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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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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-


