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~ M . ALi KAPAR 

ESAD MUHLİS PAŞA 

(1780-1850) 

Osmanlı valisi, şair ve hattat. 
_j 

Ankara'ya bağlı Ayaş'ta doğdu . Ayaş 

müftüsü Hasan Efendi'nin oğludur. Aile 
şeceresi Bayramiyye-i Melamiyye büyük
lerinden 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 ol
du. Ardından İstanbul'a çağrıldı. burada 
bazı devlet büyükleriyle tanıştı ve ken
disine mirahurluk verildi. Daha sonra sı
rasıyla humbaracıbaşı ( 18 18). başbaki 

kulu (1821). Drama nazırı ve 1825'te pa
şalık rütbesiyle Edirne valisi oldu. 1827'
de Ordu-yı Hümayun memurluğuna ta
yin edildi. bir yıl sonra da Dimetoka'ya 
gönderildi. Aynı yıl Adana. 1829'da Kon
ya 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 MansO
re müşirliğine getirildi. Erzurum·u ye-
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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 Si
vas, 1840'ta Halep, iki yıl sonra Sayda, 
1845'te de ikinci defa Erzurum valisi ol
du. Erzurum'da Tanzimat'ın uygulanma
sından doğan karışıklıkları önlemeye ça
lışan Esad Paşa bir yıl sonra aziedildL 
Musul valisi iken Bedirhani Bey isyanını 
bastırmakta gösterdiği başarı ile dikka
ti çekti. 1847'de Diyarbekir valiliğine ta
yin edildi · ve burada vefat etti. Viyana 
sefiri iken intihar eden devlet adamı Sa
dullah Paşa Esad Muhlis Paşa'nın oğ
ludur. 

Bilgili. cesur ve dürüst bir devlet ada
mı olarak tanınan Esad Muhlis Paşa di
van şiiri tarzında şiirler de yazmıştır. Sa
yı bakımından pek fazla olmayan man
zumelerinin ölümünden sonra Divançe-i 
Es 'ad Paşa adıyla taşbaskısı yapılmıştır 
(İ stanbul 1268) 

Aynı zamanda devrinin tanınmış hat
tatlarından olan Esad Muhlis Paşa ' nın 

hat sanatında kimlerden ders aldığı bilin
memektedir. Edirne Türk ve İslam Eser
leri Müzesi, Üçşerefeli Cami, Bünyamin 
Ayaşi Camii ve Münewer Ayaşlı özel ko
leksiyonundaki yazıları daha ziyade ta'lik, 
eeli-ta'lik ve celi-sülüs tarzındadır. An
kara Ayaş'ta Bünyamin Ayaşi Dergahı 
camiindeki yazıları, 1809-18 11 yıllarına 

ait ilk dönem eserlerinden kabul edil
mektedir. Daha sonraki yıllara ait eser
lerinde mevcut harf ve kompozisyon gü
zelliğine 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 naz-

mı da kendisine ait olmak üzere pek çok 
çeşme. sebil ve bina kitabesinde onun 
imzası bulunmaktadır. Erzurum'da ken
di adıyla anılan ve minaresinin güzelli
ğiyle dikkati çeken camiyi de buradaki 
valiliği sırasında yaptırmıştır. 
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~ KAMİL ŞAHİN- M. BüSREV SUBAŞI 

ESAD PAŞA, Azınzade 

(ö. 1171 / 1757) 

Osmanlı devlet adamı, 

Şam valisi. 
_j 

1113'te (1701) Maarretünnu'man'da 
doğdu. 1725 yılından sonra Suriye böl
gesinde ve özellikle Şam vilayetinin yö
netiminde söz sahibi olan Azınzadeler 
ailesine mensup Azmzade İsmail Paşa'
nın dört oğlundan biridir. Babasının mü
tesellim*i olarak ilk önce Maarre ve Ha
ma'da yöneticiliğe başladı. Şam valisi ve 
emir-i hac olan babasının yanında surre 
alaylarına katılarak bu hususta da tec
rübe kazandı. Yetişmesinde önemli et
kisi olan bir başka kişi de amcası Süley
man Paşa'dır. 

Esad Paşa, 1730'da Hama ve Humus 
sancakları mutasarrıflığı yaptıktan son
ra 1732 yılında Trablus vali muavinliğine 
getirildi. 17 40'ta cerde * başbuğu. 17 41 ·
de kardeşi İbrahim Paşa ' nın yerine Say
da valisi oldu. Bir yıl sonra tekrar Ha
ma'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 vezir
lik rütbesiyle Şam valiliğine tayin edildi. 
On dört yıl süren bu görevi sırasında tec
rübeli kimselerden oluşturduğu idari me
kanizma sayesinde Azmzade ailesinin 
muhaliflerine karşı üstünlük sağlamayı 
başardı. Ancak zaman zaman merkezi 


