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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. 

_j 

_j 

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 



Hükümdan O eza (970 [?[ -997) tarafından 
kuruldu. Zamanla gelişip büyüyerek Xl. 
yüzyılda başşehir oldu. 1241-1242 yılla
rındaki Moğol istilası şehrin tarihinde bir 
dönüm noktası teşkil etti. Kaleye gire
meyen. fakat varoşunu tahrip eden Mo
ğollar'ın geri çekilmesinden sonra baş
şehir Buda 'ya (Budin) nakledildL Ester
gon ise ülkenin en önemli dini merkezi 
ve kardinalin bulunduğu yer haline gel
di. Özellikle )01. yüzyılın ikinci yarısında 
ve XVI. yüzyıl başlarında en parlak dö
nemini yaşadı ve burada Rönesans tar
zında bazı önemli eserler inşa edildi. Ay
rıca bir su kulesiyle yukarıya su çıkaran 
bir de makine yapıldı. 

1 526 Mohaç Muharebesi'nden sonra 
ilk Osmanlı saldırılarına hedef olan Es
tergon 1 529'da Viyana seferi sırasında 
geçici olarak zaptedildi. Bu tarihte Vi
yana'ya doğru ilerleyen Kanuni Sultan 
Süleyman kumandasındaki Osmanlı kuv
vetleri birçok yerleşim birimi gibi Ester
gon'u da savaşsız olarak teslim almış, 

ancak geri dönerken boşaltmışlardı. Bun
dan sonra şehir bazan Habsburg hane
danından Ferdinand'ın, bazan da Macar 
Kralı Janos Szapolyai'nin eline geçti. 1530 
yılında kardinalin bütün arşiv. kütüpha
ne ve hazinesiyle birlikte Kuzey Macaris
tan 'a geçmesi üzerine Habsburglar'ın 

himayesi altına girdi. Ancak bu arada 
iki kral arasındaki mücadele devam etti. 
Estergon'un stratejik ve manevi ehem
miyetini çok iyi bilen Osmanlı idarecile
ri. Budin'in 1 541'de merkeze bağlı bir 
eyalet haline getirilmesinden sonra Es
tergon'u da kontrol altına alma gereği
ni duydular. Bu sebeple 1543 Macaris
tan seferi sırasında ana hedeflerinin bi
rini Estergon teşkil etti. Bazı kalelerin 
alınmasının ardından kuşatılan Estergon. 
iki buçuk hafta kadar dayanan muha
fızlarının teslim olması ile 1 O Ağustos 
1543'te Osmanlı idaresi altına girdi ve 
Budin eyaletine bağlı bir sancak mer
kezi oldu. 

Zaptedildikten sonra büyük katedrali 
camiye çevrilen ve savunması için kalenin 
tamirine başlanıp içinde 3000 civarında 
muhafız bırakılan Estergon'un ilk tahri
ri 1 546 'da yapıldı. Buna göre ahalisiz 
bir yer görünümünde olan şehrin bu du
rumu 1570'e kadar pek değişmedi. 1570 
yılında veya biraz sonra hazırlanan ve 
Kuzey Macaristan' ın bazı şehirlerini içi
ne alan bir listeden burada SOO'den faz
la hanenin bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Estergon Kalesi'ni tasvir eden XVI. yüzyı l orta la rı na ait bir 

minyatür (Matrakç ı Nasuh, Süleymanntime. TSMK, Hazine, nr. 

1608, vr. 9Qb) 

Daha itibarlı olan Üstkale'de yetmiş se
kiz evden başka bazı mahzenler ve sayı
sı belirlenmeyen haneler. Altkale'de 204, 
Varoş-ı Keblr'de ise 542 hane vardı. Sa
hiplerinin adlarından anlaşıldığına göre 
ilk iki bölümün nüfusu tamamıyla müs
lüman iken Varoş-ı Keblr'de 383 hane 
müslümanların. 148 ev martalosların ve 
on bir mesken de bir kısmı müslüman
Iaşmış çingenelerin elinde idi. Bütün bu 
semtlerde hiçbir Macar nüfusa rastlan
maması. bunların böylesine stratejik 
öneme sahip yerden ya karşı koyduk
Iarı için ya da emniyet gerekçesiyle sü
rülmüş olabileceklerini düşündürmek

tedir. Muhtemelen Macarlar'ın terket
tiği evler çoğunlukla askeri statüdeki 
kimselere satılmıştır. Bunların bir kısmı 
zamanla büyük aileler kurmuşlardır. 

1546'da 70.000 akçeyi bulan Ester
gon'un geliri gümrük. ubOr gibi şehirle
re has ticarı işlemlerden alınan vergi
lerden ibaretti. Ziraatla ilgili herhangi 
bir vergi çeşidi kaydedilmemişti. Vergi 
gelirlerinin önemli kısmı devlete ait olup 
sancak beyinin payı azdı. )011. yüzyılın 

70'li yıllarında Estergon'da hububat ve 
şıra vergilerinin alınmaya başlandığı dik
kati çekmektedir. Bununla birlikte bu 
dönemde şehrin ekonomik hayatında zi
raattan çok ticaret ön planda geliyordu. 
Nitekim burada seksenden fazla dük-
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kanın bulunması şehirde ticarı hayatın 

canlı olduğunun bir göstergesidir. Ayrı
ca yaklaşık 440 kişinin tasarrufunda de
ğişik büyüklükte bağ, bahçe ve bostan
ların varlığı dikkate alınarak askerlerin 
dalaylı veya doğrudan ziraatla ilgilen
dikleri ve geçimlerini kısmen bu şekilde 
de temine çalıştıkları söylenebilir. 

Kuzey sınırlarının emniyeti ve Tuna '
nın öbür tarafına yapılan akınların ha
reket noktası olması bakımından strate
jik önemi büyük olan Estergon 1 546 yı
lında tahkim edilirken civarına bir pa
lanka inşasına da başlanmıştı. iki yıla 

yakın bir sürede bitirilen. hendekleri
ne Tuna'dan su doldurulan. içerisi çifte 
ağaçlı ve toprak duvarlı olan bu palan
kanın adı Ciğerdelen'dir. Ayrıca 1590 yılı 
civarında Szent Tamashegy tepesine de 
Tepedelen adında bir palanka yapılarak 
içine birkaç bölük asker konulmuştur. 

Estergon, coğrafi konumu bakımın

dan Habsburg elçilerinin ayak bastığı 

ilk Osmanlı şehriydi. Bu sebeple şehirde 
görevli sancak beyi diplomatik işlerle de 
uğraşmak zorunda idi. Devletin kudret 
ve azametini göstermesi için burada ya
pılan elçi kabul törenleri özel kurallarla 
olurdu. Kaleyi ve şehri gezen bazı sefir
ler veya refakatlerindekiler gördükleri
ni hatıralarında anlatmışlardır. Hem gi
dişte hem dönüşte Estergon'a uğrayan 
(15 53-1555) Habsburg elçisi Busbecq şeh
ri kısaca tasvir ettiği · gibi aynı elçilik he
yeti nde yer alan H. Dernschwam, Ester
gon beyinin kale altında etrafı çitlerle 
çevrili bir konakta oturduğunu. şehirde 
işsiz güçsüz pek çok erkek kadın Ma
car' ın bulunduğunu yazar (istanbul ue 

Anadolu'ya Seyahat Günlüğü, s. 19, 370-
37 1) . 1591'de Vaclav Vratislav z Mitro
vic adındaki bir Çek tarafından yazılan 
eserden. kalenin Macar krallarını göste
ren fresklerine )011. yüzyılın sonuna ka
dar pek dokunulmadığı. bir Rönesans mi
mari eseri olan Tamas Bak6cz şapelinin 
de güzelliğinden bir şey kaybetmediği 
anlaşılmaktadır. 

Uzunca bir süre devam eden barış dö
neminin ardından başlayan Onbeşyıl Sa
vaşları ( 1593- 1606) sırasında şehir saldı
rılara maruz kaldı. 1 594 'teki kuşatma 
esnasında daha önce camiye çevrilen bü
yük katedral kısmen tahrip oldu. Türk 
muhafızları saldırılara bir müddet kar
şı koydular; nihayet Vezlriazam Koca Si
nan Paşa'nın büyük bir orduyla yaklaş
ması üzerine Arşidük Matthias kuşatma
yı kaldırdı. Bir yıl sonra Karl Mansfeld 
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kumandası altında daha kalabalık bir 
ordu tarafından kuşatılan Estergon Ka
lesi'nin muhafızları yine uzunca bir süre 
direndilerse de gerekli yardımı alamadık
ları için kaleyi, Karl Mansfeld'in ölümü 
üzerine yerine geçen Arşidük Matthias'a 
teslim etmek zorunda kaldılar (Eylül 
1595) On yıllık aradan sonra şehir 3 Ekim 
160S'te yeniden Osmanlılar'ın eline geç
ti ve 1683'e kadar aralıksız Türk haki
miyetinde ka ldı. Ancak bu dönemde de 
özellikle Ciğerdelen palankası civarında 
birçok savaş oldu. Bunların en önemli
lerinden biri 7 Ağustos 1663 günü mey
dana geldi: burada Uyvar Kalesi kuman
danı Adam Forgach ağır bir yenilgiye uğ
radı. Birkaç hafta sonra Uyvar'dan dön
mekte olan Osmanlı kuwetlerinin bir kıs
mı Ciğerdelen Köprüsü yakınında Mik
los Zrinyi tarafından mağ!Qp edildiği gi
bi ertesi yıl de Souches'in birliklerinin Ci
ğerdelen'i topa tutmaları sonucu palan
kadaki muhafızlar Estergon'a çekildi, 
köprü de yı kıldı. Vasvar Antiaşması 'nın 

ardından burası yeniden yapıldı. 1683 
Viyana bozgunu sırasında Ciğerdelen ya
kınında yapılan ve Osmanlılar ' ın yenil
gisiyle sonuçlanan savaştan sonra Bu
din'in anahtarı sayılan Estergon. 27 Ekim 
1683 günü Leh Kralı Jan Sobieski ve müt
tefikleri tarafından zaptedildi ve kesin 
olarak Türk idaresinden çıktı. 

Estergon sancağına bağlı yerleşim bi
rimleri nin sayısı 1570 yılı tahririne göre 
470 idi. Fakat bunların bir kısmı tam an
lamıyla Osmanlı kontrolünde değildi. Çün
kü sınır boylarına yakın bazı köylerin 
meskQn bulunmasına rağmen defterde 
boş ve çok düşük vergilerle gösterilme
si buralarda devlet kontrolünün zayıf ol
duğunu akla getirmektedir. 1606'da im
zalanan Zitvatorok Antiaşması 'na göre 
Estergon ve civarı Türkler'in elinde kal
dıysa da bir kısım köylerin hangi devle
te vergi vereceği meselesi bazı anlaş

mazlıkların çıkmasına sebep oldu. Budin 
Beylerbeyi Kadızade Ali Paşa' nın 1609 
yılında kaleme aldığı bir mektubun ekin
de Osmanlı hakimiyetini kabul etmek 
istemeyen 213 köy ve kasaba ismen be
lirtilmiştir. Bunların çoğu 1 570 yılı tah
ririnde de mevcuttu. Tartışma konusu 
olan bu köylerden altmışı 161 S yılında 
Türkler'e devredilmiştir. 1663'te Uyvar 
zaptedilip sı nır eyaleti yapılınca Tuna'nın 
kuzeyine düşen birçok yerleşim merke
zi bu yeni eyalete bağlanmıştır. 

1820 yılından beri tekrar kardinalin 
oturduğu bir yer olan Estergon'daki ye-
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ni yapılan katedral Macaristan'ın en bü
yük kilisesi olma özelliğini korumakta
dır. Ülkenin en zengin taşra müzeleri 
de buradadır. Nüfusu 31.000 civarında 
olan şehrin önemi 1992 yılında Anayasa 
Mahkemesi 'nin buraya taşınmasıyla da
ha da artmıştır. 

Aradaki on yıllık devre hariç, 1 543'ten 
1683 ·e kadar yaklaşık 130 yı l Osmanlı 

idaresinde kalan Estergon bugün sade
ce, "Estergon Kal'ası su başı durak" mıs
raı ile başlayan türkü ile hatıralardaki 
canlılığını korumaktadır. Bunun dışın

da burçlardan başka Osmanlı dönemi
ni hatırlatan hiçbir tarihi eser mevcut 
değildir. 
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L 

1 

L 
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ES TETİK 

Güzellik ve güzelliğin unsurları, 
ölçüleri ve şartlarından, 

güzellik duygusundan bahseden 
bilim veya felsefe dalı 

(bk. İIMÜ'I -CEMAL; SÜSLENME). 

ESVARi 

(bk. ALİ ei-ESVARİ). 

ESVARİYYE 
( ;;;,.Jı_,...~l ) 

Mu'tezile alimlerinden 
Ali el-Esvari'nin 

(ö. 240 / 854) 
görüşlerini benimseyenlere 

verilen ad 
(bk. ALİ ei-ESVARİ) . 

ESVED el -ANSİ 
(~1~__,_.,~1) 

Abhele b. Ka'b b. Avf 
ei·Esved el-Ansi 

(ö. 11/632) 

_j 

ı 

_j 

ı 

_j 

ı 

Resul-i Ekrem'in sağlığında 
peygamberlik iddia edenlerden biri. 

L _j 

Necran yakınlarındaki Keh Hubban'da 
doğdu. Asıl adı Abhele veya Ayhele'dir. 
Siyah tenli olduğu için "Esved" lakabıyla 
anılır. KahtanTier'den Mezhic'in bir kolu 
olan Ans'a mensuptur. Cahiliye devri ka
hinlerinin adetine uyarak yüzüne peçe 
taktığı veya sık sık sarhoş olduğu için 
"Zülhımar" (.JWi_,o ), yahut onun talima
tı doğrultusunda bazı hareketleri yeri
ne getiren şartlandırılmış eşeğinden do
layı "Zülhimar" (.JWi_,o) lakabıyla da 
tanınır. Ayrıca ona peygamberlik iddiası 
sebebiyle "kezzab" sıfatı da verilmiştir. 
Müseylime kendisine Rahmanü'I-Yema
me dediği gibi Esved de Rahmanü'I-Ye
men sıfatını uygun bulmuştu. Veda hac
cı dönüşünde ResOiullah'ın hastalandı

ğını haber alınca özellikle mensubu bu
lunduğu Yemen'deki Ans ve Mezhic ka
bilelerinin desteğini sağlayarak peygam
berlik iddiası ile ortaya çıktı. Esasen ba
zı mensupları Medine'ye gelerek müs
lüman oldularsa da Beni Ans arasında 
İslamiyet güçlü bir şekilde yayılmış de
ğildi. Necran yöresinden topladığı 600-
700 atlıdan oluşan kuwetleriyle San'a 
üzerine yürüyen Esved kendisine karşı 
koyan Şehr b. Bazan'ı öldürerek bölge
ye hakim oldu. Şehr'in babası olan Sa-


