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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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ol du ğu nu, tes lis inan cı nın an la şıl maz lı ğı na 

kar şı lık tev hi din en mâkul inanç sis te mi 

ola rak gö rül dü ğü nü, İslâm’da ruh ban lık 

bu lun ma dı ğı gi bi çok eş li li ğin de ya sak-

lan ma dı ğı nı sa vun mak ama cıy la ka le me 

alı nan eser de İslâm’ın te mel esas la rı ve 

ülü’l-azm pey gam ber le rin ha ya tı an la tıl-

mış, bir çok Ba tı lı ilim ve fi kir ada mı nın 

ki tap la rın dan ve Kur’ân-ı Kerîm’den ik-

ti bas lar ya pıl mış tır. 2. The Re li gi on of 

the Sword (Li ver po ol 1891). Ali Rızâ 

Seyfî’nin yap tı ğı kısmî ter cü me si Sebîlür-

reşâd’da ya yım lan mış tır (VI II [1328], sy. 
189, 198, 201-203; IX [1328], sy. 209-211, 
213, 217). Eser de Ya hu di lik, Hı ris ti yan lık 

ve İslâm ta rih le rin den bah se di le rek üç di-

nin bir kar şı laş tı rıl ma sı ya pıl mak ta dır. 3. 

Ulemâ-i İs lâmiy ye’ye Bir Su al ve Ab-

dul lah Gu vil yam Efen di’nin Ce va bı. 

Ba tı lı bir dü şü nü rün İslâm di ni hak kın da ki 

fennî ve aklî de lil le re da ir so ru su na ce vap 

ola rak ya zıl mış, A¼se nü’l-ec vi be £an 

süßâli e¼adî £ule mâßi Ûrûbe (trc. Ma‘rûf 
er-Rusâfî, Bağ dat 1330) ve el-Cevâbü’l-

kâfî (trc. Züh dî el-Hammâş, Dı maşk 1332; 
Am man 1991) ad la rıy la Arap ça’ya, Ah met 

Hamdi Ak se ki ta ra fından Arap ça’dan yu-

ka rı daki ad la Türk çe’ye (İs tanbul 1332) 

İn gi liz ba sı nı nın da tep ki si ni çek ti, ca mi ye 

ve müs lü man la ra yö ne lik şid det içe rik li 

gös te ri ler dü zen len di.

Qu il li am, pa nislâmizm fik ri ni be nim si-

yor ve müs lü man la rın ha li fe sı fa tı nı ta-

şı yan Os man lı sul ta nı na bi at et me siy le 

İslâm bir li ği nin ger çek le şe ce ği ne ina nı yor-

du. Ken di si, kra li ye te sa dık bir Britan ya lı 

ve ha li fe ye bağ lı sa mi mi bir müslüman 

ol du ğu nu be yan et mek le bir lik te İn gil te-

re’nin Su dan’a yö ne lik plan la dı ğı askerî 

ha rekâta kar şı bir fet va ya yım la dı. I. Bal-

kan Sa va şı’nda ve Er me ni me se lesin de 

Baş ba kan Glads to ne’un nez din de Osman-

lı lar’ı savun du. İslâm bay ra ğı al tın da bu-

lun ma yan müs lü man la ra hilâfet ma ka-

mı nın le hin de ya sal pro tes to hak la rı nı 

kul lan ma la rı nı tav si ye eden açık la ma lar 

yap tı. Ki li se nin mis yo ner lik fa ali yet le ri ni 

kı na ma sı, hü kü me tin em per ya list po li ti-

ka la rı nı eleş tir me si ve Os man lı sa ra yı ile 

mü na se bet le ri se be biy le ba sın ta ra fın dan 

va tan ha in li ğiy le suç lan dı. Mü da hil ol du ğu 

bir bo şan ma da va sın da usul süz lük yap tı ğı 

yo lun da ki id di alar üze ri ne tep ki ler da ha 

da ar tın ca 1908’de fa ali yet le ri ne son ve-

rip oğ lu Ro bert’le bir lik te İs tan bul’a git ti. 

Böy le ce ara la rın da bi lim ada mı, de niz ci, 

tüc car ve sa nat çı la rın da bu lun du ğu 600 

ci va rın da müh te di den olu şan ce mi yet 

da ğıl dı; ce ma at men sup la rı nın bir kıs mı 

Lord He ad ley’in baş kan lı ğı nı yap tı ğı Wo-

king’de ki Wo king Mus lim Mis si on ad lı 

İslâmî ya pı lan ma ya ka tıl dı. II. Ab dül ha-

mid’in taht tan in di ril me si nin ar dın dan 

1910’da İn gil te re’ye dö ne rek fa al du rum-

da ki İslâmî ya pı la ra da hil ol du, ve fat eden 

müh te di ar ka da şı Henry de Le on’un adı nı 

kul la nıp ya şa mı nı sür dür dü. I. Dün ya Sa-

va şı yıl la rın da Tür ki ye’ye se ya hat ler de bu-

lun du. Hak kın da, II. Ab dül ha mid’i taht tan 

in dir me le ri yü zün den Meş ru ti yet yö ne ti-

mi ne kin bes le di ği ve ta raf de ğiş ti rip İn gil-

te re için ajan lık yap tı ğı şek lin de söy len ti ler 

ya yıl dı. Han nah John sto ne, Mary Lyon ve 

Edith Mi ri am Spray ile yap tı ğı ev li lik le-

rin den do kuz ço cuk sa hi bi olan Qu il li am 

1932’de Lon dra’da ve fat et ti ve Bro ok wo-

od Me zar lı ğı’na def ne dil di.

Eser le ri. Qu il li am’ın bir kıs mı ma ka le 

ve kon fe rans la rın dan olu şan bel li baş-

lı eser le ri şun lar dır: 1. The Fa ith of Is-

lam (Li ver po ol 1889, 1890, 1892). İslâm 

aleyh tar la rı na red di ye ma hi ye tin de ka le-

me alı nan eser Mah mud Esad Sey di şehrî 

ta ra fın dan Dîn-i İslâm adıy la Türk çe’ye 

(bk. bibl.), İ£tišådü’l-İslâm (Ka hi re 1891) 
ve el-£Aš¢de tü’l-İslâmiy ye (Ka hi re 1315) 
ad la rıy la Arap ça’ya, ay rı ca di ğer ba zı dil-

le re ter cü me edil miş tir. Hak di nin İslâm 

haf ta lık ve ay lık ola rak ya yım la ma ya baş-

la dı ğı se kiz say fa lık The Cres cent ve otuz 

iki say fa lık The Is la mic World ga ze te le ri-

ni (1893) Avus tral ya, Ye ni Ze lan da ve Ye-

ni Gü ney Gal ler (Avus tral ya) gi bi ül ke le re 

gön de rip dü şün ce le ri ni yay ma ya ça lış tı. 

1894’te II. Ab dül ha mid ta ra fın dan ken di-

si ne “Bri tan ya ada la rı şey hü lislâmı” un va-

nı ve ril di ve La gos’ta ki bir ca mi açı lı şın da 

sul ta nı tem sil et mek üze re gö rev len di-

ril di. II. Ab dül ha mid, Qu il li am’a pek çok 

de fa aynî ve nakdî yar dım lar da bu lun du. 

Sul ta nın yol la dı ğı he di ye ler ara sın da be yaz 

bir Stal yon at, gü müş bir şey hü lislâmlık 

müh rü ve He re ke ha lı la rı da var dır. Manx 

ku ru luş la rı, spi ri tü alist ler ve far ma son lar 

gi bi pek çok ce mi yet le mü na se bet ku ran 

Qu il li am, İn gil te re’nin çe şit li böl ge le rin de 

İslâm me de ni ye ti ta ri hi, hu kuk, je olo ji ve 

Manx ta ri hi ko nu la rın da çok sa yı da kon fe-

rans ver di; baş ta Os man lı lar ol mak üze re 

İran Şah lı ğı, Mı sır Hi div li ği, Af gan Emir li ği 

ve Si yam Prens li ği’nden üst dü zey resmî 

zi ya ret çi le ri ol du, bu ra lar dan nakdî yar-

dım lar al dı.

Sey yid Ah med Han ve Mu ham med Ab-

duh’un mo der nist yak la şım la rı na sem pa ti 

du yan Qu il li am, İslâm’ın her kül tü re uyum 

sağ la ya bi le cek mü kem mel ve ılım lı din ol-

du ğu nu gös ter me ye ça lı şı yor, pa zar va az-

la rı na ka tı lan gay ri müs lim le ri İslâm’a ısın-

dır mak için org kul la nıp ilâhi ler oku yor du. 

An cak ca mi yi san dal ye ler le dol dur ma sı, 

ki li se ilâhi le rin den uyar lan mış pa saj la rı 

org eş li ğin de oku ma sı, çok eş li li ği sa vun-

ma sı ve çok eş li bir ya şan tı sür dür me si, 

ka dın la rın mo dern kı ya fet ler kul lan ma sı-

na ve ka dın-er kek ka rı şık va zi yet te iba det 

et me le ri ne mü sa ma ha gös ter me si gi bi 

se bep ler le ba zı müs lü man top lu luk lar ca 

bid‘at çı ve şa ibe li bir ki şi ola rak gö rül dü. 

Öte yan dan onun fa ali yet le ri yer li hal kın ve 

Abdullah

Quilliam

Abdullah Quilliam’ın çıkardığı The Islamic World  adlı aylık 

gazetenin ilk sayfası
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Mah mûd Mîre, Zü heyr Nâsır, Ab dul lah 

Necîb Sâ lim gi bi şah si yet le rin ken di sin den 

fay da lan dı ğı Ab dul lah Sirâced din âlim ler le 

gö rüş mek üze re Mek ke, Me di ne, Dı maşk, 

Hu mus, Ha ma, Bağ dat ve Ku düs gi bi şe-

hir le re se ya hat ler yap mış tır. Fı kıh, usûl-i 

fı kıh ve ta sav vuf ya nın da özel lik le aka id, 

tef sir ve ha dis le il gi len miş, baş ta Kü tüb-i 

Sit te’dekiler ol mak üze re bir çok ha dis ez-

ber le miş tir. Nûred din Itr onu ha dis hâfı zı 

di ye ni te ler (Øafa¼ât, s. 30). İti kad da Se le-

fiy ye’ ye (¥av le ter ce me ti’l-mer¼ûm, s. 21-
28; Nû red din Itr, s. 166), amel de ise Ha nefî 

mez he bi ne bağ lıy dı. Dinî ilim ler ya nın da 

şi ir ve ta sav vuf la da il gi len miş, uzun ca bir 

münâcât ka le me al mış tır (Ed£iye tü’½-½a-
bâ¼, s. 71-76). Ba ba sı yo luy la ge len Ah me-

diy ye (İdrîsiy ye) ta ri ka tı ya nın da Rifâiy ye, 

Kådi riy ye, Hal ve tiy ye, Be de viy ye’den de 

icâzet al mış tır. Rifâî erkânı na gö re ic ra 

edi len bir zi kir mec li si var dı.

Eser le ri. Kur’an ve Tef sir. Hed yü’l-

Æurßâni’l-Kerîm ilâ ma£ri fe ti’l-£avâlim 

ve’t-te fek kür fi’l-ekvân (Dı maşk 1411/ 
1991), ¥av le tefsîri sûre ti’l-¥ucurât (Dı-
maşk 1413/1992), ¥av le tefsîri sû re ti Æåf 

(Ha lep 1414/1993), Hedyü’l-Æurßâni’l-

Kerîm ile’l-¼uc ce ti ve’l-burhân (Dı-
maşk 1415/1994), ¥av le tefsîri sûre ti’l-

İÅlâ½ ve’l-Mu£av vi ze teyn ba£dehâ (Dı-
maşk 1416/1996), ¥av le tefsîri sûre ti’l-

Kev¦er (Dı maşk 1417/1996), Tilâve tü’l-

Æurßâni’l-mecîd: Fe ²âßi lühâ, âdâbühâ, 

Åa½âßi½uhâ (Dı maşk 1418/1997), ¥av le 

tefsîri sûre ti’l-Mülk (Dı maşk 1418/1997), 
¥av le tefsîri sûre ti’l-İnsân (Dı maşk 
1420/2000), ¥av le tef sîri sûre ti’l-Fâti ¼a 

Üm mi’l-Æurßâni’l-Ke rîm (Dı maşk 1420/ 
2000), ¥av le tefsîri sû re ti (’l-£Alaš) İšraß 

bi’smi rab bi ke’lle×î Åa laš (ve tü semmâ 
sûre tü’l-£Alaš) (Dı maşk 1421/2001).

Ha dis. 1. Sey yi dünâ Mu¼am med Re-

sû lullåh (s.a.s.): Şemâßilü hü’l-¼amî de 

ve Åı½âlü hü’l-mecîde (Halep 1394/1974; 
Dı maşk 1399; Ha lep, ts. [Dâ rü’l-Felâh]). Bu 

– —ABDULLAH SÝRÂCEDDÝN
اج ا )  ّٰ (  ا

Ebü’n-Necîb Abdullåh Sirâcüddîn
b. Muhammed Necîb Sirâciddîn

el-Hüseynî el-Halebî
(1924-2002)

Halepli âlim.˜ ™

Ha lep’te doğ du. Ba ba sı Mu ham med 

Ha lep’in ön de ge len âlim le rin den di. An ne-

si Ha ti ce Ha nım, Ha lep’in il miy le ta nı nan 

Mek tebî ai le sin den Vahîd el-Mek tebî’nin 

kı zı dır. So yu Hz. Hü se yin’e da yan dı rıl dı ğın-

dan Hü seynî nis be siy le anı lır. Sultâniy ye 

Ca mii Med re se si’ne dört yıl de vam ede rek 

hıf zı nı ta mam la dı; fı kıh, na hiv, ma te ma-

tik ders le ri al dı, ba zı es ki Arap şi ir le ri ni ve 

hi ta be le ri ez ber le di. Ar dın dan Hüs re viy-

ye Med re se si’ne kay dol du (1936). Baş ta 

ba ba sı ol mak üze re Os man el-Mısrî, Ab-

dül vehhâb el-Mısrî, Mu ham med İbrâhim 

es-Selkînî, Mu ham med Râgıb et-Tabbâh, 

Îsâ el-Beyânûnî, Mus ta fa ez-Zerkå gi bi 

âlim ler den ders oku du.

Ab dul lah Sirâced din, Ha lep Ev kaf Da ire-

si’nde Ebü’d-De re ceyn Ca mii mü der ris li ği 

için açı lan im ti ha nı ka za na rak tedrîs ha ya-

tı na baş la dı. Bu ra da fı kıh ve na hiv okut-

tu. Da ha son ra Ma‘he dü’l-ulûmi’ş-şer‘iy-

ye mü der ris li ği ne ge ti ri lin ce tef sir, ha dis; 

es-Sâne viy ye tü’ş-şer‘iy ye’de tev hid, ha dis 

ve fı kıh ders le ri ver di. 1946’da ba ba sı, 

yaş lı lı ğı se be biy le ken di ders hal ka la rı nı 

ona dev ret ti. Ay nı yıl ba ba sıy la bir lik te hac 

va zi fe si ni ifa et ti. Bir sü re Sü ley man Ca-

mii’nde imam lık yap tı. Bankûsâ, Emevî 

ve Ha mevî ca mi le rin de öğ ren ci le re ve hal-

ka açık ders ler ver di. 1958’de ka pa tı lan 

Ma‘he dü’l-ulûmi’ş-şer‘iy ye’nin tek rar açıl-

ma sı nı sağ la dı. Med re se tü’t-ta‘lîmi’ş-şer‘î 

ile bu med re se nin ih ti yaç la rı nı kar şı la mak 

ve ilmî fa ali yet le ri des tek le mek ama cıy la 

Cem‘iy ye tü’t-ta‘lîmi’ş-şer‘î mü es se se le ri ni 

kur du. Bu ce mi ye te bağ lı bi rer hâfız lık ve 

kı ra at kur su aç tı. 1980’de ki Ha ma olay la-

rın dan son ra Me di ne’ye git ti, bu ra da ken-

di ni iba de te ve eser te li fi ne ver di. 1983’te 

tek rar Ha lep’e dön dü; et-Ta‘lîmü’ş-şer‘î 

Med re se si ile Emevî ve Bankûsâ ca mi-

le rin de ders le ri ne ye ni den baş la dı. 1989 

son la rı na doğ ru sağ lık so run la rı yü zün-

den ders le ri ni bı rak tı ve et-Ta‘lîmü’ş-şer‘î 

Med re se si ile ce mi ye ti nin so rum lu lu ğu nu 

oğ lu Mu ham med Necîb’e dev ret ti. 4 Mart 

2002 ta ri hin de ve fat et ti, va si ye ti ge re ği 

Şa‘bâni ye Ca mii hazîre si ne def ne dil di.

Baş ta ye ğe ni ve da ma dı Nûred din Itr 

ile Mu ham med Avvâme ol mak üze re 

çevrilmiştir. Di ğer eser le ri şun lardır: Fa-

natic and Fana tism (Li verpo ol 1887, 
1890, 1898), The Tro ub les in the Bal-

kans: The Tur kish Si de of the Qu es-

ti on (Li ver po ol 1904), Fo ot prints of the 

Past: A se ri es of Lec tu res De mons tra-

ting How the Dis co ve ri es of Ge olo gists 

and Archaeolo gists are Con for mab le 

with the Islami c Fa ith (Li ver po ol 1907), 
Stu di es in Is lam: A Col lec ti on of Es-

says (mü el li fin çe şit li ko nu lar da ki al tı 
ma kalesi ni içe rir; Liverpo ol 1895, 1905), 
The First Bo ok of the Ili ad (Ho me ros’la 
ilgili bir monografi dir; Lon don 1919), 
Polly (1892), The Wages of Sin (1894), 
Mo ses, Christ and Moham med (1897), 
Many An ti qu iti es (1898).

BİB Lİ YOG RAF YA :

Ab dul lah Qu il li am, Dîn-i İslâm ve İs lâ mi yet’in 
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Sey di şehrî), İz mir 1311, s. 34; a.mlf., Ulemâ-yı 
İs lâ mi ye ye Bir Su al ve Ab dul lah Gu vil yam 
Efen di’nin Ce va bı (trc. Ah met Ham di Ak se ki), 
İs tan bul 1332, s. 6; J. J. Po ol, Stu di es in Mo-
ham me da nism: His to ri cal and Doc tri nal, with 
a Chap ter on Is lam in Eng land, West mins ter 
1892, s. 396-397, 402; Serkîs, Mu£cem, II, 1580, 
1670; P. Clark, Mar ma du ke Pick thall: Bri tish 
Mus lim, Lon don 1986, s. 39; Ali Kö se, Ne den 
İslâm’ı Se çi yor lar, İs tan bul 1997, s. 25; J. Gu-

il ford, “Quil li am, Wil li am Henry”, Ox ford Dic-
ti onary of Na ti onal Bi og raphy: In As so ci ati on 
with the Bri tish Aca demy from the Ear li est 
Ti mes to the Ye ar 2000 (ed. H. C. G. Matt hew – 
B. Har ri son), Ox ford 2004, XLV, 682; Hu ma yun 

An sa ri, “Pro cess of Ins ti tu ti ona li sa ti on of Is lam 
in Eng land and Wa les, 1830s-1930s”, Mus lims 
in Eu ro pe: From the Mar gin to the Cen tre (ed. 
Ja mal Ma lik), Müns ter 2004, s. 35, 38; a.mlf., The 
In fi del Wit hin: Mus lims in Bri ta in sin ce 1800, 
Lon don 2004, s. 84, 123; a.mlf., “Ma king Trans-
na ti onal Con nec ti ons: Mus lim Net works in Early 
Twen tieth-Cen tury Bri ta in”, Is lam in In ter-War 
Eu ro pe (ed. N. Cla yer – E. Ger ma in), New York 
2008, s. 54; D. Ro bin son-Dunn, The Ha rem, Sla-
very and Bri tish Im pe ri al Cul tu re: Ang lo-Mus-
lim Re la tions in the La te Ni ne te enth Cen tury, 
Manc hes ter 2006, s. 164-165; Ka dir Mı sı roğ lu, 
Bir Maz lum Pa di şah: Sul tan 2. Ab dül ha mid, 
İs tan bul 2007, s. 190; Mu ham met Re cai Çift çi, 
Müh tedî Ab dul lah Henry Qu il lam’ın Dîn-i İslâm 
Ad lı Ese ri nin ve Ma ka le le ri nin Kelâmî Açı dan 
De ğer len di ril me si (yük sek li sans te zi, 2009), MÜ 
Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü; R. Gea ves, Is lam in 
Vic to ri an Bri ta in: The Li fe and Ti mes of Ab dul-
lah Qu il li am, Lei ces ters hi re 2010, s. 4, 52, 57, 
69, 71, 76, 100, 146, 155, 204, 217, 224, 242, 
247, 268-269; A. Le Cha te li er, “Les mu sul mans 
en Ang le ter re et dans les pos ses si ons ang la ises 
d’Eu ro pe”, RMM, III (1907), s. 133; The Cres cent, 
XXXI/799, 13 Ma yıs 1908, s. 306; Ah met Uçar, 
“Sul tan Ab dül ha mid’den Ni jer ya’ya Ni şan...”, 
Ta rih ve Dü şün ce, sy. 64, İs tan bul 2006, s. 29; 
Saf vet Se nih, “İn gil te re Şey hü lis la mı Ab dul lah 
Qu il li am”, Sı zın tı, sy. 339, İs tan bul 2007, s. 145.

ÿMu ham met Re cai Çift çi

Abdullah

Sirâceddin
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