
!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-

ESAD EFENDi, Salihzade 

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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dolamışlardı. Kendisine karşı tepkilerin 
artması üzerine, bir suikasta uğrama
sından endişe edildiğinden görevden alı
narak (3 Şewal 1223/ 22 Kasım 1808) ar
palığı olan Manisa ·ya gönderildi (ŞanT

zade, 1, 146- 147) 1809'da Bursa'ya, bir 
müddet sonra da istanbul'a Kanlıca'da
ki yalısına dönmesine izin verildi. 1 O Mu
harrem 1230'da (23 Aral ık 1814) vefat 
etti ve Fatih'te Sinan Ağa Camii hazire
sine gömüldü. Esad Efendi'nin Nizam-ı 
Cedid ve IV. Mustafa ' nın katli için verdi
ği fetvaları bilhassa önemlidir. Fetva ve 
arzlarında Mehmed Salihzade Ahmed 
Esad i mzasını kullanmıştır. 
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!il MEHMET İPŞİRLİ 

ESAD EFENDi, Uryanizade 

(1814-1889) 

Osmanlı şeyhülislamı. 

İstanbul'da doğdu. ll. Mahmud döne
mi kadılarından Mehmed Said Efendi '
nin oğludur. XVII. yüzyılda istanbul'a ge
lip yerleşen Kilisli meşhur alim Osman 
el- Uryani'nin soyundan geldiği için Urya
nizade lakabıyla anılır. Relsülkurra Hoca 
Abdullah Efendi, Abdülkadir Bey ve Ho
ca İsmail Efendi'den dini. edebi ve akli 
ilimleri tahsil eden. ayrıca hat dersle
ri de alan Ahmed Esad Efendi 1246'da 
( 1830) Fetvahane yazıcıları arasına ka
tıldı. Serez, Halep, Kastamonu, Manastır 
ve Şam kadılıkları sırasında beraberinde . 
bulunduğu ve naibliğini yaptığı babası
nın 1264'te (1848) Şam'da vefat etme
sinden sonra İstanbul ' a döndü. 1853 'te 
Eyüp, bir yıl sonra Üsküdar ve 1855'te 
tekrar Eyüp kadılıklarında bulundu. Er
tesi yıl bilad-ı hamse payesiyle Edirne 
kadısı ve 1858 ·de Medine kadısı oldu. 
Daha sonra Harem-i şerif tamirat mü
dürlüğünü de üstlendi ve o sırada de
vam etmekte olan tamir işlerinin 1861 ·
de tamamlanmasını sağladı. Bu başarı-
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sından dolayı kendisine İstanbul paye
si verildi. 1862'de istanbul'a döndükten 
sonra Meclis-i Tedkikat-ı Şer'iyye üyesi, 
1863'te kassam-ı askeri, 1864'te sad
reyn (Anadolu ve Rumeli kazaskerliği) müs
teşarı ve 1866'da İstanbul kadısı oldu. 
Bu görevleri sırasında Meclis-i Tedkl
kat-ı Şer'iyye üyeliği de devam etti. is
tanbul kadılığından sonra Bursa müfet
tiş hükkamlığına getirildi ve bu görevi 
sırasında 1870'te Anadolu kazaskerliği 
payesini aldı. Aynı yıl istanbul'da Meclis-i 
intihab - ı Hükkami'ş-şer· başkanlığına 
ve buna ilave olarak Meclis-i Tedkikat- ı 

Şer ' iyye başkan vekilliğine tayin edildi. 
Bu görevlerinden istifasından bir yıl ön
ce 1875'te Rumeli kazaskerliği payesini 
almıştı. 1876'da bütün görevlerinden is
tifa ederek sakin bir hayat yaşamak is
tediyse de çok geçmeden Ayan Mecli
si üyeliğine seçildi. Şeyhülislam Ahmed 
Muhtar Beyefendi'nin görevinden ayrıl
ması üzerine de 4 Aralık 1878'de şey
hülislam tayin edildi. 17 Ocak 1889'da 
bu görevde iken vefat etti ve Eyüp 'te 
Ebüssuüd Efendi haziresi karşısındaki 

özel kabrine defnedildi. Daha sonra da 
üzerine bir türbe yapıldı. Tek oğlu olan 
Muhammed Halid de babasından bir bu
çuk yıl sonra ölmüştür. 

Murassa' Osmani, murassa· Mecidi, 
murassa' imtiyaz nişanları sahibi olan 
Esad Efendi münis. çalışkan ve bulun
duğu görevde kendisinden bekleneni ve
ren bir kişiydi. Saltanat makamı ile iliş
kilerinde oldukça dikkatli davranırdı. Ha
rem-i şerif'in onarımı sırasındaki titiz 
çalışmaları ile hem Sultan Abdülmecid'in 
hem de Abdülaziz ·in teveccühünü ka
zandığı gibi şeyhülislamlığı dönemin
de de ll. Abdülhamid'in güvenini kazan
mıştı. Özellikle aynı gün göreve başladı
ğı Sadrazam Tunuslu Hayreddin Paşa'
nın Mes'üliyyet-i Vükela Kanunu'nu çı

kararak saray ve hükümdar karşısında 
Babtali'yi güçlendirme çabalarına hara
retle karşı çıkışı ll. Abdülhamid tarafın
dan takdirle karşılanmıştı. 28 Temmuz 

urvanizade 
Esad Efendi'nin 

türbesi
Eyüp 1 

Istanbul 

urvanizade Esad Efendi'nin bir fetvası 
(ilmiyye Saln8mesi, s. 612) 

1879 ·da Es ad Efendi ile aralarında bu 
konuda çıkan sert tartışma sonucunda 
Tunuslu Hayreddin Paşa istifa etti. Şey
hülislamlığı süresince saltanat ve hila
fet haklarının savunuculuğunu yapan 
Esad Efendi vekiller heyetinde her işe 
karışmaz. ancak karıştığı işlerde sözü
nü dinletirdi. Şüphenin yaygın olduğu 
bir dönemde ulema sınıfı hakkında pa
dişahın güvenini kazanması ve jurnal
cileri mümkün olduğu kadar meşihat
tan uzak tutması itibarını arttırdı. An
cak onun döneminde teşkilat bakımın
dan meşihatta önemli gelişmeler sağ
landığı söylenemez. Meşihat teşkilatının 
etkinliğinin arttırılması. şer'iyye görev
lilerinin kalitesinin yükseltilmesi. dinin 
korunması ve yayılması gibi konularda 
çeşitli teklifler yapılmışsa da bu dönem
de herhangi bir yenifiğe gidilmemiştir. 
Onun tavrı. mevcut teşkilatla yapılabile
ni yapmaya çalışmak şeklinde kendini 
göstermiştir. Esad Efendi'nin fetvaları
nın bir kısmı İJ(iveli Mecmua-i Cedi
de'de bulunmaktadır (s. 4. 9-10). 
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