böl
genin merkezi haline gelen Drachmani'
ye göç ettiler. Lefta da 1840 yıllarında 
tamamen boşaldı ve sakinleri antik Ela
teia adını alan Drachmani'ye taşındı. 

Esedabad kasabasının bulunduğu yer
de bugün, burada gelişen yerleşim mer
kezine ait hiçbir ize rastlanmamaktadır. 

Sadece Turkochori adı hatıriarda kal
mıştır. 
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L 

ES EDİ 
( i.S..ı....t) 

Osmanlılar tarafından 
özellikle XVII. yüzyıldan itibaren 

kullanılan bir para birimi. 
_j 

Hollandalılar'ın "rex daller'' adıyla dar
bettikleri gümüş paraya, üzerinde arslan 
resmi bulunduğu için Osmanlılar "arslan
lı kuruş" veya "esedi" adını vermişlerdir. 

Muhtemelen bu para Orta Avrupa'dan, 
Alman kuruşları olan Gülden Groschen'
lerle ( ağırlığı 25,58 gr.) birlikte girmiştir. 
Daha sonra da Hollandalılar' ın Akdeniz 
ticaretine etkili bir şekilde katılmalarıy
la kendileri tarafından doğrudan doğ
ruya getirilmeye başlanmıştır. Hollanda
lılar'ın doğuda bu çok rağbet gören ku-


