
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 
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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' -

ESEDT. Muhammed b. Muhammed 

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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ESEDİ-i TÜSİ 
( (.S'""_}. ~..l...t ) 

Ebu Mansur All b. Ahmed b. Mansur 
(ö. 465/1073) 

iranlı şair ve dil alimi. 

TGs'ta doğdu. Hayatı hakkında yeterli 
bilgi yoktur. Esedf lakabı veya mahlası
dır. Eserlerinden, döneminin edebi bil
gilerinin yanı sıra matematik, ilahiyat 
ve felsefe gibi ilimleri de bildiği anlaşıl
maktadır. Muhtemelen Gazneliler'in çök
mesi ve Selçuklular'ın Horasan'ı ele ge
çirmeleri üzerine TGs'tan ayrılarak Dey
lem hükümdarlarından EbQ Nasr Ces
tan'ın yanına gitti (410/ ı 019-20) Bu hü
kümdarın sarayında on yıl saray şairi ola
rak bulundu. 447'de (1055). EbO MansOr 
ei -Herevf'nin yaklaşık 345 (957) yılında 
telif ettiği , günümüze intikal eden en es
ki Farsça yazma eserlerden biri olan Eb
niye 'an J:ıa~a,iJ9.'1-edviye adlı ilk Fars
ça tıp kitabını istinsah etti. Daha son
ra Deylem'den ayrılarak Nahcıvan'a git
ti. 458'de (1066) Gerşaspname adlı ese
rini tamamlayıp Arap asıllı Nahcıvan Hü
kümdarı EbO Dülef'e ithaf etti. Bir şüre 
sonra Şeddadiler'den Ani Hükümdan Mi
nOçihr b. Şaver'e intisap etti. Bu hüküm
dar hakkında yay ve mızrağın münaza
rası ile ilgili kasidesini yazdı. Kaynaklar
da Esedf'nin bundan sonraki hayatı hak
kında bilgi verilmeden 465'te ( 1 073) öl
düğü kaydedilmektedir. 

Yakın zamana kadar biri baba (Ahmed 
b. Mansür), diğeri de oğlu (Ali b. Ahmed) 
olmak üzere iki Esedi'nin varlığı kabul 
edilmekte, Gerşaspname adlı eser oğu
la, ~aşa, id-i Müna;ç;ara ise babasına 
atfedilmekteydi. Yapılan son araştırma
larda bu iki şahsın aynı kişi olduğu an
laşılmıştır. Esedf'nin Firdevsf'nin hocası 
olarak gösterilmesi yanında Şehname'

yi yazma görevinin kendisine verilmek 
istendiği, ancak kabul etmeyip bu işi Fir
devsf'ye havale ettiği şeklindeki rivaye
tin de gerçekle ilgisi yoktur. 
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İran edebiyatının yanı sıra Arap edebi
yatını da çok iyi bilen Esedf dindar. duy
gulu, hayal gücü geniş bir şairdir. 

Eserleri. 1. ~asa, id- i Müna;ç;ara. EbQ 
Dülef ve MinOçihr b. Şaver'i öven bu kasi
deler yer ile göğün (asuman ü zemin). ateş
perest ile müslümanın (mug u müselman). 
mızrak ile yayın (nfze vü keman). gece ile 
gündüzün (şeb ü rüz) münazaralarından 
oluşur. Bu dört kasideye bir de Arap'la 
iranlı ' nın (Arab ü Parsf) münazarası eklen
miştir. Ancak bu son münazaranın ona 
ait olduğu kesin değildir. Fazla bir ede
bi değerleri bulunmayan bu kasideler, 
İran edebiyatında ilk münazara örneği 
oldukları için önem taşımaktadırlar. z. 
Gerşaspname (Kerşaspname) . İran millf 
destanları arasında Şehname'den son
ra en önemli yere sahip olan eser Şeh
name vezninde (faülün faülün faülün faüi) 
yazılmıştır. Bazı nüshaları 7000, bazıları 
ise 10.000 beyittir. Esedi'nin 456-458 
( 1 064-1 066) yılları arasında yazıp Eb O 
Dülef'e ithaf ettiği eser. daha önce şeh
name yazan Ebü'I -Müeyyed ei-Belhf'nin 
mensur şehnamesiyle Kitab-ı Gerşasp 
(AI)bar-ı Gerşasp) adıyla tanınan eserle
rine dayanmaktadır. Eserde, ünlü des
tan kahramanı Rüstem' in büyük ceddi 
ve srstan'ın en meşhur pehlivanlarından 
olan Gerşasp ve etrafındakilerin mace
raları anlatılmaktadır. Gerşaspname, 

eski İran sosyal hayatıyla ilgili deyim ve 
terimlerle bunları ifade etmek için kul
lanılan arkaik Farsça kelimeler bakımın
dan da önem taşır. Eser aynı zamanda 
birtakım öğütler ihtiva ettiği için müel
lifine "hakfm" unvanı verilmiştir. Ger
şaspname ilk olarak Hindistan'da (1307), 
daha sonra bir bölümü tek cilt halinde 
Cl. Huart tarafından Fransızca çevirisiy
le (Paris 1926), geri kalan bölümü ise yi
ne Fransızca tercümesiyle beraber H. 
Masse tarafından bu baskının ll. cildi 
olarak yayımlanmıştır (Paris 1951 ). Ese
rin tamamını geniş bir önsözle birlikte 
Habfb-i Yağmill neşretmiştir (Tahran 1317 
hş. / 1938) 3. Luğat-ı Fürs. Ferheng-i 
Esedf adıyla da tanınan eser Farsça'nın 
en eski sözlüklerinden olup Erdeşfr b. 
Deylemsipar-i Necmf adında bir şaire it
haf edilmiştir. Sözlükte kelimeler son 
harflerine göre sıralanmış, anlam veril
dikten sonra eski şairlerden alınan be
yitler örnek olarak gösterilmiştir. Lu
ğat-ı Fürs, adları ve eserleri günümüze 
kadar gelmeyen birçok şair ve bunla
rın eserleri hakkında bilgi edinme im
kanı verdiği için ayrı bir önem taşımak
tadır. Eser Paul Horn (Göttingen 1897), 

Abbas İ kb al (Tahran ı 319 h ş ) Debfr- i Si
yaki tarafından (Tahran 1336 hş . ) yayım

lanmıştır. 
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li] ÜRHAN BiLGİN 

ESEDİYYE 
( "i.,.l..,~\) 

Kadiriyye tarikatının 
Ebu Muhammed Abdullah 

b. Ali ei-Esedi'ye 
(ö. VII./XIII. yüzyıl) 

nisbet edilen bir kolu 
(bk. KADiRiYYE). 

ESEDULIAH-ı KiRMANİ 
( ı)l...}' .J.ı\..l...l) 

(ö. 893 / 1488) 

Aklam-ı sitte ve nesta'lik yazılarında 
meşhur olan İranlı hattat. 

_j 

_j 

iran'da Kirmanşah'ta doğdu. Aklam-ı 
sitteyi aynı zamanda devrinin alimlerin
den olan Şeyh Muhammed-i Kirmanf'den 
meşkederek icazetname aldı. Devhatü'l
küttab ' ın onu ibn Mukle'nin talebeleri 
arasında göstermesi doğru değildir. Ha
yatı hakkında pek az bilgi veren kaynak
lar çok usta bir hattat olduğu, Anado
lu'ya gelip yerleştiği ve ünlü Türk hat-


