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reketlerine elinden geldiği kadar karşı 
koymaktan çekinmemiş. ancak olaylar
dan anlaşıldığına göre şahsi hislerine 
kapılmaktan da kendini alamamıştır. 

Onun edebiyatla yakından ilgili olduğu , 

Türkçe ve bilhassa Arapça, Farsça şiir

ler yazdığı bilinmektedir. Babası Hoca 
Sadeddin Efendi'ye bazı Arapça eserle
rinin tercümesi hususunda yardım et
miştir. Esad Efendi'nin Taezade Meh
med Efendi'den sülüs ve nesih meşket
tiği de bilinmektedir (Müstakimzade. s. 
445) 

Eserleri. 1. Divan. Kaynaklar Esad Efen
di'nin mürettep bir Türkçe divanı bulun
duğunu belirtirler (Ata i. s. 690 ; Kati b Çe
lebi, ll , 701. S. Nüzhet Ergun ise Türkçe 
şiirlerine rastlayamadığını . bazı mecmu
alarda görülen Esad mahlaslı gazelierin 
ona ait olup olmadığının tesbit edileme
diğini, Riyazi ve Kafzade Faizi tezkirele
rinde ona nisbet edilen Türkçe beyitle
rin çoğunun Selanikli Esad'a ait olduğu
nu yazar (Türk Şairleri, lll , 1320) Esad 
Efendi'nin Farsça bir divanının bulun
duğu bilinmektedir (lzahu 'l -meknün, 1, 
489) 2. Gül -i Handdn. Yer yer manzum 
ve mensur bir Gülistan tercümesidir. 
Baş tarafına 1. Ahmed hakkında uzun bir 
mesnevi eklemiştir (Nuruosmaniye Ktp., 
nr. 32 ı 5 ; TSMK. Revan Köşkü , nr. ı 9ı2ı 

Eser. eksik bir yazması esas alınarak 

Şevketbeyzade Saffet Bey tarafından is
tanbul'da basılmıştır ( ı 292) . 

Esad Efendi'nin bu eserlerinden baş
ka Kasi de tü '1- bürde 'ye yaptığı tahmis 
de önemlidir. Bu tahmisin istanbul kü
tüphanelerindeki çeşitli yazma mecmu
alarda nüshalarına rastlanmaktadır (Sü
leymaniye l<tp. , Fatih , nr. 543 ı ; Nilfiz Pa
şa , nr. 846) Bazı kaynaklarda Esad Efen
di'nin Tdcü 't-tevdrfh'e zeyil yazdığı be
lirtilirse de bunun Hoca Sadeddin Efen
di'nin büyük oğlu Mehmed Efendi tara-

fından kaleme alındığı anlaşılmaktadır . 

Ancak babasının tarih ça lışma larına yar
dımcı olduğu bilinmektedir. Esad Efen
di'nin ayrıca Fezdil-i Cum'a (Sü leyma
ni ye K tp., Hamidiye; Murad Molla K tp., 
nr. 539) ve manzum Şemdil Tercümesi 
(Sü leymaniye Ktp ., ibrahim Efendi, nr. 3181 
ad lı iki ayrı eseri daha vardır. 
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ESAD EFENDI, Sahaflar Şeyhizilde 

(1789 -1848) 

Osmanlı vak'anüvisi 

L 
ve Takvim-i Vekayi' nazırı. 

_j 

18 Rebiülewel 1204'te (6 Ara lı k 1789) 
istanbul · da Ayasofya yakınlarında bir 
evde doğdu. Ailesi Malatya'nın Arapkir 
kazasına bağlı Nerdübanlı köyündendir. 
Esad Efendi, geçmişinin Malatya'da med
fun Seyyid Battal Gazi'nin amcası Hüse
yin Gazi'ye kadar uzandığını ileri süre
rek seyyid olduğunu söylemektedir. Aile 
1738'de istanbul'a göç etmiş, babası Ah
med Efendi bir yandan eğitimini sürdü
rürken bir yandan da kitap satışı ile uğ
raşmış ve sahaflar şeyhi olmuştur. Esad 
Efendi bu sebeple Sahaflar Şeyhiziide 
diye şöhret bulmuştur. Eserlerinde ken
disinden sadece "Şeyhzade" diye bahse
der. Tedriste Süleymaniye medresele
ri müderrisliğ ine. kazada ise Kudüs ka
dılığına kadar yükselen babası Ahmed 
Efendi Medine kadılığına giderken bin
diği geminin Süveyş'te batması üzerine 
ölmüş, aynı gemide bulunan Esad Efen
di ise kurtulmuştur (18041. 

Babasının Kudüs ve Mısır kadılıkları 

sırasında yanında bulunup Arapça öğ

renen ve hem ondan hem de diğer ho-

ESAD EFENDi, Sa haflar Şeyhizade 

calardan çeşitl i dersler alan Esad Efen
di. kazadan sonra döndüğü istanbul'da 
Halet Efendi 'ye intisap ederek tahsilini 
sürdürdü. 8 Mayıs 1808'de müderrisli
ğe başladı, 7 Kasım 1819'da milsıle-i 
Sahn•a yükseldi. Ancak ailesini geçin
dirmekte sıkıntıya düşünce müderrisli
ği bırakarak Adapazarı naibliğinde, me
şihat mektupçuluğu yamaklığında, Kü
tahya ve Birgi 'de naibliklerde bulundu. 
Daha sonra istanbul'a döndü; bir yıl is
tanbul kad ılığı vekayi ' katipliği ve 3 Ara
lık 1824 'ten it ibaren de kapan naibliği 
yaptı. Şaniziide Mehmed Ataullah Efen
di'nin vak'anüvislikten aziedilmesi üze
rine. o sırada ikinci defa getirildiği is
tanbul kadılığı vekayi ' katipliği görevini 
yürüten Esad Efendi'ye 29 Eylül 1825'
te vak'anüvislik verildi ve ölümüne ka
dar bu görevde kald ı. Vak'a-i Hayriyye'
den kısa bir süre önce Tdrih 'inin bir kı

sım müsveddelerini ll. Mahmud'a tak
dim etti ve padişah tarafından 1 0.000 
kuruş atıyye ile taltif edildi. ayrıca ilmi 
rütbesi hareket- i altmışlı *ya yükseltil
di. Yeniçeri Ocağı ' nın kaldırılmasını an
latan Üss -i Zafer ad lı eserinin müsved
delerini takdim edince kendisine Evkaf 
müfettişliği ve Üsküdar mahreci payesi 
verildi. Bu eserinin basılması için irade 
çıktı ve tashihiyle bizzat ilgilenmesi em
redildi. Bu tashih görevi. Esad Efendi 'nin 
daha sonra getirileceği Matbaa-i Amire 
ve Takvimhane nazırlığına bir başlangıç 
sayılabilir {Lutfi, ı. 207) . 

6 Ağustos 1828'de Rus cephesine gön
derilen Selim Mehmed Paşa kumanda
sındaki orduya Edirne kadılığı payesiy
le ordu kadısı tayin edilen Esad Efendi, 
ordunun istanbul'dan hareketinden iti
baren Şumnu 'ya varıncaya kadar geçen 
vak'a ları yazdı. Fakat daha sonra yerine 
Çerkeşi Mehmed Efendi gönderilerek 
uhdesinde bulunan vak'anüvislik hizme
tini görmesi için istanbul· a çağrı ldı. 11 
Eylül 1828'de bilfiil Üsküdar kadılığına 
tayin edildi. bir yıl sonra da Mekke pa
yesiyle görevinden alındı. arpalık olarak 
kendisine Yalova kadılığı verildi. 1831 yı 

lında yapılan genel nüfus sayımında Şe
hirköy ve Sofya yöresinde · görevlendiri
len Esad Efendi, 1 Kasım 1831 'de neş
rine başlanan ve ilk Türkçe gazete olan 
Takvim- i Veka yi' nazırlığına ve başya
zarlığına getirildi. Başlangıçta Matbaa- i 
Amire'nin idaresi Hacı Saib Efendi'nin 
üzerinde iken Takvimhane ile matba
anın birlikte idaresinin daha iyi olacağı 
düşünülerek matbaa da Esad Efendi'nin 
idaresine veri ldi. 
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31 Mayıs 1833'te istanbul kadılığı pa
yesini alan Esad Efendi, ertesi yıl vak'a
nüvislik ve Takvimhane nazıriiğı da uh
desinde kalmak üzere bilfiil istanbul ka
dısı oldu. Normal kadılık süresi bitince 
görevi dört ay daha uzatıldı ve Aralık 
183S'e kadar bu makamda kaldı. 6 Ey
lül 183S'te Anadolu kazaskerliği payesi 
ve büyükelçilik unvanıyla Feth Ali Şah'ın 
oğlu Mehmed Şah'ın tahta çıkışını teb
rik için iran'a gönderildi. Bir yıldan faz
la süren elçiliği sırasında üzerindeki gö
revleri yürütmek için vekiller tayin edil
di. iran'dan gelince Takvimhane ve Tab
hane-i Amire nazırlığına dönen Esad 
Efendi. uzun süredir hasta olduğundan 
sadece vak'anüvislik bırakılarak öteki gö
revlerinden aziedildL Ahmed Lutfı Efen
di'ye göre Esad Efendi'nin azline, Tak
vimhane'nin hesaplarını her ay maliye 
hazinesine takdirnde gevşeklik göster
mesi üzerine Maliye Nazırı Nafiz Paşa ile 
aralarının açılması sebep olmuştur (Ta· 

rih, V, 106) Esad Efendi Ağustos 1838'
de yeni kurulmuş olan Karantina Mecli
si'ne üye seçildi, fakat birkaç ay sonra 
bu görevinden alındı. 4 Aralık 1838 ·de 
Rumeli kazaskerliği payesini aldı . Tanzi
mat ' ın ilanından sonra Meclis-i Vala-yı 
Ahkam-ı Adliyye üyesi oldu ve iki yıl ka
dar bu görevi yürüttü. Aynı tarihlerde 
vekaleten nakibüleşraflık görevini de üst
lenen Esad Efendi 6 Ağustos 1841 ·de 
asaleten nakibüleşraf oldu ve ölümüne 
kadar bu görevde kaldı. Daha önce pa
yesini aldığı Rumeli kazaskerliğine 30 
Mayıs 1843'te bilfiil getirildi. Bir senelik 
müddetin sonunda görev süresi beş ay 
daha uzatıldı ve 13 Ekim 1844'e kadar 
bu görevde bulundu. Daha sonra sıbyan 
mekteplerinin ıslahı için Babıali'de teş
kil edilen geçici meclise üye oldu ( 1845) 
Ertesi yıl Meclis-i Maarif-i Umümiyye 
azalığına getirildi, 1847' de de kendisi
ne Mekatib-i Umümiyye nazıriiğı veril-
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di. Bir yıl kadar sonra gerek meclisin gö
rüşüyle hareket etmek istememesi. ge
rekse hastalıklı bir bünyeye sahip olma
sını bahane ederek bu görevinden istifa 
etti. Bunun üzerine 26 Aralık 1847 tari
hinde mevkii daha yüksek. meşguliyeti 
daha az olan Meclis-i Maarif-i Umümiy
ye reisliğine getirildi. Bu onun son gö
revi oldu. Rahatsızlığı giderek artan Esad 
Efendi 4 Safer 1264 ( 11 Ocak 1848) ta
rihinde vefat etti. Cenazesi ertesi gün 
devrin ileri gelenlerinin iştirakiyle Sul
tan Ahmed Camii 'nde kılındı ve istan
bul'da Yerebatan'da yaptırdığı kütüpha
nenin bahçesine gömüldü. 

Kaynaklar Esad Efendi'nin hitabet ka
biliyetine sahip, her işten anlar, zeki, vak
tini araştırma. okuma ve yazmaya has
retmiş alim ve şair bir zat olduğunda 
müttefiktir. Ayrıca yeniçeriliğin kaldırıl
ması öncesinde, askeri alanda yapılacak 
yeni düzenlemelerle ilgili eşkinci hücce
tinin yazılmasının kendisine havale edil
mesi onun güvenilir, namuslu. dürüst ve 
devlet nezdinde saygıdeğer bir kişi ola
rak kabul edildiğinin delilidir. Seyyid Ali 
Rıza Efendi Esad Efendi'yi tenkit ederken 
onun "ferid-i asr, vahid-i dehr" olduğunu 
da belirtmektedir (Esad Efendi, Tarih, İÜ 
Ktp , TY, nr. 158, vr. 37b). Esad Efendi son 
zamanlarında şeyhülislam olmayı çok is
temiş, hatta sırf gözden uzak olmamak 
için soğuk havalarda bile Kanlıca'daki ya
lısından bayramiaşma merasimleri için 
saraya gitmeyi ihmal etmemiştir. Vefat 
ettiği zaman cebinden çıkan. "Bana layık 
(mev'Od) iken cay-ı meşihat 1 Huda'nın 
hikmeti Arif Bey oldu" beyti bu arzusu
nun bir başka göstergesidir. Esad Efen
di, Yeniçeri Ocağı ' nın kaldırılması sıra

sında ismi sıkça geçen ve hizmeti görü
len bir kişidir. O sırada istanbul kadılığın
da vekayi' katibi ve devlet vak'anüvisi 
olan müellif, şeyhülislamın emriyle eş
kinci teşkilatı için kaleme aldığı hücceti 
hem şeyhülislam konağındaki toplantı
da hem de Ağakapısı'nda, ayrıca ocağın 
kaldırılmasıyla ilgili ferman soretini de 
17 Haziran 1826 günü öğle namazından 
sonra Sultan Ahmed Camii'nde bizzat 
okumuştur. Devrinin ısiahat çalışmalarını 
destekleyen Esad Efendi. özellikle Üss-i 
Zafer adlı eserinde ocakları kaldırılan 

yeniçeriler hakkında tahkir edici ifade
ler kullanması sebebiyle eleştirilere ma
ruz kalmıştır. Mustafa Nüri Paşa, bu gö
rüşleriyle kendinden sonraki müellifleri 
de yönlendirdiğini belirttiği Esad Efen
di'yi ağır bir şekilde tenkit etmiştir (Ne· 

tayicü'l·vuküat, lll , 103). 

Esad Efendi ayrıca nadide eserlerden 
derleyip vakfettiği kitaplarla da ilim çev
relerinde müstesna bir yere sahip ol
muştur. Hayatı boyunca topladığı 4000'e 
yakın kitabı S Temmuz 184S'te düzen
lediği bir vakfıye ile ilim aleminin istifa
desine sunmuştur (bk. ESAD EFENDi KÜ

TÜPHANESi) Esad Efendi sıradan bir ki
tap toplayıcısı değil kütüphanesine aldı
ğı her eseri inceden ineeye tetkik eden 
bir şahsiyettir. En iyi yazma nüshaların 
genellikle onun koleksiyonunda bulun
masının sırrını babasının sahaflar şeyhi 
olması kadar kendisinin bu husustaki 
titizliğinde ar.amak lazımdır. Esad Efen
di kütüphanesine aldığı birçok esere ila
velerde de bulunmuştur. 

Eserleri. 1. Tarih. Muharrem 1237 - Zil
hicce 1241 (Ekim 1821 - Temmuz 1826) 
yılları arasındaki olayları ihtiva eder. İki 
cilt olarak düzenlenen eserin istanbul 
kütüphanelerinde birçok yazma nüsha
sı vardır. Muhtemelen ll. Mahmud'a tak
dim edilen nüshalar istanbul Üniversi
tesi Kütüphanesi· nde kayıtlı olanlardır 

(TY, nr. 6002-6005) Müellifin kendi kü
tüphanesiyle (nr 2084) Millet Kütüpha
nesi'ndeki (Ali Emiri, Tarih, nr. 49) nüs-

. ha lar eserin 1. cildini teşkil eden 1237-
1240 ( 1821 -1824 -25) yılları vak'alarını. 

istanbul Üniversitesi (TY, nr. 2391) ve Mil
let Kütüphanesi'ndeki (Ali Emiri, Tarih, 
nr. 50) nüshalar da ll. cildini teşkil eden 
1241 ( 1825-26) yılı vak' alarını ihtiva eder. 
Son nüshada ayrıca Dahiliye katibi Abdür
rezzak Bahir Efendi'nin haşiyeleri ve zey
li vardır. Tarih'in eksik nüshaları müel
lifin kendi kütüphanesi (nr 2083), İstan
bul Üniversitesi (TY, nr. ı 58, ı 203, 2467), 
Beyazıt Devlet (Veliyyüddin Efendi, Cev
det Paşa, nr. 135) ve Millet (Ali Emiri, Ta
rih, nr. 51) kütüphanelerindedir. Eserin 
ayrıca Viyana'da Nationalbibliothek'te ve 
Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi'nde yaz
maları mevcuttur. Bunların dışında Baş
bakanlık Osmanlı Arşivi'nde de (Yıldız 

Esas Evrakı, Ks. 33, Evr. 55, Zrf. 73, Kar. 
90'da Cevdet Paşa evrakı arasında) eksik 
müsveddeleri bulunmaktadır. 2. Üss-i 
Zafer (İstanbul ı 243, 1293). Yeniçeri Oca
ğı ' nın kaldırılmasını anlatan bir eserdir. 
Müellifin kendi kütüphanesinde (nr 207 ı) 
basılmış olanına göre eksik bir nüshası 
vardır. Eser 1833 yılında A. P. Caussin 
de Perceval tarafından Fransızca'ya çev
rilerek Paris'te yayımlanmıştır. Rum
ca tercümesi de 1871 ' de neşredilmiştir. 

Üss-i Zafer'in bazı kısımları Rusça'ya da 
tercüme edilmiştir. 3. Teşrifat-ı Kadime• 
(İstanbul, ts . 1 ı 2871). Osmanlı Devleti'nin 



resmi teşrifatını anlatan bir eserdir. 4. 
Sefername-i Hayr. ll. Mahmud'un 1831 '
de Çanakkale Boğazı ' na ve Edirne'ye yap
tığı gezinin anlatıldığı bir eserdir. Gezi 
notlarını müellifin kardeşinin oğlu Ah
med Nazif tutmuş, daha sonra bu not
lar Esad Efendi tarafından düzenlenmiş
tir. Yazma halindeki eserin müellif hat
tı nüshası İstanbul Arkeoloji Kütüpha
nesi 'nde bulunmaktadır (Reca izade Ek
rem, nr. ı57) . Mehmed Sesim tarafın
dan 16 Aralık 1831 'de temize çekilen 
bir nüshası İstanbul Üniversitesi Kütüp
hanesi'nde (TY, nr. 5080), başka bir nüs
hası da Berlin · de Staatsbibıiothek ' te 

(MS, Or.oct. 2439) kayıtlıdır. Eserin Ah
med Nazif tarafından Seierü '1-mevdıld 

ii seferi'l- cali es -Sultan MaJ:ımıld adıy
la yapılmış Arapça tercümesi ise Süley
maniye Kütüphanesi 'ndedir (Pertev Pa
şa, nr. 472 / 3) s. Ayatü 'l-hayr. ll. Mah
mud'un 1837'de Tuna vilayetine yaptığı 
geziyi anlatan eserin bilinen tek yazma 
nüshası Süleymaniye Kütüphanesi 'nde 
bulunmaktadır (Hüsrev Paşa , nr. 319) . Bu 
gezinin özeti Takvim-i Vekiiyi'de veril
miştir (sy. ı49 , 25 Rebiülewel ı253) . 6. 
Ahvôl-i Tunus. Tunus'un Osmanlılar ta
rafından fethinden Sultan Abdülmecid 
devrinde Ahmed Paşa'nın valiliğine ka
dar geçen süre içindeki olayları anlatan 
bir risaledir. 21 Cemaziyelewel 1271 '-
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de (9 Şubat 1855) temize çekilen nüsha
sı İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'n
de kayıtlıdır (TY, nr. 6ı45) . 7. Münşeat. 

Esad Efendi'nin gerek kendi bazı şiirle
rini gerekse başkalarının yazdığı şiirleri, 
vakfiye sOretlerini, çeşitli mektupları . 

hal tercümelerini, dTbaceleri, takrizleri , 
arzuhalleri, tezkireleri, mahkeme i'lam
larını. arTzaları, kaimeleri, bazı tarih, ha
dis. tefsir. fıkıh ve tasawuf kitapların
dan nakilleri , müellifin kendisi ve ailesi 
hakkındaki bilgileri ihtiva etmektedir. 
Bu yazıların bir kısmı sonradan temize 
çekilmiş ve müellifin kendi kütüphane
sindeki 3737, 3847, 3848, 3850, 3851 , 
3855, 3856. 3857 numaralı mecmuala
ra kaydedilmiştir. Süleymaniye Kütüpha
nesi'nde bulunan (Yazma Bağış l ar, nr. 20ı) 
Mektebü'l- edeb ii vesaili'l- matiab adlı 
diğer bir münşeat mecmuasındaki bazı 
yazılar yine Süleymaniye Kütüphanesi'n
deki (Hacı Mahmud Efendi , nr. 2689) bir 
başka mecmuada temize çekilmiştir. 

Kendi kütüphanesinde 3842 nurnarada 
kayıtlı mecmuada çeşitli dini konulara 
açıklık getirmek üzere kaleme aldığı 

müsvedde halindeki yazıları yer almak
tadır. Bu yazıların birçoğu İstanbul Üni
versitesi Kütüphanesi'ndeki nüshada (ib
nülemin, nr. 2875) temize çekilmiş ola
rak mevcuttur. Esad Efendi Kütüpha
nesi'ndeki mecmuada ise (nr. 3850) özel-
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likle bazı bitki, kök ve tohumların , ay
rıca ilaç, şerbet ve macun terkipleri ve 
faydaları üzerinde durulması Esad Efen
di'nin bu konuda bir eser hazırlamayı 
tasarladığını akla getirmektedir. 8. Bağ

çe-i Safa- enduz•. Salim Tezkiresi'nin 
zeyli olup 1135-1251 (1722-1835) yılla
rı arasında yaşayan şairlerden 205'inin 
biyografisini ihtiva etmektedir (Süley
maniye Ktp ., Esad Efendi. Yazma Bağışlar, 
nr. ı85) 9. Şahidü 'l-müverrihin. Türk
çe'de kullanılan bazı kelimelerin imlası
nı . tarih düşürmenin kurallarını ve bu 
vadide eser vermiş bazı şairlerin kısa bi
yografilerini ihtiva eden bir eserdir. Bi
linen iki yazma nüshası Millet Kütüpha
nesi'nde kayıtlıdır (Ali Emiri, Tarih, nr. 362, 
363). 363 numaralı nüsha 362'de kayıtlı 
olanın bazı kısımlarının temize çekilmiş 
şekli olmakla birlikte her iki yazma da 
Esad Efendi'nin hattıyla dır. Eserin 1247 . 
( 1831 ) yılında bastırtldığı belirtilmişse de 
{nr 362, vr. ı2 • ) bunun gerçekleşmediği 
anlaşılmaktadır. 10. Pendname. Çocuk
lar için yazılmış manzum bir öğüt kita
bıdır. Matbu olan eserin üzerinde basıl
dığı yer ve yıl belirtilmemiştir. 11. Mesh- i 
Ricl ve Mesh-i Huf. Ehl-i sünnet ve ŞTa 
arasında tartışma konusu olan abdestte 
çıplak ayağa meshetme veya mest üze
rine meshetme meselesine dair olan bu 
risale kendi kütüphanesinde kayıtlıdır 

(nr. 3625, vr . 1 b-J2•). 12. Nasrun aziz. Ya
şanmış bir olaydan hareketle iman- amel 
münasebetini ele aldığı bir risaledir. Ese
rin kısa bir bölümü isim belirtilmeden 
Mustazraf Tercümesi'nin 147. sayfası
na kaydedilmiştir. Esad Efendi'nin, dost
larının ricası üzerine biraz daha geniş 

olarak 1845'te yazdığı nüsha ise kendi 
kütüphanesinde bulunan bir yazmanın 
içindedir (nr. 3625, vr. 1 3b- ı 8 • ) Muhte
melen bundan temize çekilmiş bir baş
ka nüsha da İstanbul Üniversitesi Kütüp
hanesi'nde bulunmaktadır {İbnülemin , 

nr. 2649, vr. 35 b-39• ). 13. Delailü nübüv
veü nebiyyina. Esad Efendi bu eserde 
Tevrat ve İncil nüshaları hakkında bilgi 
verip bu kitaplarda Hz. Peygamber'e dair 
işaretiere temas etmekte ve teslis akT
desi üzerinde durmaktadır. Eserin müel
lif hattı müsveddesi Süleymaniye Kütüp
hanesi' ndedir (Yazma Bağışl a r. nr. 203) . 
İyi bir yazması ise müellifin kendi kütüp
hanesinde kayıtlıdır (nr. 3842, vr. 3b- ı Oh) 

Muhtemelen bundan temize çekilmiş bir 
nüshası da İstanbul Üniversitesi Kütüp
hanesi 'nde bulunmaktadır (İbnülemin, 

nr 2875, vr. ı b_9 b) İslam Ansiklopedi
si'nde (IV, 365) söz konusu edilen İhü-
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Jclfü't- Tevratfn adlı eser bu risale olma
lıdır. Esad Efendi'nin İsbôt-ı Nübüvvet 
adındaki bir başka risalesi de istanbul 
Üniversitesi Kütüphanesi'ndedir (İbnüle
min, nr. 2875, vr. 25 8 -31 b). 14. Mehasin-i 
Mecidiyye. Sultan Abdülmecid'in irade
siyle kaleme alınmış, padişaha itaat ve 
dua, sahip olunması gereken güzel ah
lak, sakınılması gerekli olan kötü huy
lar ve insanın haklarıyla ilgili üç bölüm
lük bir risaledir. Eserin istanbul 'da ba
sıldığı belirtiliyorsa da (Süleymaniye Ktp ., 
Yazma Bağışlar, nr. 203, vr. 6b 'ye ilave edi
len kağıt) bu baskı gerçekleşmemiştir. 

Hisaleden bazı bölümler Süleymaniye Kü
tüphanesi'ndeki nüshaya (Yazma Bağış

lar, nr. 203) kaydedilmiştir. 15. Beyanü's
sıfati 's-sübı1tiyyeti'llahi Teôla. Allah 'ın 

sübuti sıfatlarının tarif ve izah edildi
ği bu risalenin temize çekilmiş metni is
tanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde ka
yıtlıdır (İbnülemin, nr. 2649, vr. tOb-28b). 
Bunlardan başka Esad Efendi, isim koy
madığı bir risalesinde istanbul'un fet
hiyle ilgili hadisten yola çıkarak fetih için 
gelen sahabiler. yapılan birkaç kuşatma 
ve Hz. Ebu Eyyüb el-Ensari'nin hayatı
nı anlatmıştır. Risalenin, müellifin kendi 
kütüphanesinde (nr. 385 I , vr. 297b- 305•) 
ve istanbul Üniversitesi Kütüphanesi'n
de (ibnülemin, nr. 2649, vr. ı b_7b) nüsha
ları vardır. "Dünya hayatı kafiriere süs
lü gösterildi" (el-Bakara 2/ 212) mealin
deki ayetin açıklandığı yine isimsiz bir 
risalesi de istanbul Üniversitesi Kütüp
hanesi'nde kayıtlıdır (ibnülemin, nr. 2649, 
vr. 3Qb. 33• ). 

Şiirleri. Esad Efendi'nin şiirleri dağı

nık olarak çeşitli mecmualarda bulun
maktadır. Bunların çoğu kendi kütüpha
nesindediL Bu kütüphanede 3852 nu
marada kayıtlı olan müellif hattı nüsha 
Esad Efendi'nin 1257 (1841) yılına ka
dar yazdığı şiirleri ihtiva eder. 3841 nu
maradaki yazma, yukarıdaki nüshanın 

Tahir Selam Bey tarafından düzenlen
miş şeklidir. Buraya 1260 (1844) yılına 
kadar yazdığı şiirler de eklenmiştir. 3854 
nurnarada kayıtlı yazma ise Esad Efen
di'nin 1259-1263 ( 1843-1847) yılları ara
sında yazdığı şiirleri içine alır. 1750 nu
maradaki nüshada kendi hattıyla yazdı
ğı na't ve kasideler bulunmaktadır. 2852 
numaralı bir başka müellif hattı yazma, 
Sultan Abdülmecid'e ithaf edilmiş 102 
beyitlik kasideyi ihtiva etmektedir. 3845 
numaradaki yazmada yedi kaside bulun
maktadır. 1749 numaralı nüsha yine biz
zat Esad Efendi tarafından yazılmış olup 
bazı na't, takriz ve mesnevileri ihtiva et-
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mektedir. 1748 numaralı yazmada sa
dece çeşitli vesilelerle düşürülmüş tarih
ler, 1747'deki yazmada ise "Kıtalar· baş

lığı altındaki şiirleri bulUnmaktadır. is
tanbul Üniversitesi Kütüphanesi'ndeki 
yazma (TY, nr. 2813) Esad Efendi Kütüp
hanesi'nde mevcut bir nüshaya (nr. 384I) 
benzemektedir. istanbul Üniversitesi Kü
tüphanesi'nde bulunan bir başka yazma 
ise (TY, nr. 3022) Esad Efendi'nin Surna
me-i Sôliha Sultan adlı mesnevisidir. 
Ancak bu şiir, şairin kendi kütüphane
si'ndeki mesnevisinden (nr. I 749, vr. 4•-
6b) uzunluk dışında bir farklılık göster
memektedir. 

Tercümeleri. 1. Zibô-yı Tevarih. Esad 
Efendi, Muslihuddln-i Lari'nin (ö 979 / 
1572) Farsça Mir'atü'1-edvar ve mir
~iitü '1 - al.Jbôr adlı umumi tarihini, daha 
önce Hoca Sadeddin Efendi tarafından 
yapılan tercümesini ve diğer kaynakları 
göz önünde tutarak yeniden Türkçe'ye 
çevirmek istemiştir. Ancak yaratılıştan 
başlayıp Yavuz Sultan Selim dönemine 
kadar gelen bu eseri ll. Mahmud'a ka
dar getirmeyi düşünmüşse de Deyleml
ler'e kadar olan kısmını tercüme edebil
miştir. Eserin müellif hattı ile olan tek 
nüshası Esad Efendi'nin kendi kütüp
hanesinde bulunmaktadır (nr. 24IO). 2. 
Mahmı1dü'1-eser ii tercemeti'l-Mustaz
rafi'1- m üste 'ser. Daha çok Mustazraf 
Tercümesi diye tanınan eser, Muham
med b. Ahmed el -ibşlhfnin e1-Müstad
raf min külli fennin mustazraf adlı mu
hadarat*a dair eserinin tercümesidir. 
Esad Efendi, 1250 yılı ortalarında (1834 
sonları) ll. Mahmud'un emriyle başladı
ğı tercümesine "kultü" (dedim) işaretiy
le ilavelerde bulunmuş, bazı yerlerini de 
değiştirmiştir. Muhadarat ilmine dair 
yazılmış eserlerin en değerlilerinden bi
ri olarak nitelendirilen kitap istanbul'da 
yayımlanmıştır (1-11, I26I-I263). 3. Kev
kebü'1-mes'ı1d ii kevkebeti'1-cünı1d. 

Şeyh Muhammed b. Mahmud ei-Cezai
ri'nin es-Sa'yü'1-MaJımı1d ii ni~ami'1-
cünı1d adlı eserinin tercümesidir. ll. Mah
mud'un askeri alanda yaptığı yenilikie
rin akla ve dine uygunluğunu ortaya ko
yan esere tercüme sırasında Esad Efen
di de bazı ilavelerde bulunmuştur. 21 
Şewal 1244'te (26 Nisan 1829) temize 
çekilmiş ve muhtemelen padişaha su
nulmuş olan bir nüshası kendi kütüpha
nesinde kayıtlıdır (nr. 2363). 4. Es'ile ve 
Ecvibe. Ders Vekili Akşehirli Ömer Efen
di 'nin, 1250 Reblülewelinde (Temmuz 
I834) yapılan ruus imtihanında sorulan 
sorularla cevaplarından tertip ettiği ri-

saleni n tercümesi dir. Aynı yıl istanbul'
da neşredilen risalenin el yazması mü
tercimin kendi kütüphanesinde bir mec
mua içerisindedir (nr. 3737, vr. 95b-97•). 
5. lman-ı Ebeveyn. Saçaklızade Meh
med 'in Hz. Peygamber'in anne ve baba
sının imanları konusunda yazdığı risale
sinin beş fasıl halinde yapılmış tercüme
sidir. Bir nüshası Esad Efendi· nin ken
di kütüphanesinde bulunmaktadır (nr. 
385l,vr. I b-7•). 

Esad Efendi'nin. ibnü' I-Eslr'in el-Ka
mil ii't- taril.J adlı eserini tercümeye baş
ladığı biliniyorsa da (BA, irade-Dahiliye, 
nr. 6217) tercüme ile ilgili herhangi bir 
çalışmaya rastlanmamıştır. Esad Efen
di, Birgivl Mehmed Efendi'nin tecvid ko
nularını ihtiva eden ed-Dürrü '1- ye tim 
adlı risalesini el- Virdü'l-müfid ii şer

hi't- tecvfd adıyla şerhetmiştir (İstanbul 
I 264, 1276, I 298). 

Sursalı Mehmed Tahir Esad Efendi'
nin başka eserlerinden de bahsederek 
bunlardan bazılarının kendi kütüphane
sinde bulunduğunu belirtmekte ve ad
larını vermekteyse de (Osmanlı Müellif 

leri, ııı. 25-26) bu eseriere kütüphane
lerde rastlanamamıştır. Bizzat kendisi
nin yazdığım söylediği Teracimü emsa
li'l- üdebô, istanbul'daki saha be kabir
leri hakkında bir risale, Arapça'daki na
dir kelimeleri ihtiva eden bir mecmua, 
fıkıhla ilgili Hayrun kesfr adlı bir mec
mua, mutasawıfların özelliklerini man
zum ve mensur olarak anlatan bir baş
ka mecmua ile imam-ı Azam'ın Ebu Yu
suf'a nasihatleriyle ilgili tercümesinin 
(bunlar için bk. Münşea~ Süleymaniye Ktp ., 
Esad Efendi, nr. 385I, vr. 3I5b; Tarih, iü 
Ktp. , TY, nr. I 58, vr. 37b) nerede olduğu 
bilinmemektedir. 

Telif ve tercüme eserlerinin sayısı Esad 
Efendi 'nin verimli bir yazar olduğunu 
gösteriyorsa da bunlar genellikle sanat 
değeri yüksek olmayan, özellikle nesir 
dili bakımından kuru ve zevksiz eserler
dir. Gerek Tarih'inde gerekse Üss-i Za
fer'de eski nesir geleneğinden ayrılına
yıp lüzumsuz dlbacelerle başladığı sö
zü uzun cümlelerle birbirine bağlaması 
ayrıca tenkit edilmiştir. Ağır üslubu ll. 
Mahmud'un da dikkatini çekmiş ve ken
disinden daha sade bir dil kullanması is
tenmiştir. Son zamanlarında, çeşitli dini 
konularda halkı aydınlatmak için yazdı
ğı risalelerindeki üslübun ağırlığını ken
disi de kabul etmiş ve daha sade yaz
mak istediğini özellikle belirtmiştir. Mus
tazraf Tercümesi'nde kaydettiği satır-



!ara dayanarak (ll. 1324) M. Fuad Köp
rülü Esad Efendi'yi milli !isan ve edebiyat 
cereyanının ilk nazariyecisi gibi göster
mektedir (Edebiyat Araştırmalan !, s. 297-
298) Nihad Sami Sanarlı da Esad Efen
di'yi XIX. yüzyıl başlarında nesir sahasın
daki mahallileşme cereyanının önemli bir 
temsilcisi olarak kabul etmekte, onu 
Türkçe'de sade dile ve halk lisanına doğ
ru gidişin sebeplerini gösteren, adeta 
nesirde sadeliğin kaidelerini koyan biri 
olarak takdim etmektedir. Esad Efen
di'nin Tarih'i. Üss -i Zafer'i ve bazı müs
veddeleri Ahmed Cevdet Paşa ve Ahmed 
Lutfi Efendi tarafından kaynak olarak 
kullanılmıştır. Divan edebiyatının hemen 
her türünde eser veren Esad Efendi güç
lü bir şair olarak görülmemekte. man
zumelerinin taklit olduğu söylenmekte
dir. Çeşitli vesilelerle padişaha manzum 
tarihler ve kasideler takdim eden Esad 
Efendi'nin bazı manzumeleri devrin ga
zetelerinde çıkmıştır. 
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ESAD EFENDi, Salihzade 
(1740-1814) 

Osmanlı şeyhülislamı. 
_j 

6 Eylül 1740'ta istanbul'da doğan Ah
med Esad. ll. Mustafa ' nın başimamı Şey

hülislam Mehmed Salih Efendi'nin oğ
lu. Şeyhülislam Camgöz Mehmed Emin 
Efendi'nin kardeşidir. Dağıstani İbrahim. 
Seyyid Abdülhalim efendilerden ve dö
nemin diğer alimlerinden ders alarak 
yetiştikten sonra 1755'te ibtida-i haric 
derecesiyle müderris oldu. Çeşitli med
reselerde görev yaptı. 1770'te Süleyma
niye müderrisi iken kadılık mesleğine 

geçerek önce İzmir. 1778'de Bursa ka
dılığına getirildi. 1782 ·de Mekke paye
sini aldı, 1787'de istanbul kadılığına ta
yin edildi. Bir yıl sonra Anadolu kazas
kerliğinin önce payesi verildi: 1790 ·da 
da bu göreve fiilen tayin edildi (Tarik Def

teri, i Ü Ktp., TY, nr. 8879, vr. !3•). 1791 '
de görev süresini tamamlayarak mazul 
olduğunda Dimetoka ve Hayrabolu ka
zaları arpalık olarak kendisine verildi. 
Bu dönemde özellikle yenilik ve ısiahat 
taraftarı olarak dikkati çekmeye başla
dı. lll. Selim 'in ( 1789- 1807), saltanatının 
başlarında yapacağı icraatı geniş bir ta
bana yaymak için devrin idareci ve ay
dınlarından ısiahat layihaları istediği sı

ralarda layiha sunan ikisi yabancı yirmi 
iki kişi arasında Esad Efendi de bulun
maktaydı. Onun görüşleri daha ziyade 
askeri ağırlıklı olup köklü yenilikleri or
taya koymuyordu (Karai, 7V, 1/ 6. s. 108, 
346) 

Esad Efendi birincisi 179!l'te, ikincisi 
1798'de olmak üzere iki defa birer yıl sü
reyle Rumeli kazaskerliği yaptı. 29 Mu
harrem 1218'de (21 Mayıs 1803) Rumeli 
kazaskerliğinden mazul bulunduğu bir 
sırada Ömer Hulüsi Efendi'nin yerine şey
hülislam oldu. Üç yıl altı ay kadar devam 
eden ilk meşihati dönemi, lll. Selim'in 
Nizam-ı Cedi'd faaliyetlerini yoğun olarak 
yürüttüğü yıllara rastlamaktadır. Esad 
Efendi yeniliklere taraftar bir alim ola
rak padişahın faaliyetlerini destekiemiş
tL lll. Selim, Nizam-ı Cedid teşkilatının 
Rumeli'de uygulanması için Kadı Abdur
rahman Paşa'yı görevlendirdiğinde Edir
ne'de buna karşı bir hareket başlamış, 
Şeyhülislam Esad Efendi'nin de karşı çı
kanlar aleyhine verdiği fetva asiler ara
sında duyulunca kendisine karşı büyük 
bir tepki oluşmuştu . Yoğun tepkiler kar
şısında padişahın icraatında ısrar etme-
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yip Nizam-ı Cedid uygulamasını yarıda 
bırakmasından sonra sadece yeniçeriie
rin değil ulemanın da muhalefetiyle kar
şılaşan Esad Efendi görevinden ayrılma
ya mecbur oldu ( 14 Kasım 1806) 

lll. Selim'in katliyle sonuçlanan Kabak
çı Mustafa isyanı sırasında oldukça zor 
günler yaşayan. başta Şeyhülislam Ata
ullah Mehmed Efendi olmak üzere u1e
manın karşı çıkması ile hayatı kurtulan 
Esad Efendi. ll. Mahmud'un tahta çıkı
şından on dokuz gün sonra ikinci defa 
şeyhülislamlık görevine getirildi (22 Ce
maziyelahir 1223 / 15 Ağustos 1808) Bu 
tayinde onun yenilikçi ve lll. Selim taraf
tarı oluşunun önemli rolü vardır. Esad 
Efendi'nin üç ay kadar süren bu meşi
hati son derece yoğun hadiseler arasın
da oldukça sıkıntılı geçti. Sened-i İtti
fak çalışmaları. Sekban-ı Cedid adıyla 

Nizam-ı Cedid'in yeniden canlanaırııma
sı . Alemdar Vak'ası ve nihayet IV. Mus
tafa'nın idamı gibi devlet ve cemiyeti 
sarsan olaylarda Esad Efendi daima dev
letin yanında ve asilerin karşısında yer 
aldı. Özellikle asilerin ll. Mahmud'u ber
taraf edip IV. Mustafa'yı yeniden tahta 
çıkarma gayretleri içinde olmaları üze
rine Şeyhülislam E;sad Efendi, Kayma
kam Memiş Paşa . Kaptan Ramiz Paşa ve 
diğer bazı devlet erkanı ile saray ulema
sı uzun müzakerelerden sonra IV. Mus
tafa'nın idamına karar vermiş ve gerek
li fetva da Esad Efendi tarafından hazır
lanmıştı. Alemdar Vak'ası'ndan sonra 
idareye hakim olan zorbalar bütün bu 
faaliyetleri sebebiyle Esad Efendi'yi "Ni
zam-ı Cedid şeyhülislamı" diye dillerine 

Salihzade Esad Efendi'nin bir fetvas ı 

( ilmiyye Satnamesi. s. 570) 
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