
otoriteyi ihlal edecek davranışlardan da 
geri durmadı ve şahsi servetini arttır

mak için devlet aleyhine de olsa önüne 
çıkan fırsatları değerlendirmekten çe
kinmedi. Bu arada menfaatlerini koru
mak için Osmanlı Devleti'ne karşı bede
vilerle iş birliği yaptı. Bu davranışları se
bebiyle bir süre sonra Şam valiliği ve hac 
emirliğinden azledildi. 1757 yılı Ocak 
ayında kendisine, valiliği Halep Valisi Ra
gıb Mehmed Paşa'ya terketmesi emri 
verildi. Ancak Esad Paşa aziine tepki gös
tererek görevden alınmasını engellemek 
için birtakım entrikalara girişti; Şam'da 
çatışmalara sebebiyet verdiği gibi hapis
hanelerdeki bütün mahkumları da ser
best bıraktı. Bununla birlikte azil emrine 
uymak zorunda kaldı ve 21 Ocak 1757'
de Halep valiliğine tayin edildi. 25 Eylül 
1757 tarihinde Sivas valiliğine getirilip 
yine aynı yıl Rusçuk'a sürüldü. 

Esad Paşa'nın önce Sivas'a, ardından 
Rusçuk' a sürgüne gönderilmesi, 1757 

Azmzade Esad ve Azmzade Süleyman paşaların Hama ve 
Humus'ta ki ma i larına dair 1157 <1 7441 tarihli bir hüküm 
(BA, Cevdet· Dahi!iye, nr. 9963) 

yılı Eylülünde meydana gelen, padişahın 
kız kardeşi de dahil 20.000 hacının ölü
müyle sonuçlanan bedevi saldırısı ile il
gili görünmektedir. Nitekim Rusçuk' a 
gitmek üzere Ankara'ya gelen Esad Pa
şa burada idam edildi; başı İstanbul'a 
götürülüp Tunusbağı'ndaki mezarlığa gö
müldü. Geride bıraktığı serveti ise daha 
sonraki yıllarda Osmanlı Devleti 'ni bir 
hayli meşgul etmiştir. 

Soyu halen devam eden Esad Paşa Ma
arretünnu'man, Hama ve Han-ı Şeyhun'
da büyük su havuzları ile hamamlar yap
tırmış, Hama'da hükümet konağı, Hicaz 
yolunda su havuzları ve kuleler inşa et
ti rmiştir. Şam'da camileri. medreseleri, 
yolları ve kanalları tamir ettirip hanlar 
ve hamamlar yaptıran Esad Paşa, Mek
ke ve Medine'de de bazı hayır eserleri 
meydana getirmiştir. Şam 'da yaptırdığı 

köşkü bugün müze olarak kullanılmak

tadır . 
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Iii ALi KARACA 

ESAD PAŞA HANI 

Şam'da XVIII. yüzyılda yapılan 
bir Osmanlı hanı. 

_j 

Şam Valisi Azmzade Esad Paşa tara
fından yaptırılan hanın inşasına 1165 
Zilkadesinde (Eylü l 1752) başlanmış, ka
pısı üstündeki kitabeye göre 1166'da 
( 1753) tamamlanmıştır. Bununla birlik
te h anın 1163'te ( 1750) yapıldığı da ile
ri sürülmüştür (Ekrem Hasan el -U lebi , s. 
478). Emeviyye Camii 'nin güneyinde yer 
alan yapı Şam'ın en büyük ve en ünlü 
hanı olarak tanınmıştır. Bir tarafından 
Hamidiye Medresesi ile Bizüriyye Harna
mı 'na bitişiktir. 

İki katlı olan hanın ortasındaki kare 
avlu, dört payeye dayanan kemerierin 
taşıdığı dokuz kubbe ile örtülmüştür. 

Esad Pasa 
Hanı' nda 

Orta mekanın 

içi nden 
bir görünüş · 

sam 1 
Suriye 

ESAD PAŞA HAN 1 

Bunlardan ortadakinin altında büyük bir 
şadırvan- havuz bulunmaktadır. Han çok 
itinalı bir işçilikle ve Suriye binalarının 
çoğunda rastlanan ablak tekniğiyle , si
yah- beyaz renkte düzgün yontulmuş taş 
sıralarıyla yapılmıştır. Pencereli kubbe 
kasnakları ve kubbelerin iç yüzeyleriyle 
bunların ortalarındaki fenerler de zen
gin surette bezenmiştir. 

Hanın iç tarafında çeşitli gözler bulun
duğu gibi dışında da dükkan hücreleri 
vardır. İç avluya tonozlu bir ana dehliz
den girilir. Bunun solunda küçük bir mes
cid yerleştirilmiş olup yanında ise içinde 
iki sanduka olan bir türbe yer alır. Hanı 
mimari bakımdan etraflı şekilde incele
yen Wulzinger ile Watzinger'e göre yapı 
inşa edilmeden önce var olan ve Baye
zid b. Amr'a ait olduğu söylenen bu tür
be binanın içine alınarak korunmuştur. 

Giriş dehlizinin iki tarafındaki merdi
venlerden çıkılan üst kat daha munta
zam planlı olup hemen hemen hepsi ay
nı ölçülerdeki odaların önlerinde payeli 
galeriler uzanmaktadır. Ortadaki dokuz 
kubbeli aviuyu adı geçen araştırmacılar 
"Yakındoğu ' nun en etkileyici mekanı" 

olarak tarif ederler. Harap halde ve iki 
kubbesi çökmüş durumda olmasına rağ
men Şam esnafı burada Cemal Paşa için 
1918'de bir kabul töreni yapmıştı. Esad 
Paşa Ham 'nın orta kısmı dokuz kubbe
siyle Osmanlı döneminin bedestenleri
nin planına tam bir uygunluk göster
mektedir. Yıktırılan Konya ile Kayseri ve 
Galata bedestenleri bu tipin başlıca ör
nekleriydi. Esad Paşa Hanı, ayrıntılarda 
yerli mimari özelliklere sahip olmakla 
beraber. Osmanlı. bedestenleri gelene
ğini sürdÜren bir eser olarak yapıldığı 
tarih bakımından da bedestenlerin so
nuncusunu teşkil etmektedir. 

Bizüriyye Çarşısı'nın esnafı tarafından 
ambar olarak kullanılan han 1980'li yıl
larda boşaltılarak turistik otel yapılmak 
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ESAD PAŞA HANI 

üzere restorasyonuna başlanmıştı. ancak 
restorasyonu henüz tamamlanmamıştır. 
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~ SEMA Yİ EvicE 

ESAD YANYAVİ 

L 
(bk. YANYALI ESAD EFENDi). 

_j 

Esad Paşa 

Hanı ' nın 

boyuna kesiti 
(Wulzinger· 

Watzinger, 

şekil l S) 

ilk biat eden kişi Ebü'l-Heysem Malik b. 
Teyyihan'dır. Hz. Peygamber Es'ad'ı Nec
car oğullarının temsilcisi (nakib) olarak 
seçtiği gibi diğer on bir temsileiye de 
reis tayin etti. Geceleyin gerçekleşen bu 
buluşmada Es'ad b. Zürare Hz. Peygam
ber'in elini tutarak orada bulunanlara. 
"Ey insanlar! Muhammed 'e ne üzerine 
biat ettiğinizi biliyor musunuz? Siz Arap'
la. Acem'le, cin ve insle İslam'a davet uğ
runda savaşmak üzere biat ediyorsu
nuz" dedi. Oradakilerin savaşanla sava
şacaklarını, barış isteyenle barış yapa
caklarını söylemeleri üzerine Es'ad b. 
Zürare Hz. Peygamber'den kendisine 
hangi şartlarla biat edeceklerini açıkla
masını istedi. ResOl-i Ekrem de Allah'tan 
başka ilah olmadığına ve kendisinin Al-

ES'AD b. ZÜMRE 
( ·.J~j :.r. .. ı. . .. J ) 

Ebu Ümame Es'ad b. Zürare 
b. Udes el-Ensarl 

(ö. 1 / 623) 

ı lah'ın elçisi olduğuna inanmalarını, namaz 
kılıp zekat vermelerini, kendisini dinleyip 
itaat etmelerini. işi ehline vermelerini. 
şahıslarını ve ailelerini korudukları gibi 
kendisini de korumak üzere biat etme
lerini istedi. Onlar da kabul ettiler. 

L 

Medineliler' den 
İslamiyet'i ilk kabul eden kişi. 

_j 

Hazrec kabilesinin Neccar oğulların

dandır. Kardeşi Sa'd b. Zürare de saha
bfdir. Zekvan b. Abdükays ile birlikte, 
müşriklerin ileri gelenlerinden Utbe b. 
Rebia ile görüşmek üzere Mekke'ye git
tiklerinde Hz. Peygamber ' le tanıştılar. 

ResOl-i Ekrem'in onlara İslamiyet hak
kında bilgi vermesi ve Kur'an 'dan bazı 
ayetler okuması üzerine Es'ad ve Zek
van müslüman oldular ve Utbe ile görüş
mekten vazgeçerek Medine'ye döndü
ler. Hicretten üç yıl önce meydana ge
len bu olaydan sonra iki sahabi Medi
neliler'e islamiyet'i tanıtmaya başladı
lar. İbn İshak. Es'ad b. ZOrare'nin Aka
be'de Hz. Peygamber'le buluşan Haz
reeli altı kişilik grupla birlikte müslüman 
olduğunu kaydetmektedir. Birinci ve İkin
ci Akabe biatlarında hazır bulunan Es'ad 
b. Zürare. İkinci Akabe Biatı ·nda gru
bun en genci olarak ilk biat eden saha
bi oldu. Abdüleşhel oğullarına göre ise 
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Es'ad b. Zürare, Medine'de ilk müslü
man arkadaşlarıyla başladığı islam'ı yay
ma faaliyetlerine daha sonra Mus'ab b. 
Umeyr'le devam etmiş, bunun sonucunda 
Medineliler ' in ileri gelenlerinden Üseyd 
b. Hudayr ile Es'ad ' ın halasının oğlu Sa'd 
b. Muaz ' ın da aralarında bulunduğu bir
çok kimse müslüman o l muştur. Kabile
lerinin reisieri olan bu kişilerin gayretiy
le dördü dışında Medine'de İslamiyet'in 
girmediği ev kalmamıştır. 

Hicretten önce Es'ad b. Zürare, Medi
ne'de inşa ettiği bir mescidde beş vakit 
namazla birlikte cuma namazlarını da 
kıldırmıştır . Medine'de ilk cuma nama
zını onun kıldırdığı ve bu namazda kırk 
kişinin hazır bulunduğu bilinmektedir. 
İlk cuma namazın ı hiç unutmayan Ka'b b. 
Malik gibi Medineli bazı sahabiler, Es'ad 
b. ZOrare'nin ölümünden sonra da cu
ma ezanını duyduklarında onu hatıria

yıp kendisine dua ederlerdi (Ebü Davüd. 
"Salat", 2 ı OJ Medine'ye görevli olarak 
gidişinden sonra Mus'ab b. Umeyr de 
Hz. Peygamber'in emriyle bu mescidde 

namaz kıldırmış, Mus'ab'ın bulunmadı
ğı zamanlarda Es'ad b. Zürare onun ye
rine bu görevi ifa etmiştir. Medine 'ye 
hicretinde Hz. Peygamber'in de bu mes
cidde namaz kı ldığı ve kendi meseldini 
burada inşa ettirdiği nakledilmektedir. 

Es'ad b. Zürare, Hz. Peygamber'in Me
dine'ye hicretinden kısa bir süre sonra 
difteri (zebha. zibha) veya kızıl (şevke) has
talığına yakalandı. Bir rivayete göre biz
zat Hz. Peygamber iki defa boğazınİ dağ
ladı. Es ' ad'ın hastalığı sırasında yahudi
lerin, "Eğer Muhammed peygamberse 
arkadaşını iyileştirir" demeleri üzerine 
ResOl-i Ekrem ona doğrudan fayda ve
ya zarar veremeyeceğini söyleyerek (Müs· 

ned, IV, 138) kendisinde insan üstü bir 
güç bulunmadığını belirtmiş oldu. Yaka
landığı hastalıktan kurtulamayan Es'ad 
b. Zürare. hicretin birinci yılı şewal ayın 

da (Nisan 623) Mescid-i Nebevi inşa ha
linde iken vefat etti. Ölümü sırasında 
yanında bulunan Hz. Peygamber cena
zesini yıkayıp kefenledi. namazını kıldır
dı ve cenazesinin önünde kabre kadar 
yürüdü. Es'ad hicretten sonra ilk ölen. 
cenaze namazı Hz. Peygamber tarafın
dan ilk kıldırılan ve ensardan Bakf' Me
zarlığına ilk defnedilen sahabidir. Bakf' 
Mezarlığı'na muhacirlerden ilk gömülen 
kişinin ise Osman b. Maz'On olduğu bi
linmektedir. Es'ad b. ZOrare'nin ölümü 
üzerine Neccar oğulları Hz. Peygamber'e 
gelerek kendilerine yeni bir temsilci tayin 
etmesini istedikleri zaman Resül-i Ekrem. 
"Sizler benim dayılarımsınız. sizin naklbi
niz benim" diyerek onları sevindirdi. 

Erkek çocuğu olmayan Es'ad b. Zürare 
ölümünden önce Kebşe, Habfbe ve Fürey'a 
adlı kızlarını Hz. Peygamber'e emanet et
miş, ResOl-i Ekrem de bunları kendi aile
leri yanında yetiştirerek evlendirmiştir. 
Hz. Peygamber hayatta iken Habibe'den 
doğan EbO Ümame Es'ad b. Sehl b. Hu
neyf'e dedesinin adı ve künyesi verildi. 

Es'ad b. ZOrare'nin Hz. Peygamber'in 
katiplerinden olduğu ileri sürülmüşse de 
bu iddianın güvenilir bir dayanağı yoktur. 
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