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1 
AHMED ESAD PAŞA 

(1828- 1875) 

Sultan Abdülaziz devri 
sadrazamlarından. 

L _j 

Sakız'da doğdu. Babası. Kuleağası la
kabıyla anılan Kolağası Mehmed Ağa'dır. 
Kaptanıderya Halil Rifat Paşa'nın aracılı
ğıyla Mekteb-i Harbiyye'ye girdi; 18S7'
de buradan erkan-ı harbiyye yüzbaşısı 
rütbesiyle mezun oldu. Mesleğinde hız
la yükseldi ve Sadrazam Fuad Paşa'nın 
teveccühünü kazanarak Paris sefareti 
ataşemiliterliğine ve Paris'teki Mekteb-i 
Osmanf müdürlüğüne tayin edildi. Bu 
sırada rütbesi de binbaşılığa yükseltil
di. Çalışmaları takdir edilerek kayma
kam ve miralay oldu. Sultan Abdülaziz'in 
1867'de Paris'i ziyareti sırasında mirli
valığa yükseltildi ve padişah ile birlikte 
istanbul'a döndü. Bu arada Aif Paşa'nın 
da teveccühünü kazandı ve dönüşünden 
kısa bir süre sonra Dar-ı ŞOra-yı Aske
riyye azalığına tayin edildi. 1868'de fe
rik rütbesiyle Bosna Fırka-i Askeriyyesi 
kumandanı, yine aynı yıl işkodra vilayeti 
mutasarrıfı oldu. 1869'da Dar-ı ŞOra-yı 
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Askeriyye reisliğine ve ertesi yıl Hassa 
Ordusu müşirliğine getirildi. 1871 'de, 
Alman imparatoru 1. Wilhelm'in impara
torluğunu tebrik etmek üzere gönderi
len "fevkalade heyet"le birlikte Berlin'e 
gitti. Dönüşünde Hüseyin Avni Paşa'nın 
yerine seraskerliğe getirildi. 1872'de 
Bahriye nazırı oldu; aynı yıl içinde ikinci 
defa seraskerliğe tayin edildi. 1 S Şubat 
1873'te sadrazam oldu. Genç yaşta sa
darete tayin edilmesi devlet ricali ara
sında uygun görülmediğinden bu gö
revde ancak iki ay kala bildi. 1 S Nisan 
1873'te aziedilerek önce Konya valili
ğine, bir yıl sonra da Beşinci Ordu mü
şirliği ile birlikte Suriye valiliğine tayin 
edildi. 187S'te tekrar Bahriye nazırı ol
du. Aynı yıl ikinci defa sadarete getiril
di, fakat dört ay sonra aziedilerek önce 
Nafia nazırlığına, ardından Aydın vali
liğine tayin edildi. Bu görevde iken 28 
Kasım 187S'te vefat etti; İzmir'de Şeyh 
Seyyid Mükrimüddin Dergahı haziresine 
defnedil di. 

Yunanca. Almanca, Fransızca ve ingi
lizce bilen Ahmed Esad Paşa dürüst ve 
kanaatkar bir devlet adamıydı. ikinci 
sadareti sırasında maaşını 200.000 ku
ruştan SO.OOO kuruşa düşürmüş, diğer 
devlet adamlarının maaşlarını da ay
nı oranda indirerek devlet bütçesinde 
önemli bir tasarruf sağlamıştır. 
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AHMED FAiZ EFENDi 

(ö. 1907'den sonra) 

Son devir Osmanlı iiiimi 
ve devlet adamı. 

L _j 

Çok sayıda alim yetiştiren ve Serzen
ciler adıyla tanınan seyyid bir aileden 
gelmektedir. Babası, Berzenciyye şeyhle
rinden Mahmud Efendi'dir. 1842'de Mu
sul yakınlarındaki Süleymaniye'ye bağlı 

Addan ( .:ı~~ ) köyünde doğdu. Özel ho
caların yanında başladığı tahsilini Sü
leymaniye ve Kerkük medreselerinde 
tamamladıktan sonra Süleymaniye'de 
Nevtuşfzade Müftü Efendi Medresesi'n
de dersiam oldu (4 Eylül 18591 Uzun sü-

re bu görevi yürüttükten sonra ailesinin 
kalabalıklaşıp geçim zorluğu çekmeye 
başlaması üzerine 1868'de Merke ka
zası naibliğine tayin edilerek idari göre
ve geçti. Köysancak (Musul), Karadak. 
KOtülamare ve Müntefek naibliklerinde 
bulunduktan sonra Kerbela sancağı na
ibi oldu. idari ve ilmi çalışmalarındaki 
başarıları sebebiyle kendisine İzmir pa
yesi verildi ( 1886). Kerbela'daki görevin
de süresini tamamlayınca Dersim sanca
ğı naibliğine getirildi ( 1888) Bir yıl son
ra Urfa naibliğine tayin edildi ve bura
da üç ay kadar mutasarrıf vekilliği de 
yaptı. Bu vazifedeyken kendisine Kudüs 
payesi verildi. 1891 'de Kastamonu mer
kez naibi oldu. Burada ayrıca yedi ay 
valiliğe vekalet etti 1892'de Musul vi
layeti naibliğine getirildi. 1896'da Mu
sul'dan ayrılarak Meclis-i Maarif üyesi 
oldu (24 Ağustos 1897) ve aynı yıl bilad- ı 

hamse payesini aldı. 1901'de Haremeyn-i 
muhteremeyn payesine yükseltildi. 1 
Şubat 1906'da Edirne vilayeti merkez 
naibliğine tayin edildi. 1907'de emekli 
oldu. Bu tarihten sonraki hayatı hak
kında bilgi yoktur. 

Eserleri. Faal bir idareci olan Ahmed 
Faiz Efendi, aynı zamanda İslami ilimie
rin çeşitli dallarında Türkçe, Arapça ve 
Farsça eserler yazmıştır. Hakkında bilgi 
bulunabilen basılmış veya yazma halin
deki eserleri şunlardır: 1. Enfesü'l-fe
vô.,id fi'l-kelô.m ve']- ca~ii,id. Dersim 
naibliği sırasında kaleme aldığı fevaid* 
türündeki bu Arapça eserde, başlıcaları 
kelam, akaid ve fıkıh olmak üzere çe
şitli islami ilimlerle ilgili konular işlen
miştir. Ehl-i sünnet kavramını açıklayan 
bir bölümle başlayan eser 283 varaktır. 
Sonunda 284a'dan 289a'ya kadar devam 
eden bir ilave kısımda müellif Hz. Hü
seyin'e varan nesebi, doğum yeri ve ta
rihi, tahsili, eserleri. mansıpları ve rüt
beleriyle ilgili bilgiler vermektedir. 1889 
yılında tamamlanan eserin bir nüshası 
istanbul Üniversitesi Kütüphanesi 'nde
dir (AY. nr. 4783) 2. Ijayrü'l-eşer fi'n
nusı1si'l-vô.rideti ii }ıak~ı ô.li seyyidi'l
beşer. Muteber kitaplarda yer alan Ehl-i 
beyt. ashap ve Hz. Muhammed hakkın
daki bilgilerden derlenmiş elli yedi varak 
hacminde bir eserdir. Önsözünde belir
tildiğine göre. 1888 Ramazam başların
da, gece gündüz çalışılarak on iki günde 
tamamlanmıştır. Müellifin ta'lik hattıyla 
yazdığı bir nüsha istanbul Üniversitesi 
Kütüphanesi'ndedir (AY, nr. 4840). 3. Ki
tô.bü Cİkdi'l-le, til ffmô. hava ta crffô.ti'l-. . 
culr1m ve yukra,ü calô. işney eaşere 


