
ESED b. MUSA 

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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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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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-



ruşlarını diğer devletler, bu arada İngi
lizler de taklit etmişler ve arslan resmi 
bulunan kuruşları Doğu pazarlarına sür
müşlerdir. 

Osmanlı kaynaklarında XVI. yüzyılda 

çeşitli kuruşlar arasında herhangi bir 
ayırım yapılmazken XVII. yüzyıla girildi
ğinde biri İspanyol menşeli real (riyal) 
kuruş, diğeri Hollanda parası olan ars
lanlı kuruş olmak üzere ayrılmaya baş
lamıştır. Riyal "kamil kuruş, tam kuruş" 
veya "tamam kuruş" adlarıyla da anılır
dı. Arslanlı kuruştan ağırca olan bu ku
ruşun rayici 1 O akçe daha fazla idi. Ese
df Osmanlılar'ın güney eyaJetlerinde "kö
pekli" anlamında ebükelb takma adıyla 
anılırdı. Riyal kuruş XVII. yüzyılda genel 
olarak 80 akçe, arslanlı kuruş ise 70 ak
çe tutuyordu. 

ll. Süleyman tahta geçtiğinde cüiOs 
bahşişiyle birlikte yeniçerilere geciken 
ulüfelerini ödemek mecburiyeti karşı

sında iç hazineden çıkardığı altın ve gü
müşten yapılmış eşyaları eriterek bun
lardan para bastırmayı kararlaştırmış, 

bu maksatla IV. Mehmed'in Venedik asıl-. 
lı mühtedf Cerrah Mustafa'ya yaptırdığı 
mekanik darphanede Türk kuruşlarını 
bastırmıştır. Bu kuruşlar için arslanlı ku
ruş model olarak seçilmiş, böylece yeni 
basılan kuruşlara, üzerinde arslan res
mi olmadığı halde "esedf kuruş" adı ve
rilmiştir. Bunlar 24 Şubat 1690'da ha
zırlanıp padişahın tasvibine sunulmuş ve 
Darphane'nin 26 Ocak 1690 - 28 Mayıs 
1691 arasındaki faaliyet döneminde ba
sılmıştır. Ancak Darphane hesaplarının 
incelenmesinden, Osmanlılar'ın esedf ku
ruştan çok bunun 2/3 ağırlığında ve de
ğerinde zelota adıyla bilinen bir sikkeyi 
bastırdıkları ve esedf kuruşu daha çok 
bir hesap parası olarak kullandıkları an
laşılmaktadır. Zolota 6,2S dirhem (20,04 
gr.) ağırlığında ve % 40'ı bakır olan bir 
sikke idi. 

Darphane hesaplarında esedf kuruş 
diye bir paranın basılması . ancak 9 Ma
yıs- 31 Aralık 1701 arasındaki faaliyet 
dönemine rastlar. 8,2 (26.39 gr.) dirhem 
ağırlığında olan bu kuruştan bu dönem
de 1.308.936 adet basılmıştır. Aynı dö
nemde ayrıca 6,2S dirhem ağırlığında 

399.031 adet zolota da darbedilmiştir . 

İlk kuruşların bir kesesinin yani SOO 
kuruşunun 4060 dirhem ağırlığında ba
sılması emredilmişti. Buna göre bun
ların ağırlığı, 8,12 dirhem (26,04 gr.) ol
malıdır. 

Kuruşun tesbit edilen rayici 120 akçe 
(40 para). zolotanınki ise 80 akçe (26 pa-

ra 2 akçe) idi. Dolayısıyla bunların birbir
lerine nisbeti 2/3'tü. 171 T den sonra ise 
kuruş 120 akçede kalırken zolota 90 ak
çeye çıkarılmış, bu sebeple kur nisbeti 
3/4 olmuştur. 
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ESEDI, Muhammed b. Muhammed 

( LS' .. L.}:J\ ..ı...- ıJ. ..ı...- ) 

Muhammed b. Muhammed 
b. Halil el- Esedl 

(ö. 854/1450'den sonra) 

et-Teysir ve'] -(tibiir adlı 

L 
eseriyle tanınan Suriyeli tarihçi. 

_j 

Kaynaklarda hayatına dair bilgi yok
tur. Hakkında bilinen tek şey, et- Teysir 
ve'l-ictibdr adlı eserini S Ramazan 8S4'
te ( 12 Ekim 1450) tamamladığıdır. Mu
hammed Kürd Ali, onun İbn HaldOn'
dan sonra umran (toplum hayatı ve teş
kilatlanmal ve tarih felsefesi konusunda 
fikir üreten yegane şahsiyet olduğunu 
söyler. 

Eserleri. Muhammed el- Esedf. Mem
lükler 'in ekonomik ve sosyal huzursuz
luklar içinde bulunduğu IX. (XV.) yüzyıl
da ülkeyi bunalımdan kurtarmak için ta
kip edilmesi gereken hususlara dair si
yasetname tarzında iki eser kaleme al
mış olup bunlardan et- Teysir ve'l-(ti
biir ve 't- taJ:ırir ve'l-il]tibiir fimr'i yeci
bü min hüsni't-tedbir ve'n-naşiJıati 
ii 't- taşarruf ve '1- il]tiyr'ir adını taşıyan 
kitap günümüze ulaşmıştır. Esedf. Mem
lük Sultanı el-Melikü'z-Zahir Seyfeddin 
Çakmak zamanında sır katibi ve Divan - ı 

İnşa sahibine takdim edildiği anlaşılan 
bu kitabında İslam inanç ve esaslarına 
dayanan bir devlet reformu sunmakta
dır. Ele aldığı konular bakımından Ka
tib Çelebi 'nin Düstı1rü'l- amel li -ıslr'i 

hi'l-halel, Aif Mustafa Efendi'nin Nasi
hatü's-selr'itin ve Koçi Bey'in Risr'ile'si
ne benzeyen eserin birinci bölümünde 
müellif hangi türden olursa olsun tah
rip etme fikrine karşı çıkmakta, İslam' -
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da tahribe sadece savaş sırasında ve 
müslümanların galibiyetine vesile ala
caksa sınırlı bir şekilde izin verildiğini 

belirtmektedir. Toprak rejiminin yeter
sizliğini, sulama tesislerinin ihmal edil
mesini. devletin bedevi saldırılarına kar
şı taşra halkını korumada aciz kalması
nı, mahallf yöneticilerin baskı ve sömü
rülerini, bunların diğer yöneticiler tara
fından himaye edilmesini çöküşü hazır

layan sebepler arasında sayar. 

İkinci bölümde devlet adamlarının ah
lak ve eğitimi üzerinde durulur. Bunla
rın yönetirnde Kur'an ve Sünnet'i esas 
alarak müslüman halkın saadet ve re
fahı için çalışmalarını tavsiye eden mü
ellif ülkenin başlıca gelir kaynağı olan 
tarımın ihmal edildiğini. yeni su kanal
ları açılmadığı gibi eskilerin de onarılma
dığını. nüfuzlu kişilerin iltiması yüzün
den adaletin gerçekleşmediğini söyleye
rek halkın şikayetlerini dile getirir. 

Üçüncü bölümde ekonomik ve sosyal 
olaylara ağırlık veren Esedf özellikle sik
ke ve tartı aletlerinde yapılan suistimal
ler üzerinde durur; bunların Memlük
ler yönetimindeki Mısır'ın ekonomik ya
pısını sarsan iki önemli faktör olduğu
nu söyler. Bunun için para reformuyla 
ilgili taslağında darphanenin çok sıkı bir 
şekilde denetlenmesini ister. Sosyal hu
zursuzluklara sebep olan hayat pahalı

lığının da özellikle temel gıda madde
lerindeki ticari faaliyetlerin sadece dev
let adamlarının himayesine mazhar ba
zı kişilerin tekeline bırakılmasından kay
naklandığını belirtir. Müellif, bu usul
süzlüklerin ortadan kaldırılması için hiç 
kimseye imtiyaz tanınmaması, güvenilir 
bir merkezi idarenin kurulması, suisti
malde bulunanların görevden alınarak 

cezalandırılması gerektiğini söyler ve ko
nuyla ilgili tekliflerini ayrıntılı bir şekil
de anlatır. 

Dördüncü bölümde ise bunları gerçek
l eştirecek, tebaanın mutluluğunu kendi 
şahsi menfaatlerinin üstünde tutacak 
müslüman bir hükümdarda bulunması 
gereken meziyet ve vasıflar üzerinde 
durulur. Müellif nüshası Kahire'de el
Hizanetü't-TeymOriyye'de bulunan (ic

tima, nr. 77) et- Teysir ve'l-ictibr'ir Ab
dülkadir Tuleymat tarafından yayımlan 

mıştır (Kahire 1968). 

Esedf'nin, yine siyasetname tarzında 
bir eser olduğu anlaşılan Levami cu '1-
envr'ir ve metr'ilicu'l-esrr'ir fi'n-naşiha
ti't- tô.mme li- mesr'ilihi'l- hr'issa ve '1-
cr'imme adlı eseri hakk;nda -y~terli bilgi 
bulunmamaktadır. 
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