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ESSENİLER 

Milartan önce 
II. yüzyılda ortaya çıkan 

mistik yapılı bir yahudi mezhebi 
(bk. YAHUDiLiK). 

ES TERABAD 
( ~Ll_,:: • .l ) 

Kuzeydoğu İran'da 
bugün Gürgan adıyla anılan 

tarihi şehir. 
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Doğu Mazenderan (eski Hyrcania, Cür
can) bölgesinde, Hazar denizinin güney
doğu ucundan 35 km. uzaklıkta Kara
su'nun bir kolu üzerinde kurulmuştur. 
İçinde bulunduğu Elburz'dan ayrılan çok 
yüksek ve ormanlık bir dağ silsilesinin 
eteğindeki ova oldukça verimlidir ve ku
zeyde Türkmenistan'ın Karakum çölüne 
kadar uzanır. Hazar denizinin güneydo
ğu köşesinde bulunan lagün de Estera
bad veya Gürgan körfezi olarak anılır. 

Şehrin adı ve ilk tarihi hakkındaki bilgi
lerin büyük bir bölümü efsanelerden iba
ret olup eski kaynaklarda Esterabad is
minin, Zerdüşt dininde yıldızların kutsal 
sayılmaları sebebiyle "yıldız" anlamına 

gelen sitareden veya "katır'' anlamında

ki esterden, yahut Sasanl hükümdarla
rından Erdeşlr-i Dirazdest'in yahudi asıl
lı karısı Ester'in adından geldiği rivayet 
edilmektedir. Bazı kaynaklarda, Emevl 
halifelerinden Süleyman b. Abdülmelik 
b. Mervan döneminde (7 ı 5-7 ı 7) bölgeyi 
fetheden Horasan Valisi Yezld b. Mühel
leb tarafından Esterek adlı köyün bulun
duğu yerde kurulduğu ve buraya köyün 
adından mülhem olarak Esterabad de
nildiği ileri sürülürse de bu tez ispat edi
lememiştir. İlk devir İslam coğrafyacıla
rından bazıları Esterabad'ı Cürcan böl
gesinin dört şehrinden biri olarak zikre
derler (bk. CÜRCAN) 

Şehrin müslümanlar tarafından alın
ması Hz. Osman dönemine rastlar. 30 
(650-51) yılında Said b. As kumandasın
daki ordu, daha önce Hz. Ömer zama
nında cizyeye bağlanan, fakat daha son
ra antlaşma hükümlerine uymayan Cür
can'ın fethine başlamışsa da bölgenin 
kesin olarak İslam hakimiyeti altına gir
mesi, ancak Emevl Halifesi Süleyman b. 
Abdülmelik devrinde gerçekleşmiştir. Bu
radaki İslam hakimiyetinin ilk dönemle
riyle ilgili bilgiler az olmakla birlikte yerli 
hükümdarların zaman zaman Araplar'a 

karşı ayaklandıklarını gösteren kayıtlara 
rastlanmaktadır. Nitekim 275'te (888-
89) Rafi' b. Herseme, Esterabad'a kapa
nan Muhammed b. Zeyd'i ele geçirmek 
için şehri kuşatmış, daha sonra buradan 
kaçan Muhammed Bavendller'den Rüs
tem b. Kaim'e sığınmıştı. X. yüzyılda Saf
farller ve diğer hanedanlar arasında çe
kişme alanı haline gelen Cürcan bölgesi 
sonunda Samanı egemenliği altına girdi 
ve Ma kan b. Kakl' nin yönettiği Estera
bad da Samanı kumandanlarından Sim
cür ile Muhammed b. Ubeydullah-ı Bel'a
ml tarafından işgal edildi. Bir süre Sa
manller'in hakimiyetinde kaldıktan son
ra Büveyhller'den Rüknüddevle'nin oğlu 
Adudüddevle'nin kuwetleri tarafından 
ele geçirildi (981) Adudüddevle'nin ölü
münden (983) sonra kardeşi Müeyyidüd
devle, ağabeyinin dostu Ziyarl Emlri Ka
bus b. Veşmglr'i Esterabad'dan çıkardı. 
Bu sıralarda Samanller'in yanındaki gö
revini bırakıp kaçan Ebü'I-Abbas Taş Ha
cib de Esterabad'a sığındı. Adudüddev
le'nin ardından Müeyyidüddevle'nin de 
ölmesi (984) üzerine Adudüddevle'nin 
oğulları arasında çıkan taht kavgaları 
sırasında Medya, Taberistan ve Cürcan 
hükümdan ilan edilen Rüknüddevle'nin 
küçük oğlu Fahrüddevle, Ebü'I-Abbas 
Taş Hacib'e Cürcan şehriyle Esterabad 
ve Dihistan ' ı ikta* olarak verdi. Ancak 
çok geçmeden Ebü'l -Abbas Taş Hacib 
vebadan öldü (987). Kısa bir süre Sel
çuklular'ın elinde kalan Esterabad, XII. 
yüzyılda Bavendller'den Şah Gazi Rüs
tem'in (1140-1163) yönetimine girdi. Rüs
tem bu dönemde Şafiiler ile Şiiler ara
sında çıkan kavgaları yatıştırmış ve işi

ne son verilen Şafii kadıyı görevine iade 
etmiştir. 

Moğol istilasında büyük han Ögedey'in 
kumandanlarından Çin-temür, Kabüca
meli kumandan Nusretüddin'i Estera
bad valiliğine getirdi. Şehir XIII. yüzyıl 

ortalarında bir ara Elburz yöresindeki 
kalelerde oturan İsmailller'in tahribatı
na maruz kaldı. Esterabad'ın daha son
ra bölgenin merkezi olan Cürcan'ın ye
rini aldığı ve eyaletin doğu kesimlerine 
Türkmenler'in yerleştiği görülür. Çok 
geçmeden de bölge İlhanlılar. Timurlu
lar ve mahalli Türk beylerinin savaş ala
nı haline geldi. Bir ara Özbekler'in ege
menliği altına giren Esterabad, 151 O'da 
Safevi Hükümdan Şah İsmail tarafından 
ele geçirildi. Böylece tekrar ve son de
fa İran topraklarına dahil edilen Estera
bad'da sürekli bir huzur sağlanamamış, 
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ESTERABAD 

siyasi sebepler yanında kuzeydeki Öz
bekler' in kışkırtma la rı yüzünden şehir 

oldukça sık tekrarlanan isyanlara sahne 
olmuştur. Kaçar hanedanının kurucusu 
Ağa Muhammed Han'ın (1786- 1797) İ ran' 
daki karışıklıktan faydalanarak şahlığı
nı ilan ettiği Esterabad'da Kaçarlar dö
neminde de birçok ayaklanma meyda
na gelmiştir. 

1924'te Kaçarlar'ın yerine geçen Peh
levi hanedanı döneminde Rıza Şah ( 1926-

ı 941) şehrin adını Gürgan'a çevirdi. Bu
gün Farsça ve Türkçe konuşulan Gür
gan'da önceleri klasik Farsça ile I;J (Lu
tera / Leutra [?[) denilen Esterabad leh
çesi konuşuluyordu . Esterabad lehçe
si XIV. yüzyılda burada doğan Hurüfl
liğin propaganda aracı olarak kullanıl 

dı ve tarikatın kurucusu Fazlullah-ı Hu
rüfl (ö . 1394) Cavidanname adlı eseri
nin yarısın ı Farsça, yarısını da bu lehçe 
ile yazdı. 

Esterabad, XX. yüzyılın ilk yarısındaki 
görünüşüne göre burçlarla donatılmış 

dört köşeli bir surla çevriliydi. Sur Ağa 
Muhammed Han tarafından onarılmış

sa da bugün yine harabe durumunda
dır ve onunla Şah Abbas'ın inşa ettirdik
leri saraylar da yıkılmıştır. Çok yağmur 
yağdığı için evlerini kerpiç yerine taştan 
yapan Esterabadlılar. bu sayede şehir
lerine diğer İran şehirleriyle karşılaştırı
lamayacak bir düzen kazandırmışlardır. 
Sur dışında ve şehirde, başlıcaları Gül
şen Camii ile İmam Müsa ei-Kazım'ın so
yundan imamzade Nür'un türbesi olmak 
üzere çok sayıda mimari kalıntıya rast
lanır. 

Genellikle Şilliğe karşı Sünniliğin ısrar
la korunduğu Esterabad'a Darülmü'mi
nln adı da verilir. Eskiden biri Herat ve 
Meşhed'e, diğeri İsfahan ve Tahran'a gi
den iki ticaret yolunun başlangıcında bu
lunan Esterabad Asya'daki pamuk, pi
rinç, ipek vb. ürünler için bir pazar yeri 
ve antrepo görevi yapıyordu. Ortaçağ'da 
Cürcan ve Esterabad şehirlerinin limanı 
Hazar kıyısında ki Abeskün idi ; Ruslar'ın 
Hazar denizinin güney kıyılarına inme
sinden sonra Esterabad'ın yaklaşık 50 
km. batısında bulunan Bender-i Gez Li
manı önem kazanmıştır. iran'ın Mazen
deran idari bölgesinde Gürgan vilayeti
nin merkezi olan bugünkü Gürgan şeh 

rinin nüfusu 129.430'dur ( 1986) 

Hurüfiliğin kurucusu Fazlullah-ı Hurü
fl ile Bezm ü Rezm müellifi tarihçi Aziz 
b. Erdeşlr Esterabadlı'dır. 
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ESTERABADt. Aziz b. Erdeşir 
( .s.)~ı,:..ı ,.,;..).;~ ıY. :.r._f ) 

Bezm ü Rezm adlı eseriyle tanınan 
İranlı tarihçi ve şair. 

_j 

XIV. yüzyılın ikinci yarısı ile XV. yüzyı
lın başlarında yaşadı. Hayatı hakkında 

bilinenler, kendi tarihinde verdiği bilgi
lerle Şehabeddin İbn Arabşah'ın 'Acô,i
bü '1- ma~dtlr adlı eserine dayanmakta
dır. İbn Arabşah, Esterabadi'nin Celayir
liler'den Sultan Ahmed b. üveys'in göz
de nedimlerinden biri olduğunu , şöhre

tini duyan Kadı Burhaneddin ·in Sultan 
Ahmed'den onu kendisine göndermesini 
istediğini, bu isteğin reddedilmesi üze
rine Esterabadrnin bir gece kaçarak Si
vas'a gittiğini söylerse de bu rivayet ger
çekle bağdaşmamaktadır. Zira Estera
badl, Bezm ü Rezm'de bazı hadiseler do
layısıyla Sultan Ahmed'le ilişkilerini anlat
tığı halde böyle bir olaydan bahsetmez. 
Esterabadfnin Sultan Ahmed'le olan mü
nasebeti, Timur' un 795 'te ( 1393) Bağ
dat'ı işgali üzerine efendisiyle birlikte 
Meşhed'e (Necef) kaçmasından ibaret
tir. Meşhed'i de ele geçiren Timurtutar 
Esterabadfyi buradan alıp Hille'de bu
lunan Timur'un oğlu Miran Şah'a götür
düler. Bir süre sonra ordu ile birlikte Di
yarbekir'e hareket eden Esterabadl, Di
yarbekir'le Mardin arasında konakladık-
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ları bir sırada geceleyin kaçmayı başar
dı ve Ergani yoluyla Sivas'a Kadı Burha
neddin'in yanına gitti (1394). Kadı Burha
neddin'in öldürülmesinden (800 / 1398) 

sonra Mısır'a giden Esterabadi'nin bu
radaki faaliyetleri bilinmemektedir. An
cak Arap ve Pars edebiyatları alanındaki 
geniş bilgisi sebebiyle kendisinin Memlük 
hükümdarlarından da ilgi gördüğü söy
lenebilir. Esterabadl içmiş olduğu fazla 
içki sebebiyle ölmüştür. Ölüm tarihi bi
linmemektedir. Gerek Bezm ü Rezm 'de
ki üslübundan, gerekse bu eserde rastla
nan şiir parçalarından onun iyi bir şair 
ve nesir ustası olduğu anlaşılmaktadır. 

Esterabadi'nin bilinen tek eseri olan 
Bezm ü Rezm, Kadı Burhaneddin'in em
riyle kaleme alınmış özel bir tarih mahi
yetindedir. Bazı kaynaklarda (Keşfü ';;·zu· 

nan, ı. 299) adı Tôrfl].u'l-I~.iiçlf Burhaned
din es-Sivôsi şeklinde kaydedilmişse de 
müellif eserine Bezm ü Rezm adını ver
diğini açıkça ifade etmektedir (s. 32, 538) 

Esterabadl, Arapça' nın türlü üstünlük
leri olduğunu kabul etmesine rağmen 
eserini, o dönemde (XIV. yüzyıl) hemen 
bütün Anadolu halkının konuştuğu, res
ml yazışmalarda da kullanılan Pars di
liyle yazdığım söyler. Bununla beraber 
metin arasında Arapça şiiriere de yer 
verilmiştir. 

İbn Arabşah eserin dört cilt olduğu
nu kaydeder. Müellif de eserinin ı. cil
dini SOO'de (1398) bitirdiğini ve ll. cil
de başiayacağını ifade eder (s. 540). An
cak Kadı Burhaneddin'in öldürülmesin
den sonra Mısır'a giden Esterabadl'
nin eserinin geri kalan kısımlarını ikmal 
edip etmediği bilinmemektedir. Müellif, 
XIV. yüzyılda Anadolu'da yaşanan karı
şıklıkları ve huzursuzlukları en iyi şekil
de anlattığı Bezm ü Rezm'de yazrtıŞ se
bebini açıkladıktan sonra Bağdat'ta ge
çen hayatı ile o dönemde Irak-ı Arab ve 
Irak-ı Acem'de hakim olan Celayirliler 

·ve bu ülkeleri onların ellerinden alan Ti
murlular hakkında bilgi verir. Ardından 
Anadolu 'ya gelişini ve Kadı Burhaned
din'e intisabını anlatır. Onun isteği üze
rine yazmaya başladığı eserinde bu hü
kümdarın soyu, yetişmesi ve hükümdar 
oluşu hakkında geniş bilgi verir. Kadı 

Burhaneddin'in hükümdarlığı boyunca 
Eretnaoğulları, Mutahharten Beyliği, Ka
ramanoğulları ve diğer beyliklerle mü
cadelelerinden ve bunlar arasında mey
dana gelen savaşlardan bahseder. Za-

. man zaman mübalağaya kaçan tarafta-

rı olmakla beraber eser, Kadı Burhaned
din Devleti 'nin özellikle 1394'ten son
raki tarihi için birinci elden değerli bir 
kaynaktır. 

Bezm ü Rezm önce Ahmed Tevhid ta
rafından parçalar halinde (Tarih-i Osma

n! Encümeni Mecmuası, istanbul 1330-

1331, CÜZ 28-39, S. 106-109, 178-182,234-

241, 296-307, 347-357, 405-409, 468-478), 

daha sonra, başta bugün Süleymaniye 
Kütüphanesi'ne intikal etmiş bulunan 
Ayasofya Kütüphanesi'ndeki nüshası (nr. 
3465) olmak üzere Topkapı Sarayı Mü
zesi (lll. Ahmed, nr. 2822) . Süleymaniye 
(Esad Efendi, nr. 2079) ve Ragıb Paşa (nr. 

982) kütüphaneterindeki nüshaları kar
şılaştırılmak suretiyle Kilisli Muallim Ri
fat tarafından M. Puad Köprülü'nün mu
kaddimesiyle birlikte yayımlanmıştır (İs
tanbul 1928). Heinz Helmut Giesecke ese
ri Das Werk des 'Aziz İbn Ardşir As
tarôbôdi, Bine Quelle zur Geschichte 
de Spö.tmittelalters in Kleinasien adıy
la özet olarak Almanca'ya çevirmiştir 

(Leipzig 1940). Bezm ü Rezm Mürsel Öz
türk tarafından Türkçe'ye tercüme edil
miştir (Ankara 1990). 
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ESTERABADI, Radıyyüddin 

(bk. RADİ ei-ESTERABADİ). 

ESTERGON 

Macaristan'ın kuzeybatısında 

Korncirom ilinde 
XVI- XVII. yüzyılda bir Osmanlı 

sancak merkezi olan şehir. 
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Adı Macarca Esztergom. Almanca Gran 
ve Latince Strigonium olan, Osmanlı kay
naklarında Ustorgon şeklinde de geçen 
şehir, Tuna'nın sağ yakasında ve büyük 
dönemecindeki tepelik bölgede Macar 


