
(Madrid 1963; Kah i re 1985) Endülüs tari
hi hakkın dadır. 1 O. D irasat ii şev re 1919 
(Kahire 1976). 11 . el-Mesacid (Küveyt 
198 1 ). Bu kitapta mescidlerin önemi an
latı larak çeşitli mescidler üzerinde araş

tırma yapılmıştır. 12. Başavat ve suber 
başavat: Şuretü Mışr ii 'aşreyn ( Kahi
re !984). Kavalalı Mehmed Ali Paşa zama
nından başlamak üzere Enver Sedat'a ka

dar Mısır'ın siyasi hayatında rol oynamış 
devlet adamları hakkındadır. 13. et-Ta
rif] ve'l-mü'erri]]ıln; dirase ii 'ilmi't
tari]] mahiyetühu ve mevzu'atühu, 
me?;ahibühu ve medarisühu 'inde'l
garb ve i'lamü külli medrese ve baf:ış 
ii felsefeti't-tari]] ve med]]al ila fı~hi't

tari]] (Kahire 1984). 14. Dirasat fi's-sire
ti'n-nebeviyye (Kah i re 1985). 15. er-Ribô. 
ve ]]arabü'd-dünya (Kahire 1986) . 16. 

Şüyu]]u'l-'aşr fi'l-Endelüs (Kahire 1986) 

17. Atlasü tari]]i'l-İslô.m (Kahire 1987). 

18. el-İslamü'l-fatiJ:ı (Kahire 1987). 19. 

'Alemü'l-İslam (Kah i re 1989). 20. el-Ka'
betü'l-müşri~a ve'l-'udvan 'al ey ha (Ka
hi re !991 ). 21 . EJ:ı_adişü münteşıfi'l-leyl 

(Kah i re 1993). 22. el-İslam ii 'ışrin ay e 
(Kahire 1993) . 23. el-Cariye ve'ş-şa'ir 
(Kahire 1993) 24. Tari]]u'l-Cogrô.fya 
ve'l-cografiyyun fi'l -Endelüs (Madrid 
1967; Kahire 1406/1986). İdrlsl, Bekrl, Bl
rün!, İbn Hazm, İbn HaldOn gibi çok sayı
da müslüman alim ve onların Endülüs'ün 
coğrafyasıyla ilgili eserleri hakkında bilgi 
vermektedir. 25. Tari]]u'l-müslimin fi'l
baJ:ıri'l-mütevassıt: el-evQ.a'u's-siyasiy
ye ve'l-iktişadiyye ve'l-ictima'iyye (Ka
hire 1411/1991) 26. A]]bô.rü'l-'aşr ii in
~ıQ.a'i devleti Beni Naşr (Kahire 1992). 

27. Tari]]u'l-Magrib ve J:ıaQ.aretühu (I
II, Beyrut 1412/1992) . Bu eserde Kuzey 
Afrika tarihi ve kültürü geniş bir şekilde 
ele alınmıştır. Hüseyin MGnis. Rif:ıletü İbn 
Battuta'yı neşrettiği gibi (İbn Battuta ve 
ref:ıalatühu , Kah i re 1980) Corcl Zeydan'ın 
Tari]] u 't - temeddüni'l-İslami adlı eseri
ni gözden geçirerek yayımiarnıştır ( Kahi
re 1968). 
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HÜSEYiN NİZAMŞAH 
( o~ fu:...; .:,y.;-> ) 

(ö. 972/1565) 

Nizamşahiler Devleti'nin 
üçüncü hükümdan 

(1554-1565). 
_j 

Kuzey Dekken bölgesinde 748 (1347) 
yılında kurulan Behmenller Devleti'nin 
934'te ( 1527) yıkılmasından sonra orta

ya çıkan beş sultanlıktan (Adilşahller, Be
rldşahller, imadşahller, Kutubşahller) biri 
olan ve Ahmednagar'da 1. Ahmed Nizam

şah Barhl tarafından kurulan Nizamşa
hller Devleti 'nin ikinci hükümdan 1. Bur
han Şah'ın en büyük oğludur. 1554 yılın
da "el-müeyyed min indillah" lakab ıy l a 

tahta geçti. Bazı kaynaklarda Şii tema
yüllü olduğu yazılıdır. Saltanatının ilk yıl
larında önce kendisine rakip çıkan kar
deşi Abdülkadir'in isyanını bastırdı. Daha 
sonra diğer kardeşleri Miran Şah Haydar 
ve Miran Şah Ali ile mücadele etti. 

Taht iddiasında bulunan kardeşlerin 
BldıpGr'a sığınmasıyla bu defa Nizamşa

hller'le Adilşahller arasında aralıklarla sa
vaşlar meydana geldi. Bu savaşlar sırasın
da Adilşahller safında yer alan H in dO Vica
yanagar racalığının Dekken'deki müslü
man varlığını tehdit etmeye başlaması 
üzerine G ülkünde, Adil şah! ve Bldarlı sul
tanlıkları Nizamşahller ile ittifak yaptılar. 

Hüseyin Nizamşah'ın da içinde bulundu
ğu müttefik ordu, Raca Ram Ray'ın idare
sindeki Vicayanagar ordusu ile savaşmak 
üzere Talikota'ya (Rakasa- Tangadi) geldi ve 
yapılan savaşta 32.000 atlı , 300.000 yaya 
ve 1500 kadar filin bulunduğu kalabalık 

HindG kuwetleri bozguna uğradı ( 5 Ocak 
1565) Raca Ram Ray yakalanarak öldü
rüldü. Müttefiklerin ordusu racalığa gir

di ve beş ay boyunca bölge yağma edildi. 
Bu savaş Hindistan'ın güney kısmının ka
derinde önemli rol oynadı. Hüseyin Nizam
şah bu savaşın ardından ülkesine döndü, 

fakat kısa bir süre sonra vefat etti (7 Zil

kade 972/6 Haziran 1 565). 

Nizamşahller'in büyük hükümdarların
dan biri kabul edilen Hüseyin Nizarnşah 
adil ve cesur bir idareci olarak tanınır. An
cak sonu gelmeyen karışıklıklarla uğraş
mak zorunda kaldığı için Ahmednagar'
da kalıcı bir istikrar sağlanamamıştır. 
Bununla birlikte Talikota Savaşı'ndan 
sonra Ahmednagar sarayı şair ve sa
natkarların toplandığı bir merkez haline 

gelmiştir. 

HÜSEYiN PAŞA, Ağa 
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- liJ ENVER K oNUKÇU 

HÜSEYiN PAŞA, Ağa 
(1 776 -1849) 

Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasında 
önemli rol oynayan 
Osmanlı veziri, 

Asakir-i Mansure-i Muhammediyye'nin 
ilk seraskeri. 

L _j 

Edirne'de doğdu. Ruşçuklu bir aileye 
mensup olup babasının ad ı Hacı Musta
fa'dır. Ailesiyle birlikte Edirne'den Ben
der'e giderek burada Yeniçeri Ocağı'na 
girdi. 1203'te (1788-89) İstanbul'a gel
dikten sonra 1807'de yapılan Rusya se
ferine katıldı ve cesaretiyle dikkati çekti. 
Ardından Sadrazam Silahdar Ali Paşa'ya 
intisap etti ve yenilikçi fikirlerle yetişti. 

Ocak içinde hızla ilerleyerek kısa sürede 
zağarcıbaşılığa yükseldi. ll. Mahmud Ye
niçeri Ocağı'nı kaldırmak için yüksek rüt
beli ocak zabitliklerine kendi fikrinde ye
nilikçi adamlar yerleştirirken H alet Efen
di'nin engellemeye çalışmasına rağmen 
Ali Paşa'nın tavsiyesiyle Hüseyin Ağa'yı 
önce kul kethüdalığına . sonra da yeniçe
ri ağalığına getirdi (I 823) . 

Hüseyin Ağa, yenilik düşmanı olan ocak 
ileri gelenlerini birer bahane ile ya orta
dan kaldırdı veya iş başından uzaklaştırdı. 
Ustaların ocak içindeki nüfuzunu iyi bil
diğinden odabaşı ları . gizlice toplayarak 
ocak ustalarının tahriklerine alet olma
malarını söyledi. Böylece ustalarla odaba
şıların arasını açtı. Aynı şekilde ocaktaki 
tayın ustaları ile seğirdim aşçı ustalarını 
da birbirine düşürdü (Cevdet, XII, 72-73). 

Amacı. ocak içindeki nüfuz! u kimseleri te
mizleyip yerlerine kendi adamlarını yer
leştirmekti. Bu faaliyetleri esnasında Ket
hüdayeri Celaleddin Ağa'nın büyük yar
dımlarını gördü. Yeniçeri ağalığı sırasın
da ayrıca İstanbul'un Asmaaltı, Tahtaka
le, Balıkpazarı gibi yerlerdeki işsiz güçsüz 
takımının barındığı bekar odalarını ve 
kahvehaneleri yıktırdı (Lutfi', 1, I 53). Böy
lece kısa süre içinde İstanbul'da büyük te
mizlik yaptı. bu arada çoksayıda düşman 
kazandı. Bu hizmetlerine karşıhk26 Ekim 
1823 tarihinde vezirlikle taltif edildi ve 
bundan böyle Ağa Paşa unvanıyla anı! ma-

3 



HÜSEYiN PAŞA, Ağa 

ya başlandı (BA, HH, nr. 90). Fakat her
hangi bir suikasta uğrarnaması için yeni
çeri ağalığından alınarak aynı yılın sonla
rında, üzerinde Bursa ve İzmit sancakla
rı mutasarrıflığı da olduğu halde vezirlik
le İstanbul Bağazı'nın Rumeli yakası mu
hafızlığına getirildi (BA, HH, nr. I 7480) . 

istanbul'dan uzaklaştınlmamasının se
bebi gerektiğinde emrindeki kuwetlerle 
hemen yardıma koşması idi. 

Hüseyin Paşa'nın asıl önemli rolü Yeni
çeri Ocağı'nın ortadan kaldırılması sıra
sında oldu. Onun kararlı tutumu ve tav
siyesiyle Eşkinci Ocağı'nın teşkilinden 
sonra, yeniçerilerin yeni talim şekillerini 
reddedip 1 S Haziran 1826 tarihinde ayak
lanmaları üzerine emrindeki sekban as
kerleri ve topçularla yetişerek Boğaz'ın 
Anadolu yakası muhafızı Darendeli İzzet 
Mehmed Paşa ile birlikte yeniçeri kışiala
rını top ateşine tuttu (Lutfi, IX, 77). Bu 
hizmetlerine karşılık, üzerinde eski gö
revleri olduğu halde yeni kurulan Asakir-i 
Mansüre-i Muhammediyye seraskerliği
ne getirildi. Bu görevi sırasında da özel
likle asi yeniçerilerin bertaraf edilmesin
de önemli hizmetleri geçen Ağa Hüseyin 
Paşa, Mayıs 1827'de seraskerlikten istifa 
ettiyse de Boğaz muhafızlığı görevi üze
rinde kaldı. 1828-1829 Osmanlı -Rus sa
vaşında ordu seraskeri olarak Ş um nu ve 
Balkanlar'ın savunmasıyla görevlendiril
di (a.g.e., ll, 25). Şumnu'yu azimle müda
faa etti, fakat Ruslar'ın Aşağı 1\ma'daki 
istihkamları ele geçirmesine engel olama
dı. Daha sonra "sevahil seraskeri" unva
nıyla Kamçı Suyu'na, ardından Rusçuk 
muhafızlığına tayin edildi, savaştan son
ra Edirne valiliğine getirildi ( 1831) . İşkod
ra'daki Arnavut isyanı dolayısıyla Üsküp'e 
gönderildi. 1832'de Mehmed Ali Paşa'nın 

oğlu İbrahim Paşa kumandasındaki Mı
sır kuvvetlerine karşı gönderilen ordunun 
başında serdar olarak Halep'e gitti. Bazı 
kaynaklara göre Hüseyin Paşa bu göreve 
sadaret payesiyle getirilmiştir ( Sicill-i Os
manr, ll. 226). Ancak Osmanlı kuwetleri
nin önce Humus civarında, sonra da Be
Jen Geçidi'nde arka arkaya mağJQp olması 
üzerine aynı yıl içinde serdarlık görevin
den ve Edirne valiliğinden alındı (Lutfl. IV, 
ı 7). Bir süre İstanbul'da ikamet etti ve 
bu sırada ll. Mahmud tarafından "iftihar" 
nişanıyla ödüllendirildi. Halep'ten döner
ken yanında bulunan pek çok para, mü
cevherat, değerli eşya ve birkaç kölesinin 
hazine memurlarınca bir ecnebi gemisi
ne yüklenmesine ve bu geminin de firar 
etmesine çok üzülen Hüseyin Paşa 1833 
Ağustosunda Vidin muhafızlığına getiril
di. Uzunca bir süre bu görevde kaldıktan 

4 

sonra 1843 yılında İstanbul'a çağrıldı. Bu
rada Kıla-i Hakaniyye nazırlığı yaptı ve bazı 
meclislerde görev aldı. 1847'de ikinci de
fa tayin edildiği Vidin muhafızlığı sırasın
da 25 Nisan 1849 tarihinde vefat etti. Ön
ce burada kale içine defnedildiyse de Vi
din ve dolayiarının Bulgarlar tarafından 
işgali üzerine kemikleri ŞOra-yı Devlet 
azasından oğlu Ali Şevket Paşa tarafından 
İstanbul'a getirildi ve Topkapı Mezarlığı'
na gömüldü. 

Zeki, gayretli, cesur, sadık, ciddi bir kim
se olan Hüseyin Paşa'nın geceleri huzu
runda kitap okutup dinlediği. Sultan Ab
dülmecid'in kendisini huzuruna kabulde 
ona saygı gösterdiği ve oturmasına mü
saade ettiği nakledilmektedir (a.g.e., ı. 

236; VIII, 180). 

Hüseyin Paşa'nın görev yaptığı yerler
de pek çok hayratı vardır. Boğaz muhafı

zı iken "Kıla-i Hakaniyye" denilen yirmi se
kiz kaleyi. Baltalimanı ve Çakalburnu tab
yalarını tamir ettirmiş. bazısına yeni sar
nıçlar yaptırmış. Kalender Kasrı'na dağ

dan tatlı su getirtmiştir. Bab- ı Seraske
ri'deki kagir yangın kulesini de (b k. BEYA

ZlT YANGlN KULESi) ll. Mahmud'un em
riyle Ağa Hüseyin Paşa yaptırmıştır. Hatta 
kule inşaatının tamamlanmasına tarih 
düşüren Keçecizade İzzetMolla'ya görevli 
bulunduğu Şumnu'dan caize göndermiş
tir (a.g.e., VIII. 181 ). İstanbul Emirgan'da 
iskele başında kagir bir muvakkithfınesi 
de bulunan Hüseyin Paşa Şumnu'ya dört 
saatlik mesafeden tatlı su getirtmiş ve 
bunun için bir çeşme, yine Şumnu'da ka
gir olarak Fedai ve Çengel adlarında iki 
tabya yaptırmıştır. Ayrıca Semendire'
de köprüsü, Silistre'de cami, mektep ve 
medresesi, Lam kasabasında iç kalede 
camisi ve Lam Suyu üzerinde yedi gözlü 
kagir bir köprüsü de mevcut olup Niğbo
Ju'da iki çeşme, iki erzak arnbarı inşa et
tirmiş ve Niğbolu Kalesi'ni onartmıştır. 
Aynı şekilde Belgradcık kazasındaki Eski 
Kale'yi stratejik önemi sebebiyle yeniden 
inşa edip genişletmiş, burada yeni tab
yalar ve yirmi topu alacak büyüklükte bir 
kale ile çeşme yaptırmıştır. Vidin'de "koç" 
denilen büyük ambarlarla otuz iki topu 
alacak şekilde cephaneli bir karakolhane 
ile Kumbayırı Kapısı'nda yirmi sekiz topu 
alacak kapasitede kagir bir kale yaptıran 
Hüseyin Paşa Vidin ve Varna'da askeri 
hastahaneler inşa ettirmiştir. Filibe'ye iki 
buçuk saat mesafeden getirttiği tatlı su 
için kırk üç adet çeşme ile kagir büyük bir 
şadırvan, Edirne'de Havass-ı Mahmud Pa
şa'da (Hasköy) çeşme ve şadırvan yaptır
dığı gibi Lüleburgaz Camii'ni tamir ve bu
rası için de yine bir şadırvan inşa ettir-

miştir (a.g.e., VIII, 182) Hüseyin Paşa, 
Edirne valiliği sırasında şehrin manzaralı 
bir yerinde inşa ettirdiği büyük konakta 
1846 yılında Sultan Abdülmecid'i ağırla
mıştır (DİA, X, 433). 
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Iii ABDÜLKADiR ÖzcAN 

ı 
HÜSEYiN PAŞA, Amcazade 

ı 

L 
(bk. AMCAZADE HÜSEYiN PAŞA). 

_j 

ı 
HÜSEYiN PAŞA, Cezayirli 

ı 

L 
(bk. CEZAYİRLİ HÜSEYiN PAŞA). 

_j 

ı 
HÜSEYiN PAŞA, Deli 

ı 

(ö. 1069/1658) 

L 
Girit serdan ve sadrazam. 

_j 

Bursa Yenişehir'de doğdu (Silahdar, ı. 

I 78). Genç yaşta İstanbul'a gitti. Önce Es
ki Saray'da, ardından Topkapı Sarayı'nda 
eğitildi. Zülüflü baltacılar sınıfına girerek 
burada ağa dairesinde hizmet etti. Ende
run'da bulunan pehlivanlar arasında adı 
geçen ve bedenen çok güçlü bir yapıya sa
hip olan Hüseyin Ağa , İran elçisinin kim
senin kuramayacağını iddia ettiği yayı ku
runca IV. Murad'ın dikkatini çekti ve onun 
yakınları arasında yer aldı. Daha sonra kü
çük m'irahurluğa, ardından da büyük ml
rahurluğa getirildi, buradan vezirlik rüt
besiyle kaptan-ı deryalığa tayin edildi (Ha
ziran 1634) . Donanma işlerini kethüdası 
Piyale Bey'e bırakarak "derya kalemi"ne 
bağlı zeamet ve tirnar sahipleriyle birlik
te IV. Murad'ın yanındaRevan Seferi'ne 
katıldı ( 1635). Revan Kalesi'nin fethinde 
özellikle topçuluktaki maharetiyle padi
şahın gözüne girdi. Daha sonra katıldığı 
Tebriz Seferi sırasında Mısır valisi oldu ve 
bu görevde bir yıl dokuz ay kadar kaldı . 

Mısır'da adı bazı suistimaliere karışınca 
görevinden alındı, bir süre Çinili Köşk'te 


