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milyonluk kapasiteye ulaştı. Bir bölümü 
yurt dışında da pazarianan ve modern 
tahviiiere benzeyen bu yeni tip eshamın 
eskisiyle isim dışında herhangi bir ben
zerliği kalmamıştı. 

Bununla birlikte eski tip esham. Os
manlı kurumlarının genellikle paylaştığı 
tedrici değişme vasfına uygun olarak 
birden bire sona ermemiş, ilham verdiği 

yeni borçlanma usulleri yanında bir süre 
daha yaşamaya devam etmiştir. Önem
li bölümünü kadınların oluşturduğu bir 
rantiye grubunu öteden beri alışmış ol
duğu bir uygulamadan mahrum bırak
mama motifiyle, sahipleri ölerek mah-
101 kalan sehimler. bütçede yerleşmiş 
faiz karşılıkları da hazır bulunduğu için 
küçük demetler halinde 1860' 1arın so
nuna kadar satılmaya devam etti. An
cak toplam kamu borcu stoku ve bütçe
deki borç mürettebatı bakımından ora
nı ve önemi giderek azaldı. Mevcut se
him sahiplerine, ellerindeki sehimleri mo
dern türden olan diğer sehimlere dö
nüştürme imkanının tanınması bu azal
mayı hızlandırdı. Bununla birlikte mük
tesep hakları ihlale varan zorlamaları 

kabul etmeyen Osmanlı hukuk telakki
si. esham sisteminin bütçedeki izlerini 
tıpkı malikane, tirnar ve zeametlerde ol
duğu gibi son sehim sahibi ölünceye ka
dar muhafaza etmiştir. 
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istanbul'da doğdu. Babası. ll. Meşru
tiyet 'ten sonra gelişen Türkçülük akı

mının önde gelen simalarından Ahmed 
Ferid Tek. annesi Fecr-i Ati dönemi ya
zarlarından Müfide Ferid'dir. Çocuklu
ğu. babasının siyasi hayatının oldukça 
hareketli bir dönemine rastlayan Milli 
Mücadele yılları içinde geçti. Babasının 
diplomatik görevleri sebebiyle 1924'ten 
sonra ailece uzun süre yurt dışında ya
şadıklarından tahsilini Fransa ve ingil
tere'de sürdürdü. Fransızca ve ingiliz
ce'nin yanı sıra Almanca'yı da öğrendi. 
Bakaloryadan sonra mimari okumak için 
Ecole de Bozar'a gittiyse de Ortaçağ 

usulüne göre eğitim veren bu okuldaki 
ağır şartlardan dolayı tahsilini yarıda bı
rakmak zorunda kald ı. Daha önce baba
sıyla annesinin de okuduğu Ecole des 
Sciences Politiques'in tarih bölümünden 
mezun oldu. Sorbonne'dan da yüksek 
matematik sertifikası aldı. Ayrıca Paris 
ve Viyana güzel sanatlar akademilerin
de mimari, resim. mozaik. vitray ve gra
vür dallarında öğrenim gördü. Sonraki 
yıllarda Necati Lugal'den Arapça ve Fars
ça, Zeki Velidi Togan'dan Orta Asya ta
rihi. Herbert Janskey'den Ortaçağ Türk
çe metinleri dersleri okudu. Paris Üni
versitesi'nde Le Dragon dans l'iconog-
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raphie turque adlı teziyle sanat tarihi 
dalında doktor unvanını aldı. 

1941 yılında, babasının Tokyo'daki bü
yükelçiliği sırasında sefaret başkatibi 

olan. Plevne gazilerinden ibrahim Ed
hem Paşa'nın oğlu Seyfullah Esin ile ev
lendi. Emel Esin bu defa da eşinin gö
revleri sebebiyle hayatını yine yurt dışın
da geçirmek zorunda kaldı. Bir büyükel
çilik bünyesinde çalışan amirle memur 
aynı aileden olamayacağı için Seyfullah 
Esin New York başkonsolosluğuna ta
yin edildi. Ancak yolculuk ettikleri gemi 
savaş dolayısıyla Tokyo'ya geri dönmek 
zorunda kalınca tayini Stockholm elçili
ğine çıktı. Esin ailesi 1942 yılı baharın
da kara yoluyla Kore. Mançurya. Moğo
listan. Sibirya, Türkistan ve Azerbaycan 
üzerinden iki ay kadar süren bir yolcu
luktan sonra Türkiye'ye ulaşabildi. Emel 
Esin, kendisinde iç Asya'yı tanıma ve in
celeme arzusunu uyandıran bu ilk Orta 
Asya seyahati sırasında Çin ve Orta As
ya kültür ve sanat mirasını yakından gör
me fırsatını buldu. Eşiyle birlikte yine 
kara yoluyla Balkanlar ve Almanya üze
rinden isveç'e gitti. Seyfullah Esin'in mer
kezde görev yaptığı 1944-1949 yıllarını 
Türkiye'de geçirdi. Bu arada eşi 1947'
de, annesinin dayısı olan Sadullah Pa
şa'ya ait Çengelköy'deki meşhur yalıyı 
satın aldı. Daha sonra Yunanistan ve is
rail ' de maslahatgüzarlık, Avusturya· da 
ortaelçilik yaptıktan sonra 1954 yılında 
Moskova, 1955 'te de Bonn büyükelçili
ğine tayin edildi. Emel Esin Moskova'da 
bulundukları sırada diplomatik imkan
ları da kullanmalarına rağmen çeşitli zor
luklarla ikinci Orta Asya seyahatini ger
çekleştirdi ( 1955) Sovyet hükümetinden 
izin alarak eşiyle birlikte bütün Türk 
cumhuriyetlerini gezdi. Bu seyahat sıra
sındaki gözlemlerini Türkistan Seya
hatnamesi adlı ilk eserinde anlattı. Eşi 
1957'de Birleşmiş Milletler nezdinde Tür
kiye'nin daimi temsilcisi olunca birkaç 
yıl New York'ta oturdu. 1960 yılı sonla
rında Kahire büyükelçiliğine tayin edi
len eşiyle birlikte Mekke ve Medine'yi 
ziyaret etti. Bu iki şehre karşı duyduğu 
saygı ve hayranlık onu bu konuda bir 
kitap yazmaya yöneltti. Daha sonraki yıl
larda Suudi yetkililerinin de yardımıyla 
birçok defa ziyaret ettiği Haremeyn'de 
araştırmalarda bulunarak eserini kale
me aldı. Seyfullah Esin 1961'de Mısır'ın 
Türkiye ile diplomatik ilişkilerini kesme
si üzerine merkeze alındı ve bir yıl son
ra da Del hi 'ye tayin edildi. 1965-1967 
yılları arasında Madrid ·de büyükelçilik 



yaptı. Emel Esin. Türk kültür ve tarihi
ne yakın ilgisi olan ve çalışmalarında ken
disine büyük destek veren eşini 1982 
yılında kaybetti. 

Bildiği Batı dillerine Arapça, Farsça ve 
Rusça 'yı ekleyen Emel Esin. 1970'ten 
sonra yılda ortalama on beş yirmi ma
kale ve tebliğle verimli bir çalışma ha
yatı içine girdi. 1983 yılı sonunda Ata
türk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
Atatürk Kültür Merkezi asli üyeliğine se
çildi. Aynı zamanda Türk -Arap İnceleme
leri Vakfı ' nın da kurucu üyesiydi. Atatürk 
Kültür Merkezi için hazırlamakta oldu
ğu Uygur Türk medeniyeti tarihi, Haka
ni Türk medeniyeti ta rihi, Oğuz Türkle
ri' nin kültür ve sanat tarihine dair ça
lışmalarını tamamlayamadan 26 Şubat 
1987'de İstanbul'da vefat etti ve Kara
caahmet Mezarlığı'na defnedildi. 

Ölümünden sonra vasiyeti üzerine. 
Türk kültürü sahasındaki çalışmaları des
teklemek ve yapılan araştırmaları yayım
lamak üzere 28 Aralık 1989' da Tek- Esin 
Türk Kültürünü Araştırma ve Geliştir

me Vakfı kuruldu. Emel Esin'in bütün 
mal varlığını ve çok zengin kütüphane
sini de bağışladığı bu vakfın merkezi Üs
küdar Salacak'taki kendi oturduğu evi 
dir. Kütüphanesi, özellikle Türk kültür 
ve sanatına dair eserler başta olmak üze
re 7385 cilt kitap, 890 yazma. 4500 ma
kale ve ayrı basım ile 290 ayrı dergi ya
nında çeşitli çalışmalarıyla ilgili dosya
lar ve zengin bir fotoğraf ve dia arşivini 
ihtiva etmektedir. 

Aile çevresinde edindiği Türk ve İslam 
kültürü yanında gerek babasının gerek
se eşinin görevleri sebebiyle Batı 'yı da 
yakından tanıma imkanını bulan Emel 
Esin öğrendiği Doğu ve Batı dilleriyle bu 
iki kültüre de hakim olmuş, çalışmaları

nı geniş bir perspektif içinde yürütmüş
tür. "Bana iki kitap tesir etti. Birincisi 
Kur 'an -ı Kerim. Gençliğimden beri oku
rum. İkincisi Ahmed Yesevi ve onun Di
von-ı Hikmet'i'' (Kaplan -Enginün, sy. 2, 

s. 59) diyen Esin millf ve manevi değer

lere tutkun bir insandı. Bununla birlikte 
ilmi objektifliğe son derece bağlı kalma
sı da onun belirgin bir özelliğidir. 

Türk kültürü ve sanatının hemen her 
yönüyle ilgilenen Emel Esin'e göre bu 
sanatın en önemli iki özelliği hamasi
destani oluşu ve ayrıntıya girmeyip gerçe
ği kalın çizgilerle vermesidir. Emel Esin, 
Türk kültürünün köklerini ortaya koy
maya çalışması yanında İslamiyet'le ka-

zandığı yeni ruhun özellikler ini de belirt
meye gayret etmiştir. Ayrıca çalışmala
rında kültürün bir tezahürü olarak sa
natı temel almakla. kültür araştırmala
rı için daha çok tarih, sosyoloji veya dil 
ve edebiyatı esas alan diğer Türk ilim 
adamlarından farklı ve yeni bir yaklaşım 
tarzı ortaya koymuştur. 

Eserleri. Emel Esin ilk eserinin yayım
landığı 1959 yılından ölümüne kadar ki 
tap, makale. tebliğ ve gazete yazısı ola
rak çeşitli dillerde ve bir kısmı oldukça 
hacimli 300'e yakın çalışma kaleme al
mıştır. Yıllarca süren bir hazırlık ve biri
kimin ürünü olan bu çalışmalar yeni bu
luş ve görüşlerin dile getirildiği orijinal 
yazılardır. Kitap halinde yayımlanan ça
lışmaları şunlardır: 1. Türkistan Seya
hatnamesi (Ankara 1959) Moskova'da 
bulunduğu sırada eşiyle birlikte Orta As
ya Türk cumhuriyetlerine yaptığı ziya
retten sonra bu eseri kaleme almıştır. 
Müellif. Türkistan kültür tarihiyle İslam 
öncesi ve sonrası Orta Asya sanatı hak
kında genel bilgiler verdiği bir girişten 
sonra 18 Mayıs 1955 tarihinde başladık
ları. on beş gün devam eden seyahat sı
rasında gezdikleri Taşkent, Semerkant, 
Şehr-i Sebz. Buhara. Hive ve Türkistan 
hatıralarına yer verdiği eserde gördüğü 
mimari yapılar, coğrafi yerler ve bölge 
halkıyla ilgili altmış dokuz resmi bizzat 
kendisi çizmiştir. Bu şekilde, Sovyet ma
kamlarınca resim çekmesine izin veril
mediği için gördüklerini çizerek aktar
dığı gibi resim sahasındaki kabiliyetini 
de ortaya koymuştur. Gezeceği yerler 
hakkında sahip olduğu bilgi ve özel ha
zırlığı dolayısıyla çok kısa sürmesine rağ
men seyahati son derece verimli geç
miş ve bölgenin kültür ve sanat tarihi 
üzerine ilgi çekici bir çalışma ortaya çık
mıştır. A. Gabriel 'in sitayişkar bir önsö
züyle yayımlanan eserde gezilen yerle
rin tarihi hakkında kısaca bilgi verildik
ten sonra buralardaki sanat eserleri, hal
kın hayat tarzı, kıyafetleri, örf ve adet
lerine dair çeşitli gözlemlere yer veril 
miştir. Sosyal hayattan yansıtılan man
zaralar yanında mimari yapıtarla ilgili 
çok defa hayret verici bir dikkatle en kü
çük ayrıntıların bile kaçırılmamış olma
sı . bu yapıların o günkü durumlarını tes
bit bakımından büyük önem taşımakta

dır. Z. Mecca the Blessed Madinah the 
Radiant (London 1963) Eşinin 1960 yı
lında Kahire'de büyükelçi olarak bulun
duğu sırada Mekke ve Medine'yi ziyaret 
ettiklerinde bu eseri yazmayı kararlaş-
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tırmış, daha sonra yaptığı birçok ziya
rette Hz. Peygamber'in gezdiği bütün 
yerleri bizzat görerek araştırmalarını sür
dürmüş, Kral Paysal'ın 1963'te özel mi
safiri olarak Suudi Arabistan'da bulun
duğu birkaç ay içinde eserini tamamla
mıştır. Mekke ve Medine'nin başlangıç

tan o güne kadarki tarihi hakkında ver
diği bilgiler yanında geleceğe ait bir ta
sawur ve bakış da sunan kitap. bir müs
lümanın bu iki kutsal şehre yapacağı hiz
metin güzel bir örneği kabu l edilmek
tedir. "Modern"in ancak Kur'an'ın ebe
di değerlerini kirletmediği sürece kabul 
edilebilir olduğu inancını taşıyan Emel 
Esin, bu şehirlerin asli hüviyetlerinin mu
hafaza edilmesi suretiyle modern kir
lenmeden kurtarılmaları gerektiğini söy
lemektedir. Ayrıca hızlı kentleşme sebe
biyle Haremeyn'in tabii çevresi bozuldu
ğu ve manevi atmosferi zedelendiği için 
sosyal ve kültürel çevrenin kutsal sayıl
dığı bir dönemin mimari ve şehir planla
masına dönülmesini istemektedir. Esin'i 
İslam dünyasında öteden beri bu tür gö
rüşleri ortaya atanlardan ayıran en önem
li husus, bölgeyi birçok defa gezip ar
keolojik açıdan inceledikten sonra kut
sal yerlerin korunması için gerekli ted
bir ve teklifleri sunmuş olmasıdır (Ah

med Nadeem, 11 / 9, s. 64) . Fotoğraflarını 
Halük Doğanbey'in çektiği eser ilk bas
kısının hemen ardından Fransızca (Paris 
ı 963), Almanca, ispanyolca ve daha son
ra da Farsça 'ya (Tahran ı 979) çevrilmiş

tir. 3. İslômiyet'ten Önceki Türk Kültür 
Tarihi ve İsliima Giriş (istanbul 1 978). 

Türk Kültürü El- Kitabı'ndan (IL ci lt, 
1/ b) ayrı basım olup başlangıçtan Kara
hanlılar devrinin sonlarına kadar (XI I! 

yüzy ıl baş ları) Türk kültür tarihini içine 
almaktadır. Eser, müellifi tarafından da
ha sonra bazı ilavelerle İngilizce'ye de 
çevrilmiştir (A History of Pre- lslamic and 

Early-Jslamic Turkish Culture, istanbul 
1980). 4. Antecedents and Development 
of Budhist and Manichean Turkish Art 
in Eastern Turkistan and Kansu (istan
bul 1967) Bu çalışma Türk Kültürü El 
Kitabı içinde Türkçe olarak da neşredil

miştir (ll ci lt. 1/ a ]i stanbul 19721. s. 3 11-

416) s. Turkish Miniature Painting (Tok
yo 1960 ve W. Lillys'in Fars ve R. Reiff'in 
Hint minyatürlerine dair eserleriyle birlik
te: Oriental Miniatures, ed. Jane Gaston 
Mahler. London 1965, s. 71- 1 02) 6. As
pects of Turkish Civilisation in Cyprus 
(İstanbul ı 965) Eser Fransızca ve Alman
ca olarak da yayımlanmıştır. 7. Lebbeyk: 
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Hac Hatıraları (İstanbul ı 968). 8. Turkish 
Art in Cyprus {Ankara 1 969). 9. Sa dullah 
Paşa Yalısı {İstanbul 1977, 1982, 1984). 

1 o. Türk Kosmolojisi (İstanbul 1979). 11. 
Türk Kültür Tarihi İç- Asya 'daki Er
ken Safhal ar {Ankara 1985; İngilizce' si: 
The Culture of the Turks: The lnitallnner 

Asian Phase, Ankara 1986). 

Emel Esin bunların yanında İslam An
siklopedisi'ne "Tirmiz" ve "Turfan"; Türk 
Ansiklopedisi'ne aralarında " H<~c", "Ha
cer-i Esved", "Hızır'', "Hz. İbrahim", "Ka
be", "Medine", "Mekke", "Medrese", 
"Mescid", "Mescid-i Aksa", "Minare" ile 
islam, İlhanlı, İran. Kar.ahanlı ve Karluk 
sanatlarının bulunduğu birçok madde, 
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansik
lopedisi'ne de "Ahmed Yesevl Külliye
si", "Ahslkes", "Almalığ", "Amuderya" ve 
• Börk" maddelerini yazmıştır {eser ve ma
kalelerinin geniş bir listesi için bk. Sertka
ya, s. Xl-XXXlll) 
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Arapça'da "savaş tutsağı " karşılığın

da kullanılan esir kelimesi, "ip vb. şey
lerle sağlarnca bağlamak" anlamındaki 
esr (isare) kökünden türemiş bir sıfattır. 

Esir kelimesinin, kök anlamından hare
ketle "mahpus" manasında kullanıldığı 

da görülmektedir. Nitekim bir hadiste 
bu anlamda geçtiği gibi {EbG DavGd, "A]{
:i:ıye", 29; Kettani, Il, 53-5 5) bazı müfessir-
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ler insan süresinin 8. ayetinde yer alan 
esir kelimesinin bu manaya geldiğini söy
lemişlerdir {Cessas, lll , 471; Ebu Bekir ib
nü'l-Arabi, IV, 1898). 

Esir kelimesi Kur'an'da bir yerde te
kil (el-insan 76/ 8), üç yerde çoğul ola
rak (el-Bakara 2/ 85; el-Ental 8/ 67, 70). 

bir yerde de fıil kalıbıyla (el-Ahzab 33/26) 

geçmektedir. Esirlerle ilgili hükmün açık
landığı bir ayette de, "Bağı sıkıca bağla
yın" ifadesiyle esir alınması hususuna 
işaret edilmiştir (Muhammed 471 4). 

Arap dilinde esir kelimesinin, savaşta 
ele geçen ve asıl muharip unsur olan ye
tişkin erkekler için kullanılmasına kar
şılık kökünde "gönlünü çelmek" anlamı 
bulunan seby yalnız kadın ve çocuk tut
sakları ifade eder. Esir kelimesi bazan 
erkekleri ve kadınları kapsayacak şekil
de kullanıldığı halde seby erkekler hak
kında kullanılmaz {Lisanü ' l· 'Arab, "esr" 
ve "sby" md.leri). Birçok hadiste yer alan 
seby kelimesi {bk. Wensinck, el·Mu'cem, 
"sby" md.) Kur'an'da geçmez. İslam hu
kuk kaynaklarında da bu iki kelime an
lam farkları muhafaza edilerek kullanıl
mıştır. Osmanlı kaynak ve belgelerinde 
esir kelimesi savaş tutsağı yanında da
ha çok köle anlamında kullanılmış olup 
"esirci, esir tüccarı, esir pazarı, esireBer 
şeyhi " gibi tabirler köle alım satımıyla 
ilgilidir. 

A) İslam'dan Önceki Toplumlarda Esir. 
Toplumlar arasındaki düşmanlık ve sa
vaşların yeryüzünde birden fazla insan 
grubunun varlığı ile başladığını düşün
mek mümkündür. Buna bağlı olarak da 
savaşan tarafların birbirlerinden aldık
ları esirlerden ve bunlara uyguladıkla

rı muameleden söz edilebilir. Ancak bu 
konudaki bilgiler tarihin bilinebilen ve 
nisbeten yakın olan dönemleriyle ilgi
lidir. 

Eski devirlerde milletlerarası ilişkileri 
düzenleyen hukuki teamüller ve antlaş
malar mevcut olmadığından savaşlarda 
keyfilik hakimdi. Muzaffer taraf muha
rip sivil, kadın erkek, büyük küçük deme
den düşmanını imha etmeyi meşrü göre
biliyor, bu arada esirler de en ağır mua
meleye maruz kalıyordu. Mesela Asur
lular düşmanın derisini yüzüp ele geçir
dikleri şehrin kapısına asmayı, şehirde 
buldukları herkesi öldürmeyi dini bir gö
rev telakki ediyordu. Farslılar da esirleri 
benzer muamelelere tabi tutuyor, ken
dilerine hayat hakkı tanımıyorlardı. Kis
ra 1. Hüsrev Yemen'e gönderdiği kuman
danı Vehriz'e, anneleri Arap asıllı bile ol-

sa siyahi (Habeşli) hiçbir kimseyi hayat
ta bırakmama talimatını vermiş, Vehrlz 
de bu talimatı yerine getirmişti. Farsh
lar'ın esirleri fıllere çiğnetme adetleri de 
bilinmektedir (Abdüsselam b. Hasan el
Edgiri, s. 36, 38; Abdüllatif Amir, s. 9 1 ). 

Eski Yunanlılar ve Romalılar esiriere 
her türlü işkenceyi reva görüyor, vücut
larını parçalıyor. büyük küçük, kadın er
kek ayırımı yapmadan hepsini öldürüyor
lardı . Ancak zamanla bu toplumlarda 
esirleri köleleştirip onlardan faydalanma 
yoluna gidilmiştir. Esiriere uygulanan kö
tü muamele her devirde varlığını sürdür
mekle birlikte köle haline getirme yine 
de bir iyileştirme sayılabilir. Romalılar 

döneminde kölelerin sayısı hürlerin üç 
misline ulaşmıştı. Hatta Paulus Aemi
lus'un 150.000, Marius'un 140.000 ve Se
zar' ın 1.000.000 köleyi bir tek seferin 
sonunda sattırdığı kaydedilmektedir. Ro
malılar'la diğer toplumlar arasında uy
gulanan hukuk esaslarına (ius gentium) 
göre savaş esirlerinin öldürülmesi meşrü 
olmakla birlikte satılması veya hizmet
lerinden faydalanılması daha avantajlı 

görüldüğünden esirler kumandanların 
emriyle açık arttırmaya çıkarılıyor ve sa
tın alanın kölesi oluyordu. 

Eski toplumlardan Yahudilik ve Hıris
tiyanlık gibi semavi dinleri kabul eden
lerin bile esirlerle ilgili uygulamalarında 
vahşet ve insafsızlığı terketmedikleri, 
aksine bunu dinin bir emri gibi telakki 
ettikleri görülmektedir. Mesela Talmut'
ta yalnız muharip esirler değil kadın ve 
çocuklarla ele geçirilen hayvanların da 
öldürülmesine hükmedilmişti (Ali Mansür, 
s. 331; Abdüsselam b. Hasan el-Edgiri, s. 
44-57). Ancak mukaddes kitaplarda bu 
uygulamaları onayiayan ifadelerin ilahi 
kaynaklı olamayacağı muhakkaktır (a.g.e., 
s. 49). 

İslam'dan önce Araplar da esiriere uy
guladıkları muamele bakımından diğer 
milletlerden farklı değillerdi. Münzir b. 
imruülkays ve diğer bazı Hlre hüküm
darlarının yaptığı gibi esirler bazan top
lu halde yakılıyor, çeşitli organları kesil
rnek suretiyle işkenceyle öldürülüyor, öl
dürülmeleri için düşmaniarına satılıyor 
veya sağ bırakılıp köle olarak kullanılıyor
du. Bazan da fidye karşılığında veya mü
badele yoluyla serbest bırakılıyordu . Esi
rin kabile ileri gelenlerinden birine sığı
narak kurtulduğu, bir daha savaşmamak 
şartıyla serbest bırakıldığı da oluyordu. 
Bu son muamele daha çok kabile reis
Ierine uygulanıyordu. 


