
EŞREF PAŞA, Mustafa 

1861 'de o zamana kadar yazdığı şiirle
rini topladığı divanı Eşrefü'ş-şuarô. adıy
la basılmıştır (istanbul 1278). Bu esere 
Namık Kemal, Kamil, Rüşdü, Senih, Sa
lih Naili Efendi, Hakkı Efendi, Recaiza
de Mehmed Celal. Razi, Fatrn Efendi gi
bi devrio tanınmış şairleri tarafından ta
rih beyitleri yazılmıştır. Divanda bir mü
nacat, on bir na't, bir müseddes na't, bir 
muhammes na't, Rasih'in na'tına bir 
tahmls, imam Ali hakkında iki methiye, 
İmam Hüseyin hakkında on mersiye, 
aşıkane ve dervişane bir müseddes, Ka
zım Paşa ile ortak iki müseddes, "adem" 
ve "kalem" redifli iki kaside, Rüşdü Pa
şa hakkında iki kaside, Mustafa Reşid 
Paşa için beş kaside, Serdanekrem ömer 
Paşa hakkında üç kaside, Mehmed Re
şid Paşa'yı konu alan bir kaside, tamam
lanmamış iki kaside, Vezir İsmail Paşa 
hakkında bir kaside ile tarihler. gazel
ler, kıtalar, müfredler, tahmisler ve di
ğer bazı manzumeler yer alır. Ayrıca Fu
züll, Uncuzade Fehlm, Sami, Halim ve 
Nahlfl'nin gazellerini tahmis etmiştir. 

Divanının basıldığı tarihten sonra yazdı
ğı otuz dört gazel ile diğer manzume 
ve tarihlerden meydana gelen şiirleri

nin bulunduğu defter oğlu Rüşdü Bey 
tarafından İbnülemin Mahmud Kemal'e 
intikal ettirilmiştir. 
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Iii ALiM KAHRAMAN 

EŞREF-i SAAT 
( w.L.. u_;ı) 

Bir işe başlamanın 
uğurlu ve uygun zamanını 

ifade eden tabir. 
.J 

Edebiyatta ve medeniyet tarihinde çok
ça kullanıldığı görülen eşref- i saat (eşref 
saat) tabirinin ifade ettiği kavramın te
meli, Mezopotamya'nın ilk medeni sa
kinleri olan Sumerler'e dayanmaktadır. 
Sumerler semavl cisimlere taptıkları için 
yıldızların hareketlerinden ve aldıkları 

değişik konumlardan birtakım hüküm
ler çıkarmaya çalışmışlar ve böylece Or
tadoğu'nun ilk astrolojik tesbitlerini or-
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taya koymuşlardır. Sonraları İslam dün
yasında ilm-i alıkam-ı nücum* (astro
loji) adı verilen bu çalışmaların önemli 
bir kısmını da eşref-i saatin tesbit edil
mesi oluşturmuştur. 

Yedi gezegen ile (kevakib-i seb'a-i sey
yare) on iki burcun (bürüc-ı isna aşere) kar
şılıklı hareket ve konuıniarına dayanan 
ilm-i ahkam-ı nücam bir ilim dalı sayıl
maktaydı ve eski dünyanın hemen her 
tarafında rağbet buluyordu. Bu ilimle 
uğraşanlara göre bütün insanlar, hatta 
hayvanlar, bitkiler ve madenler bu ge
zegenlerle burçların tesiri altında idiler. 
Bugün de yıldız falina inananlar açısın
dan gezegen ve burçlardan her birinin 
duygular, ahlak, tabiat ve sağlık üzerin
de farklı etkileri vardır ; ayrıca delalet 
ettikleri renk ve özellikler de farklıdır. 

Dolayısıyla insanlar etkisi altında bulun
dukları gök cismine atfedilen karaktere 
göre doğuştan iyi veya kötü, cömert ve
ya cimri, talihli veya talihsizdirler. Her 
gezegenin ilk hareket noktasına dönü
şü onun "zaman-ı şeref"i kabul edilir ve 
bu zamana "şeref- i şems, şeref-i kamer" 
gibi isimler verilir. Gezegenlerin burçlar
la olan münasebetleri genelde uğurlu 
(sa'd) veya uğursuz (nahs) zamanları gös
terir; eşref-i saat ise bir işin yapılacağı 
en uygun, en uğurlu zamanı ifade eder. 
En uygun zamanda başlanılan işin en 
güzel şekilde sonuçlanacağına inanılma
sından dolayı eşref-i saatin tesbiti çok 
önemlidir. Astrolojinin bu konuyla ilgile
nen dalına ihtiyarat denir. 

Eşref-i saatin tesbiti müneccimler ta
rafından yapıldığı için Emevller ve özel
likle Abbasller'den başlayarak hemen 
bütün saraylarda bu kişilere büyük de
ğer veriliyordu ve Osmanlı sarayı da 
bunlardan biri idi. Müneccimbaşının en 
önemli görevleri arasında padişahın tah
ta çıkması, şehzade doğumu, savaş ila
nı, ordunun hareketi, sadrazama mühür 
verilmesi, denize gemi indirilmesi, sul
tan düğünü yapılmasının vakti vb. du
rumlarda zaylçe (defter-i nücüm) hazırla
yarak eşref-i saatin bildirilmesi geliyor
du. Bildirilen zamana mutlaka riayet edi
lir, yapılması planlanan işe tam saatin
de, hatta dakikasına uyularak başlanır
dı. Nitekim istanbul'un fethi için de ha
rekete geçme saatini müneccimlerin be
lirledikleri ve Fatih Sultan Mehmed'in se
fere tam o saatte çıktığı rivayet edilmek
tedir. Osmanlılar'da eşref-i saat tesbiti 
müneccimbaşının vazifesi olduğundan 

sarayın biran ricali arasında bulunan mü
neccimb~şı veya ikinci müneccim "saat-i 

muhtar" da denilen uğurlu saati tertip 
ettiği bir zaylçe ile sadrazama sunar, 
sadrazam da bunu bir telhisle padişaha 
arzedip vereceği cevaba göre uygulama
ya geçerdi. Osmanlı padişahları ve dev
let adamları içinde eşref-i saate inanan
ların yanında inanmayanlar da vardı. Ni
tekim ı. Abdülhamid eşref-i saate ve za
yYçeye itibar etmez. ancak bazan gele
nekler gereği bunu uygulardı. Bir sefer 
sırasında ordunun istanbul'dan çıkma
sıyla ilgili olarak belirlenen eşref-i saat 
hakkında vezlriazamın kendisine takdim 
ettiği telhise gönderdiği cevabi hatt-ı hü
mayunda şöyle diyordu: "Hazret-i fahr-ı 
kainat efendimiz nücamen bir mahalle 
hareket etmedi... Benim umarum Ce
nab-ı Hakk'a tefvlzdir, nücama tefvlz 
değildir. .. Düşman-ı din üzerimize gel
dikte saat gelmemiştir deyü saate mü
terakkıb olunur mu? ... Perşembe günü
ne dek nasıl hava olacağı malum değil
dir, yarından iyi gün olmaz, fahr - ı alem 
efendimizin mevlidi yevm-i isneyn. Ben 
ona itibar ederim". Yine aynı padişah, 
sadrazama mühür verilmesiyle ilgili bi
rinci ve ikinci müneccimlerin sundukla
rı zayiçelerden hangisine göre hareket 
edileceği sorulunca da "ilimlerinde han
gisi maharetli ise zahiren ona göre amel 
edilmesini, ancak hakikat-i hali alimü'l
gayb olan Allah'ın bileceğini" söylemiş
tir (Uzunçarşılı. s. 370-37 ı) . 

Eşref-i saate İran ve Türk edebiyat
larında genişçe yer verildiği, özellikle şa
irler tarafından bir mazmun olarak ve 
en fazla aşıkla sevgilinin buluşması do
layısıyla kullanıldığı görülür. Mesela Fa
zıl-ı Enderanfnin, "Bir gün elbet ola eş
ref saati 1 Bu dil-i işkestemi ben sağla
rım" beyti. tabirio üstü kapalı biçimde 
sevgiliyle vuslat anına işaret ederek kul
lanılmasına bir örnektir. Öte yandan eş
ref-i saatin tesbitine esas teşkil eden 
gezegenlerin zaman-ı şerefleri de yine 
şiirlerde sevilen bir motif olarak kulla
nılmıştır. Mesela Atafnin, "Şeref-i şems-i 
kerem saat-i nevraz-i himem 1 Pertev-i 
nar-ı harem ayet-i nasr u te'yld" beytin
de övülen kişinin uğurlu şahsiyeti "şe

ref-i şems" gibi parlak ve cömert ola
rak vasıflandırılmaktadır. Ayrıca muska
cıların tertip ettikleri vefkleri zaman-ı 
şerefte yazmaları adetine telmih olarak 
da BakY'nin, "Rüyunda la'li üzre hat-ı 
müşgbar-ı yar 1 Şirinlik yazar şeref-i at
tabda" mısraı gösterilebilir. 

Eşref saat Türkçe'de deyim olarak "bir 
kimseye bir işi yaptirmanın en uygun 
zamanı" anlamına gelir. 
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EŞREFi 
( ı)_;l) 

Memlükler tarafından 
Mısır'da basılan ve daha sonra 
diğer İslam devletlerinde de 
basılıp kullanılan altın sikke. 

_j 

Memlükler'den başka Irak, Suriye, İran, 
Hindistan ve Anadolu'da birçok beylik ve 
hanedan tarafından kullanılan eşrefinin 
adı ve menşei, el-Melikü'l-Eşref Barsbay 
(1422-1438) tarafından darbedilmesine 
veya genel olarak "el-eşref" unvanını ta
şıyan sultanların ortak sikkesi olmasına 
dayandırılır . Bu isim altında ilk altın pa
ranın 81 O' da ( 1407 -1408) basıldığı bi
linmektedir. iık sikkeler 3,45 gram ağır
lığında olup Venedik dukası ile Floransa 
florinine tekabül etmekteydi. Dinardan 
kolayca ayırt edilebilen eşrefi, kısa sü
rede Mısır'la siyasi ve ticari bağı olan is
lam ülkelerinde yayıldı . Bilhassa Suriye 
ve Irak bölgeleriyle Doğu Anadolu'da bu
lunan devlet ve hanedanlar tarafından 
yaygın olarak kullanılmaya başlandı. An
cak bunların ağırlık ve ayarında bazı fark
lılıklar vardı. Karakoyunlu Devleti'nde 3,9, 
Akkoyunlu Devleti'nde 3.4 gramlık eş
refiler kullanılmıştır. Şah ı. İsmail döne
minde (1501-1524) İran sahasında 3,52 
gramlık eşrefiler kestirilmiş, yine aynı 

standartta çeyrek eşrefiler de bastırıl

mıştır. Özellikle XVII. yüzyıldan XVIII. yüz
yıl ortalarına kadar eşrefi iran'da en ta
nınmış altın sikke durumundaydı. ı. Ab
bas'a ait Abbasi sikkeleri ondan sonra 
geliyordu. Nadir Şah 1737'de yeni bir al
tın para darbettirdiğinde buna "mühr- i 
eşrefi" adı verilmişti. Yüzyılın ikinci yarı
sında ayrıca çeyrek mühr-i eşrefiler de 
kesildi. Nadir Şah'ın halefi Kerim Han 
zamanında ( 1750-1779) eşrefi darbı sür
dü. Bu dönemde basılan eşrefilere "eş
refi-i Kerim Hani" veya sadece eşrefi de
niliyordu. 1768'de basılan mühr-i eşrefi 
ileFethAli Şah zamanında 1830-1834'
te basılan eşrefiler tümen (tuman) değe-

rindeydi ve 10.000 gümüş dinara teka
bül ediyordu. Duka altını kıymetinde eş
refiler XVI. yüzyılda Hürmüz Bağazı'nı 

kontrol eden Portekizliler tarafından da 
darbedilmiş, buranın Safevi hakimiyeti
ne geçmesinden sonra (1622) Hürmüz eş
refileri (sarafino, serafin) kullanımdan kal
dırılmıştır. 

Hindistan· da Babürlüler döneminde 
eşrefi veya "şerifi" denilen bir altın sik
kenin kullanıldığı bilinmektedir. Babür'ün 
eserinde eşrefi adına altın sikke olarak 
rastlanmaktadır (Vekayi', ll , 285, 294) . 
Muhtemelen Mısır ve İran ile olan tica
ri münasebet ve XVI. yüzyıl başlarından 
itibaren denizlerdeki baharat ticaretini 
kontrolleri altında tutan Portekizliler'in 
aynı ad altında para bastırmaları eşrefi
nin bu ülkede yayılmasına yol açmıştır. 

Osmanlı Devleti 'nde Mısır eşrefileri

nin ll. Murad (1421- 1451) ve Fatih Sul
tan Mehmed ( 14 51-148 1 ) dönemlerinde 
kullanıldığı bilinmektedir. 1476'dan son
ra hazinenin altın mevcudu içinde eşre
filer, o/o 13,66 ile Avrupa menşeli ve if
renci altınının ardından ikinci sırayı alı

yordu. ll. Bayezid döneminde ( 1481-1512) 
muhtemelen iki devlet arasındaki müna
sebetlerin bozuk olmasının da rolü ile 
hazine mevcudu içinde eşrefi altın mik
tarı oldukça azaldı (% 4,24). Ancak Mı
sır ' ın fethinden sonra miktar biraz da
ha yükseldi ve o/o 9,22'yi buldu. Yavuz 
Sultan Selim'in "sultani" denilen altın 

parası Mısır'da eşrefi olarak da anılma
ya başlandı. Böylece eşrefiler artık bir 
Osmanlı parası niteliği kazanmış oldu. 
Hazine mevcudu dışında Osmanlı piya
sasında da yine Fatih Sultan Mehmed 
devrinden itibaren eşrefi altının geçerli 
olup ticari faaliyette kullanıldığı anlaşıl
maktadır. Nitekim Bursa sicillerinde XV. 
yüzyıla ait miras taksimiyle ilgili kayıt
lar incelendiğinde, özellikle 1487-1488 
yılından itibaren miras malı arasında eş
refi altınların payının giderek arttığı gö
rülür. Bu sırada o/o 23,35 olan miktar 
1510-1S12'de o/o S2,05, 1S13'te% 46,79 
olmuştu (Sahillioğlu . s. 7). Ayrıca öncele
ri Memlük nüfuzunun hakim olduğu böl
gelerin sancak kanunnamelerinde para 
birimi olarak yine Memlük eşrefileri üze
rinden hesaplamalar yer alır. Yavuz Sul
tan Selim dönemine ait 1S18 tarihli Ur
fa Kanunnamesi'nde. Akkoyunlu kanu
nu uyarınca her deve yükü kumaştan iki 
Kayıtbay eşrefisi veya 1 00 Osmanlı ak
çesi alınacağı kayıtlıdır. Buna göre eşre
fi altını ·SO akçeye tekabül etmekteydi. 
KanUni Sultan Süleyman devrine ait Mı-

EŞREFİYYE 

sır Kanunnamesi ·nde de sık sık eşrefi 

altını tabiri geçer. Kanunnamedeki bil
gilere göre, Osmanlı idaresinin kuruldu
ğu ilk yıllarda Hayır Bey'in valiliği sıra
sında eşrefi altının değeri konusunda bir
takım meseleler ortaya çıkmıştır. Mısır 
eşrefisi 25 para yani SO Osmanlı akçesi 
olduğu halde Hayır Bey zamanında ba
sılan akçelerle değeri 12,5 paraya (25 ak
çe) inmiş ve mukataa hesaplamaları bu 
rayiç üzerinden yapılınca şikayetler baş
lamıştır. İbrahim Paşa'nın Mısır ıslahatı 
sırasında yeniden eski rayicine döndü
rülerek eşrefinin değeri arttırılmış ve 
SO akçe olmuştur (Barkan. s. 372-373). 
Bu durum muhtemelen Yavuz Sultan Se
lim'in para siyasetiyle yakından ilgili olup 
eşrefi altının değerinin düşük tutularak 
piyasadan çekilmesi ve yeni bir para re
jiminin yerleşmesi amacına yöneliktir. 
Ancak Kanuni döneminde bu tür uygu
lamalara son verildiği anlaşılmaktadır. 

Eşrefilerin darbı XVI. yüzyılın ikinci ya
rısında da sürdü; ll. Selim'in İstanbul'da 
eşrefi altını bastırdığı, ayrıca ll. Musta
fa zamanında (1695-1703) cedid eşrefi* 
adıyla yeni bir altın sikke kestirildiği bi
linmektedir. 
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Kadiriyye tarikatının 
Eşrefoğlu Rumi'ye 

(ö. 874 / 1469-70 [?]) 
nisbet edilen bir kolu. 

liJ DİA 

_j 

Osmanlılar döneminde Anadolu'da ku
rulan tarikatların en eskilerinden biri 
olan Eşrefiyye Kiidiriyye tarikatının bir 
koludur. Kadiriye'nin silsilesi tarikatın 

piri Abdülkadir-i Geylanfnin Muhammed 
Şemseddin adlı oğlund~n sonra Muham
med Hüsameddin b. Şemseddin, Şiha
beddin Ahmed b. Muhammed Hüsamed
din, Alaeddin b. Şihabeddin Ahmed va
sıtasıyla babadan oğula intikal eder. Sil-
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