ES' AD b. MEM MATJ
ye ait risalenin tercümesidir. Yanlışlıkla
Muhyiddin İbnü ' I-Arabf' ye nisbet edilen
eser Ali Kadri tarafından yayımlanmıştır
( İ stanb ul 1337) s. Fatiha -i Şerile Tercüm esi (i stanbul 13 27) Sekiz sayfadan ibaret olup ayrıca Risdle-i Es 'adiyye ile birlikte basılmıştır (istanbu l 1986). 6. Divan
(İ stanbu l 132 7) . Aruz veznini oldukça başarılı bir şekilde kullanan Esad Efendi'nin Farsça ve Türkçe şiirlerinin yer aldığı eserde Arapça ve Kürtçe birer şiir
de vardır. Farsça şiirler alfabetik olarak
sıralanmış ve her harf için bir şiir söylenmiştir. Türkçe şiirler üç gazel dışın
da genellikle mutasawıf şairlerin gazellerine yapılan tahmislerle birkaç rubai
ve tarihten ibarettir. Eserin Cemal Sayak tarafından yapılan neşrinde ( İ stan
bu l 199 1) Farsça şiirlerin Ali Nihat Tar lan tarafından yapılan tercümeleri de
verilmiş , Türkçe şiirler ise yayımiayan
tarafından sadeleştirilmiştir. Bu baskı
nın sonuna Esad Efendi'nin, oğlu Mehmed Ali Efendi tarafından manzum olarak Türkçe'ye çevrilen "Mevlid-i Fatıma
tü'z-Zehra " başlıklı yetmiş beş beyitlik
Farsça şiiri de ilave edilmiştir.
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fesi Müstansır- Billah devrinde Mısır'd a
meydana gelen bir kıtlıkta bilhassa müslüman çocuklara bol yiyecek dağıttığı için,
çocukların kendisine "anacığım" anlamı
na gelen "memmati" diye hitap etmeleri
sebebiyle bu lakapla meşhur olmuştur.
Es'ad. Selahaddin -i Eyyübi'nin Fatımı
veziri olduğu sırada babası Ebü Said eiHatir ve hıristiyan olan taraftarlarıyla
birlikte İslamiyet'i kabul etti. Fatımiler'in
yerini Eyyübiler'in almasından sonra da
görevine devam eden Ebü Said ei -Hatir 'in ölümünden sonra Es'ad önce Divanü'l - ceyş reisi. bir müddet sonra da nazırü ' d-devavin oldu . Selahaddin-i Eyyübi döneminde ( 1!71 - 11 93). Divanü' z-zekat ' ın bozulması üzerine bu divanın başına getirildi ; aldığı tedbirlerle kısa zamanda bu müesseseyi düzelterek zekat
gelirlerinin artmasını sağladı. el -Melikü'IAziz devrinde de ( ı ı 93 - 1 198) aynı görevi
sürdürdü. ei-Melikü'I-Adil tahta geçince Safiyyüddin Ali b. Abdullah'ı vezir tayin etti ( 12 00) Öteden beri kendisine kin
besleyen ve intikam almak için fırsat kollayan Safiyyüddin'in hayatına kastetmesinden endişe eden Es'ad Halep'e kaçtı
ve ei-Meli kü'z-Zahir'in himayesine girdi. 28 Cemaziyelewel 606'da (28 Kasım
1209) burada vefat etti ve Ebü Bekir eiHerevf'nin kabrinin yanına defnedildi.
Eserleri. 1. K avdnfnü 'd-devdvi n. En
önemli eseri olup Eyyübi Hükümdan ei Melikü 'I-Aziz Osman'a takdim edilmiştir.
Eyyübiler devrinde idari, mali ve askeri
divanların işleyişinden , Mısır'ın iktisadi.
sınai, zirai hayatından ve coğ rafyasın
dan bahseden eser dört cilt olarak kaleme alınmıştır . Ancak Makri zi'ye göre

Es'ad b. Memmati'nin

~audninü 'd · devavfn adlı

(e l - ljı tat. Il , 160)

orijinali daha o zamanve meçhul bir müellif ta rafından ihtisar edilen kısmı zamanımı 
za intikal etmiştir. Süleymaniye (Ayasofya, nr. 3360), Beyazıt Devlet (Veliyyüdd in
Efend i, nr. 1972) ve Top kapı Sarayı Müzesi (llL Ahmed, nr. 231 O) başta olmak
üzere çeşitli kütüphanelerde nüshaları
bulunan eser ilk defa M. A. en- Neccar tarafından yayımianmış (Kahire 1299 / 1822),
daha sonra A. S. Atiya tarafından tenkitli olarak neşredilmiştir (Kah ire 1943) 2.
el-Faş uş fi ahkiimi Karak uş. Selahaddin-i Eyyübi'nin Kahire valisi ve devrin
en güçlü siması olan Bahaeddin Karakuş ' un İcraatını tenkit için kaleme aldı 
ğı bu eser yayımlanmıştır (Ka hire 13 ı ı).
3. Leta ' ifü'?-?-al]ire. İbn Bessam eş-Şen
terini'nin e? -?-al]ire adlı eserinin özeti
olup yazma nüshası Beya z ıt Devlet Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Veliyyüddin Efend i. nr. 2636)
lar

kaybolmuş

Es'ad b. Memmati'nin kaynaklarda zikredilen diğer bazı eserleri de şunlardır :
Hüccetü 'l-hak cale'l-hal k fi't- tahzir
~in su'i \i~ıbeti '? - ?Ulm th ü kümd~ rJa
rın idari ve siyasi hayatta dikkat etmeleri
gereken hu sus l arı ihtiva eden bu eseri Selahaddin-i Eyyübi'nin çok okud u ğu rivayet edi lir), Telkinü 'l- ya~in ( fı kh a dair).
Dürretü 't-ta c, Dfvdnü şicr, Rava 'tu 'lveka 't fi't- tôril], Zevdhirü 's - sedef ve
cevdhir ü's- sadef, Sırrü 'ş - şicr, N azmü
K elile ve Dimne, Siretü Saidhaddin
Yusuf b. Eyyı1b, eş - Şey' bi'ş - şe y' yü?k er (Se lasifü '?·?eheb; Ka di e i - Fazı l' a ithaf edi l m i şti r) , cİlmü 'n-n eşr, M e?dhib ü '1- m evahib, Me ys ı1rü 'n- na kd (Yakut.
V l,l17- 118)

eserinin zahrivesiyle ilk iki

sayfası (Süleymaniye

Ktp.. Ayasofya. nr. 3360)

ES'AD b. MEMMATİ

( .;-r..

.:.r. ....... ı )

Ebü'I-Mekarim Es'ad b. Mühezzeb
b. Mina b. Zekeriyya
b. Ebi'I-Mellh el -Memmatl
(ö. 606 / 1209 )
Eyyı1bi

L

şair,

veziri,
edip ve tarihçi.
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544'te ( 11 49) hıristiyan Kıpti bir ailenin çocuğu olarak Mısır'da dünyaya geldi. Babası Ebü Said ei-Hatir Fatımiler' in
son döneminde Divanü ' l-ceyş reisi idi.
Dedelerinden Ebü'I-Melih, Fatımi Hali-
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Osmanlı

valisi, şair ve hattat.
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Ankara'ya bağlı Ayaş ' ta doğdu . Ayaş
müftüsü Hasan Efendi'nin oğludur. Aile
şeceresi Bayramiyye-i Melamiyye büyüklerinden Bünyamin Ayaşf'ye kadar çıkar
(DiA, VI, 491)
Medresede tahsilini tamamladıktan
sonra Ayaş voyvodalığına tayin edilen
Esad Muhlis'e bir süre sonra silahşör
lük payesi verildi, 1806'da kapucıbaşı oldu. Ardından İstanbul'a çağrıldı. burada
bazı devlet büyükleriyle tanıştı ve kendisine mirahurluk verildi. Daha sonra sı
rasıyla humbaracıbaşı (18 18). başbaki
kulu (1821). Drama nazırı ve 1825'te paşalık rütbesiyle Edirne valisi oldu. 1827'de Ordu-yı Hümayun memurluğuna tayin edildi. bir yıl sonra da Dimetoka'ya
gönderildi. Aynı yıl Adana. 1829'da Konya valisi oldu. 1828-1829 Osmanlı-Rus
harbinin ardından bölgeyi iyi tanıdığı için
Erzurum valiliğine getirildi. Kendisine
vezirlik rütbesine ek olarak fevkalade
zamanlarda Erzurum valilerine verilen
Şark seraskerliği unvanı da verildi. 1836'da yeni kurulan Erzurum Redif-i MansOre müşirliğine getirildi. Erzurum·u ye-

Es ad
Muhlis

P aşa

hattı yla

ma il
ta' li k kıta
(Münevver
Ayaş lı

koleksiyonu)
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valiliği sırasında yaptırmıştır.
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Esad Muhlis Paşa'nın Murtaza
türbesi - Di ya rbak ı r

Paşa

camii'nin

bitiş i ği nd eki

KAPAR

ESAD MUHLİS PAŞA
(1780-1850)
L

da kendisine ait olmak üzere pek çok
sebil ve bina kitabesinde onun
imzası bulunmaktadır. Erzurum'da kendi adıyla anılan ve minaresinin güzelliğiyle dikkati çeken camiyi de buradaki
çeşme.

niden imar ve tahkim eden Esad Paşa,
1836'da bu görevinden ayrılarak ŞCıra-yı
Babıali azası olduysa da reis Kölemen
Davud Paşa'nın baskısı yüzünden 1839'da buradan da ayrılmak zorunda kaldı .
Aynı yıl Boğaz muhafızı , ardından Sivas, 1840'ta Halep, iki yıl sonra Sayda,
1845'te de ikinci defa Erzurum valisi oldu. Erzurum'da Tanzimat'ın uygulanmasından doğan karışıklıkları önlemeye çalışan Esad Paşa bir yıl sonra aziedildL
Musul valisi iken Bedirhani Bey isyanını
bastırmakta gösterdiği başarı ile dikkati çekti. 1847'de Diyarbekir valiliğine tayin edildi · ve burada vefat etti. Viyana
sefiri iken intihar eden devlet adamı Sadullah Paşa Esad Muhlis Paşa'nın oğ
ludur.
Bilgili. cesur ve dürüst bir devlet adamı olarak tanınan Esad Muhlis Paşa divan şiiri tarzında şiirler de yazmıştır. Sayı bakımından pek fazla olmayan manzumelerinin ölümünden sonra Divançe-i
Es 'ad

Paşa adıyla taşbaskısı yapılmıştır

(İ sta nbul 1268)
Aynı

zamanda devrinin tanınmış hatolan Esad Muhlis Paşa ' nın
hat sanatında kimlerden ders aldığı bilinmemektedir. Edirne Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Üçşerefeli Cami, Bünyamin
Ayaşi Camii ve Münewer Ayaşlı özel koleksiyonundaki yazıları daha ziyade ta'lik,
eeli-ta'lik ve celi-sülüs tarzındadır. Ankara Ayaş'ta Bünyamin Ayaşi Dergahı
camiindeki yazıları, 1809-18 11 yıllarına
ait ilk dönem eserlerinden kabul edilmektedir. Daha sonraki yıllara ait eserlerinde mevcut harf ve kompozisyon güzelliğine bakılırsa çeşitli kademelerde
devam eden devlet görevleri sırasında
yazıya ara vermeden devam ettiği ve şi
irden çok hatla meşgul olduğu anlaşılır.
Gerek memleketi olan Ayaş'ta gerekse
resmi görevle bulunduğu yerlerde naztatlarından
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(ö. 1171 / 1757)
Osmanlı

devlet adamı ,
valisi.

Şam

L
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1113'te (1701) Maarretünnu'man'da
1725 yılından sonra Suriye bölgesinde ve özellikle Şam vilayetinin yönetiminde söz sahibi olan Azınzadeler
ailesine mensup Azmzade İsmail Paşa'
nın dört oğlundan biridir. Babasının mütesellim*i olarak ilk önce Maarre ve Hama'da yöneticiliğe başladı. Şam valisi ve
emir-i hac olan babasının yanında surre
alaylarına katılarak bu hususta da tecrübe kazandı. Yetişmesinde önemli etkisi olan bir başka kişi de amcası Süleyman Paşa'dır.
doğdu.

Esad

Paşa,

1730'da Hama ve Humus
sonra 1732 yılında Trablus vali muavinliğine
getirildi. 1740'ta cerde * başbuğu. 1741 ·de kardeşi İbrahim Paşa ' nın yerine Sayda valisi oldu. Bir yıl sonra tekrar Hama'da görevlendirilen Esad Paşa , ertesi
yıl Şam Valisi Süleyman Paşa· nın Zahir
ei-Ömer'le yaptığı bir mücadele sırasın
da ölmesi üzerine 3 Ekim 1743'te vezirlik rütbesiyle Şam valiliğine tayin edildi.
On dört yıl süren bu görevi sırasında tecrübeli kimselerden oluşturduğu idari mekanizma sayesinde Azmzade ailesinin
muhaliflerine karşı üstünlük sağlamayı
başardı. Ancak zaman zaman merkezi
sancakları mutasarrıflığı yaptıktan

