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ABDULLAH PAŞA, Muhsinzâde

Sâ lih Ta ri hi: Pat ro na Ha lil Ayak lan ma sı Hak-
kın da Bir Kay nak (nşr. Be kir Sıt kı Bay kal), An-
ka ra 1962, s. 26, 29-31, 34, 36-37, 42; Şeh rizâde 

Meh med Sa id, Hadîka tü’l-vü zerâ Zey li (Os man-
lı Sad ra zam la rı: Ha di ka tü’l-vü ze ra ve Zeyl le ri 
için de, haz. M. As lan), İs tan bul 2013, s. 209-212; 
Subhî Ta ri hi: Sâmî ve Şâkir Ta rih le ri ile Bir lik te 
(haz. Me sut Ay dı ner), İs tan bul 2007, s. 63, 66, 69, 
76, 82, 122, 314, 330, 357, 362, 372, 425, 427; 
Şem‘dânîzâde, Mü ri’t-tevârîh (Ak te pe), I, 17-21, 
66-67, 127, 141, 146; Vâsıf Ah med Efen di, Târih, 
Ka hi re 1246, s. 187; Uzun çar şı lı, Os man lı Ta ri hi, 
IV/2, s. 343-347; Yu zo Na ga ta, Muh sinzâde Meh-
med Pa şa ve Âyan lık Mü es se se si, Tok yo 1974, 
s. 13, 14, 117-118; Ay ver di, Av ru pa’da Os man lı 
Mi‘mârî Eser le ri III, s. 29, 370, 447-448.

ÿFe ri dun Eme cen

– —ABDULLAH PAÞA, Seyyid
(ö. 1174/1761)

Osmanlý sadrazamý.˜ ™

“Ke si ci” la kap lı Ker kük lü Firârî Sey-

yid Ha san Pa şa’nın oğ lu dur. Bu se bep le 

Firârîzâde ola rak da anı lır. Sa ray da ye tiş ti 

ve silâhşor luk, ka pı cı ba şı lık, ka pı cı lar ket-

hüdâlı ğı gi bi önem li yer ler de bu lun du. Bu 

ara da ba zı ağa la ra vekâlet et ti. 1151 Mu-

har re min de (Ma yıs 1738) bü yük mîrâhur-

lu ğa ge ti ril di. Ay nı yıl vezâret le, Ay dın’da 

çı kan Sa rı be yoğ lu is ya nı nı bas tır mak la gö-

rev len di ri len Şehlâ Ah med Pa şa’ya yar dım 

için Ana do lu’ya as ker sev ket me si em ri ve-

ril di (Subhî Ta ri hi, s. 447). 1155’te (1742) 
Ana do lu Bey ler be yi He ki moğ lu Ali Pa şa’ya 

se ras ker lik kür kü ile bir lik te sadâret müh-

rü nü gö tür dü.

Ocak 1746’da üç tuğ lu ve zir rüt besiyle, 

1718’den be ri mu has sıl lık şek lin de yöne-

tilen ve sad ra zam la ra has ola rak ta yin 

edi len, an cak o sı ra da eya le te çev ri len 

Kıb rıs va li li ği ne ge ti ril di. Er te si yıl kasım 

sonların da Rak ka va li li ği ne nakledil diy se 

de he men ar dın dan tek rar es ki göre vinde 

kal ma sı uy gun gö rül dü. Mart 1747’de Ay-

dın (Gü zel hi sar) mu has sı lı ol du. On iki gün 

son ra hâmi si Dârüs saâde Ağa sı Moral ı 

Be şir Ağa onu giz li ce gön der di ği bir ha-

se ki ile İs tan bul’a ça ğır dı ve 17 Şâban 

1160 (24 Ağus tos 1747) ta ri hin de Sul tan I. 

Mahmud ta ra fın dan sad ra zam lı ğa ta yin 

edil di (Şem‘dânîzâde, I, 133; Vâsıf, s. 157). 
Baş ta çağ da şı Vak‘anü vis İzzî ol mak üze re 

(Târih, vr. 133a) bu mü na se bet le ta rih ler 

dü şü rül müş tür.

Ab dul lah Pa şa’nın sad ra zam lı ğı dö-

ne mi nin en önem li dış ha di se si 4 Ey lül 

1746 ta ri hin de İran’da Nâdir Şah’ın öl dü-

rül me si nin ar dın dan ye ri ne ge çen Av şar 

hâne da nıy la ya pı lan, ant laş ma nın de va-

mı nı sağ la ma ya yö ne lik fa ali yet ler ol du. 

Ni te kim I. Mah mud’un ya zı lı em ri üze ri ne 

konulara de rin vu ku fu bu lun duğu üze-

rinde durulur. Oku ma ve yaz ma ya önem 

veren, kül tür lü, iyi ye tiş miş bir kişiy di. 

Bazı kaynak lar da ondan “Çelebi” un vanıyla 

bah se dil me si muhte me len dönemi-

nin kül türel çev re le rin de ta nınmasıy la 

bağlantılı dır. Ab dul lah Pa şa’nın dev let ni-

za mı na da ir Edir ne Vak‘ası sı ra sın da da-

ha def ter dar iken III. Ah med’e su nulmak 

üze re bir risâle ka le me al dı ğı bi lin mekte-

dir (Risâle fî nizâmi’d-dev le, TSMK, Re van 
Köşkü, nr. 1161, Ha zi ne, nr. 380). Bu ra-

da vezîriâza mın gö rev le ri, çe şit li idarî 

gö rev li le rin, Ye ni çe ri Oca ğı’nın, ti mar ve 

zeâmet sa hip le ri nin, reâyânın du ru mu 

ko nu edil miş tir. Eser ka ta log lar da ön ce 

oğ lu Muh sinzâde Meh med Pa şa’ya, da ha 

son ra ağa be yi Meh med Efen di’ye nis bet le 

kay de dil miş tir (Ka ra tay, Türk çe Yaz ma lar, 
I, 507-508). Ay rı ca sad ra zam lı ğı dö ne mi ne 

ait Telhîsât ad lı bir risâle si var dır (Sü ley-
ma ni ye Ktp., Esad Efen di, nr. 2238; Nagy 
Pi ena ru, “In for ma tii is to ri ce dintr-o co lec tie 
ine di ta de do cu men te oto ma ne din 1737: 
Tel hîsât-ı Sad ra zam Muh sinzâde Çe le bi Ab-
dul lah Pa şa”, Stu dii şi Ma te ri ale de Is to rie 
me die, XV [1997], s. 85-96). Bu ra da cep-

he den I. Mah mud’a yol la dı ğı tel his le ri top-

lan mış tır. Ai le si nin hay li var lık lı olu şu, malî 

özel li ğe sa hip (darphâne emin li ği, başbâki kul-

lu ğu, ket hüdâlık gi bi) dev let iş le ri ne gir me-

si ne ve ken di si ne da ha çok bu nun la il gi li 

gö rev ler ve ril me si ne ve si le teş kil et miş tir. 

Dört bu çuk ay sü ren sad ra zam lı ğı dö ne mi 

sa vaş şart la rı nın be lir le di ği si yasî or tam 

için de geç miş, ken di si ne İs tan bul’da ka la-

rak idarî ta sar ruf ta bu lun ma fır sa tı ve ril-

me miş tir. Oğul la rın dan Meh med Pa şa iki 

de fa vezîriâzam ol muş önem li bir dev let 

ada mı dır. Ab dul lah Pa şa’nın Vo di na, Vi din 

ile Bos na ka le le rin de ca mi yap tır dı ğı, Tır-

ha la’da da çeş me le ri ol du ğu bil di ri lir. İs-

tan bul Bah çe ka pı’da ki mü kel lef sa ra yı nın 

çe şit li dev let top lan tı la rın da kul la nıl dı ğı ve 

Muh sinzâde Sa ra yı di ye şöh ret ka zan dı ğı 

bi lin mek te dir (Subhî Ta ri hi, s. 330).

BİB Lİ YOG RAF YA :

Ano nim Os man lı Ta ri hi: 1099-1116/1688-
1704 (haz. Ab dül ka dir Öz can), An ka ra 2000, s. 
151, 207, 239-240, 248, 270; Def ter dar Sa rı 

Meh med Pa şa, Züb de-i Ve ka yiât (haz. Ab dül ka dir 
Öz can), An ka ra 1995, s. 798, 817; Uşşâk¢zâde İb-

ra him, Uşşâk¢zâde Târi hi (haz. Ra şit Gün doğ du), 
İs tan bul 2005, II, 948, 980, 1021, 1065; Silâhdar, 
Nus retnâme, II/2, s. 247, 357, 360, 372, 373-
375, 383, 386-387, 420; Râşid Meh med Efen di – 

Çe le bizâde Âsım Efen di, Târih-i Râşid ve Zey li 
(haz. Ab dül ka dir Öz can v.dğr.), İs tan bul 2013, s. 
672, 795, 807, 952, 954, 978, 1056, 1063, 1077, 
1082, 1148, 1359, 1590-1591; İzzî, Târih, İstan-
bul 1199, vr. 203b-204a; 1730 Pat ro na İh tilâli 
Hak kın da Bir Eser: Ab di Ta ri hi (haz. Fa ik Re şit 
Unat), An ka ra 1943, s. 54, 56-58, 62, 63; Destârî 

Ab dul lah Pa şa da ha son ra bir çok yer-

de ida re ci lik gö re vi ni sür dür dü. 1151’de 

(1738) İne bah tı mu ha fı zı, er te si yıl Bos na 

va li si ol du. 1154 Mu har re min de (Mart-
Ni san 1741) Özü va li li ği ne ta yin edil di. 

Ar dın dan ken di si ne Ben der mu ha fa za sı 

şar tıy la Ka ra man va li li ği ve ril di. 1743 Oca-

ğın da Vi din mu ha fız lı ğı ile Niğ bo lu san cak 

bey li ği ne, 1745 Mar tın da ise dör dün cü 

de fa Ru me li va li li ği ne ge ti ril di. Bu gö rev-

den alı nın ca emek li li ği ni is te di (Ağus tos 
1746). İs te ği ka bul edil di ve ken di si nin 

ön ce Var na’da, da ha son ra Di me to ka’da 

otur ma sı na izin ve ril di. Fa kat bir ay son ra 

ve zir li ği ia de edil di, bun da et ra fın da ki le rin 

tel ki niy le tek rar gö rev al ma ta le bi ve ye ni-

den es ki iti ba rı na ka vuş ma dü şün ce si de 

rol oy na dı. Bu nun ar dın dan ön ce Ben der 

mu ha fız lı ğı na ge ti ril diy se de Kı rım ha nı nın 

dev re ye gir me siy le bu gö rev bir baş ka sı na 

ve ri lin ce ken di si ne Tır ha la san ca ğı ar pa lık 

ola rak tah sis edil di. 1161 Sa fe rin de (Şu bat 
1748) son gö rev ye ri olan Bos na va li li ği-

ne git ti. Bu gö rev de iken Trav nik’te ve fat 

et ti (Rebîülâhir 1162 / Mart 1749). Ve fat 

ha be ri İs tan bul’a 7 Ma yıs’ta ula şın ca Trav-

nik’te ki ai le si nin İs tan bul’a gön de ril me si 

için Bos na ka dı sı na emir yol lan dı (Uzun-
çar şı lı, IV/ 2, s. 347). Tür be si Trav nik’te dir.

Kay nak lar da ka rak te ri hak kın da bil gi 

yer al maz; an cak pek çok yer de hiz met 

etmiş tec rü be sa hi bi bir dev let adamı 

oldu ğu açık tır. Onun iti dal sa hi bi ve askerî 

kudret ten zi ya de bü rok ra tik iş lerle malî 

Muhsinzâde Abdullah Paşa’nın türbesi
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ABDULLAH QUILLIAM

– —ABDULLAH QUILLIAM
(1856-1932)

Britanya adalarý þeyhülislâmý
unvaný verilen

Ýngiliz müslüman.˜ ™

İn gil te re’nin Li ver po ol şeh rin de doğ du. 

İh ti da et me den ön ce ki adı Wil li am Henry 

Qu il li am’dır. Ço cuk lu ğu Is le of Man’de 

geç ti. Li ver po ol Ins ti tu te’de öğ re nim 

gör dü ve me to dist bir hı ris ti yan ola rak 

ye tiş ti ril di. Genç li ğin de al ko lizm kar şı tı 

ce mi yet le rin fa ali yet le ri ne ka tıl dı. Je olo ji, 

an tro po lo ji ve zo olo ji alan la rın da ça lış ma-

la rı ol du. Hu kuk eği ti mi ala rak avu kat lık 

yap tı. Çe şit li se bep ler le Ku zey Af ri ka’ya 

yap tı ğı se ya hat ler de İslâm di ni ni ta nı ma 

fır sa tı bu lan Qu il li am ti tiz araş tır ma lar so-

nu cun da 1887’de müs lü man ola rak Ab-

dul lah adı nı al dı. Ay nı yıl Li ver po ol İslâm 

Ce mi ye ti’ni ku ra rak teb liğ fa ali yet le ri ne 

baş la dı. Evi ni ca mi ha li ne ge tir di. Bro ug-

ham Ter ra ce’a ta şın dık tan son ra sa tın 

al dı ğı kom şu bina lar la bir lik te bu ra sı nı 

ca mi, kü tüp hane, mü ze, ya tı lı ve gün düz-

lü okullarda n oluşan kü çük bir kül li ye ye 

çe vir di. Ay rı ca gay ri müs lim ço cuk la rı için 

Me di na Hous e adıy la bir ye tim ha ne kur-

du. Bu külliyede müh te di Hasc hem Wil de, 

Nas rul lah War ren, Jo seph H. McGo vern 

gi bi isim ler ta ra fın dan çi zim ve tek nik res-

sam lık, kim ya, elek trik, fo toğ raf ve fo to-

met ri, re sim, ste nog ra fi alan la rın da ders-

ler ve ri li yor du; Arap ça, Fran sız ca, Fars ça 

ve Ur du ca öğ re ti li yor, sa nat sal ve bi lim sel 

et kin lik ler ger çek leş ti ri li yor du. Ay rı ca bu 

mer ke ze gay ri müs lim ler pa zar va az la rı na 

da vet edi li yor, cu ma na maz la rı da bu ra-

da kı lı nı yor, biz zat Qu il li am yö ne ti min de 

nikâh ve ce na ze me ra sim le ri ya pı lı yor du.

Ab dul lah Qu il li am, ken di si ni teb rik eden 

Sul tan II. Ab dül ha mid’den al dı ğı da vet 

üze ri ne oğ lu Ro bert Ah med ile bir lik te 

1891’de İs tan bul’a ilk zi ya re ti ni yap tı. Yıl-

dız Sa ra yı’nda üst dü zey de ağır lan dı ve 

Mecîdî ni şa nı ile tal tif edil di. Bu ara da 

il gi len me me si gös te ri lir (İzzî, vr. 215a-b). 
Dilâverzâde ise bu nu gö re vi nin faz la uzun 

sür me si ne bağ lar. Bir kaç gün bos tan cı-

ba şı mah be sin de tu tu lan Ab dul lah Pa şa 

2 Sa fer 1163’te (11 Ocak 1750) Ro dos’a 

ön ce ka le bend ola rak, ar dın dan mec bu ri 

ika met et mek üze re gön de ril di (BA, MD, 
nr. 154, s. 223).

Ab dul lah Pa şa ay nı yıl için de Ka ra man 

va li li ği ne ta yin edil diy se de da ha gö rev ye-

ri ne ulaş ma dan Mı sır va li li ği ne gönderil di. 

13 Şu bat 1753 ta ri hin de Ha lep, 24 Ağus-

tos 1755’te Râgıb Pa şa ile be ca yiş ya pı la rak 

Rak ka va li si ol du. 1757 Ekimin de Di yar be-

kir, er te si yıl tek rar Ha lep va li si ta yin edil di. 

1174 Şâba nın da (Mart 1761) has ta la na rak 

bu ra da ve fat et ti ve Ebûbe kir Tek ke si 

hazîre sin de def ne dil di. Ve fa tı na “vakt-i 

has ret” iba re siy le ta rih dü şü rül müş tür. 

Eğ ri bo yun ve ya Boy nu eğ ri la ka bıy la da anı-

lan Ab dul lah Pa şa’nın İs tan bul’da Tav şan-

ta şı’nda bir mek te bi, Eyüp’ te Deb bağ lar 

Ha ma mı ci va rın da sa hilhâne si nin ka pı sın-

da bir çeş me si var dır. Ha re meyn için sur re 

vak fet ti ği de nak le di lir (BA, MD, nr. 159, s. 
320). Çağ daş la rı ta ra fın dan cö mert, yu mu-

şak huy lu, hüsn-i hat sa hi bi, ma ari fi se ven 

ve des tek le yen, der viş ya ra tı lış lı bi ri ola rak 

ni te le nir ken Şem‘dânîzâde ken di si ni sad-

ra zam lık tan ön ce ba şa rı lı, fa kat sad ra zam 

ol duk tan son ra öf ke li ve sert bi ri di ye tav sif 

eder ve öf ke len di ği bir bey gi ri de ğir me ne 

koş ma sı nı ör nek gös te rir (Mü ri’t-tevârîh, 
I, 133).

BİB Lİ YOG RAF YA :
BA, MD, nr. 154, s. 123, 243, 266, 324, 

325; nr. 155, s. 400; nr. 157, s. 236; nr. 160, 
s. 239; İzzî, Târih, İs tan bul 1199, vr. 131b-133a, 
135a-137a, 161a-162a, 214a-b, 215a-b; Dilâverzâde 

Ömer, Zeyl-i Hadîka tü’l-vü zerâ (Hadîka tü’l-
vüze râ  için de), İs tan bul 1271 ^ Frei burg 1969, 
s. 74-76; Subhî Ta ri hi: Sâmî ve Şâkir Ta rih le ri 
ile Bir lik te (haz. Me sut Ay dı ner), İs tan bul 2007, s. 
131, 447; Şem‘dânîzâde, Mü ri’t-tevârîh (Ak tepe), 
I, 109, 117, 133, 143, 146, 152; Ay van sarâyî, 
Vefeyât-ı Selâtîn, s. 72; Murâdî, Sil kü’d-dü rer, 
III, 83-84; Vâsıf, Târih, Bu lak 1243, s. 156-157; 
Si cill-i Osmânî, III, 382-383; Uzun çar şı lı, Os man lı 
Ta ri hi, IV/2, s. 367-369, 370, 371; Da niş mend, 
Kro no lo ji°, IV, 33; V, 59.

ÿAb dül ka dir Öz can

sad ra zam lık sa ra yın da ya pı lan, baş ta şey-

hü lislâm ol mak üze re Dîvân-ı Hümâyun 

hâcegânı nın, ka zas ker le rin, İs tan bul ka dı-

sı nın, ba zı dev let ricâli ile ulemânın, ye ni-

çe ri ağa sı ve yük sek rüt be li ocak ağa la rı nın 

ka tıl dı ğı meş ve ret top lan tı sın da ser had-

lar da gö rev li pa şa ve zâbit le rin ya pı lan ba-

rı şa bağ lı kal ma la rı hu su sun da uya rıl ma la-

rı, da ha son ra iz le ne cek si ya se tin Bağ dat 

Va li si Ah med Pa şa’dan ge le cek kâğıt la ra 

gö re be lir len me si ka rar laş tı rıl dı. Bu ara da 

İran’dan ge len zor du rum da ki göç men le re 

(reâyâ ve ace ze) ge rek li yar dım la rın ya pıl-

ma sı ve uy gun yer le re iskânla rı da alı nan 

ka rar lar ara sın day dı (a.g.e., vr. 135b-137a). 
Er te si yıl İran el çi si ni ka bul eden Ab dul lah 

Pa şa, İran i‘timâdüd dev le si nin gön der di-

ği mek tu bu al dı ve ona ce vap ya za rak 

el çi ye tes lim et ti. Yi ne onun sad ra zam-

lı ğı sı ra sın da çok sert kış la rın ya şan dı ğı 

İs tan bul’da kü çük çap lı es naf ayak lan-

ma la rı çık tı, fa kat bü yü me den bas tı rıl dı 

(Şem‘dânîzâde, I, 146, 152). An cak az son-

ra 24 Mu har rem 1163 (3 Ocak 1750) ta ri-

hin de sa ra ya çağ rı lıp sadâret müh rü ken-

di sin den alın dı ve Devâtdâr Meh med Emin 

Pa şa’ya ve ril di. Dilâverzâde ile Vak‘anü vis 

Vâsıf azil ta ri hi ni 2 Sa fer 1163 (11 Ocak 

1750) ola rak kay de der (Târih, s. 157). Otuz 

ay ka dar sad ra zam lık ya pan Ab dul lah Pa-

şa’nın azil se be bi sı nır boy la rın da ki eya-

let ve san cak la rın me se le le riy le ye te rin ce 

Seyyid

Abdullah

Paşa’nın

Rodos

Kalesi’nde

ikametiyle

ilgili hüküm
(BA, MD,

nr. 154, s. 223,
hk. 702)

Seyyid Abdullah Paşa’nın Diyarbekir valiliğine tayiniyle ilgili 

hüküm  (BA, MD, nr. 159, s. 320, hk. 891)
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