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ABDUllAH EFENDi, Dürrizeide 

(bk. DÜRRizADE ABDULlAH EFENDi). 
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ABDULlAH EFENDi, Ebezade 

(ö. 1126/1714) 

L Osmanlı şeyhülislamı. 
~ 

Kadı Mustafa Efendi'nin oğludur. An
nesi, Lehistan seferi sırasında Balçık 

kasabasında IV. Mehmed'in bir çocuğu
nun doğumuna ebelik ettiğinden "Ebe
zadel" lakabıyla meşhur olmuştur. Tah
silini tamamladıktan sonra çeşitli med
reselerde müderrislik yaptı; daha sonra 
kadılık mesleğine geçerek 1685-1695 
yılları arasında sırasıyla Mısır, Edirne ve 
Mekke kadılıklarında bulundu. 1695'';:;: 
Anadolu kazaskeri, kısa bir mazuliyet
ten sonra Rumeli kazaskeri oldu. 
1698' de aziediidiyse de Enderun halkı
nın tavassutuyla teamüle aykırı olarak, 
doğrudan padişahın hatt-ı hümayunu 
ile tekrar Rumeli kazaskerliğine getiril
di. Bir yıllık süre sonunda kazaskerliği

nin yeniden uzatılınası için Enderun 
ha l kı ricada bulunduysa da Şeyhülislam 
Feyzullah Efendi kendisine rakip gör
düğü Ebezade'yi Maraş kadılığına tayin 
ettirdi; ancak buraya gitmeyince Kıb

_rıs'a sürüldü. lll. Ahmed padişah olma
dan önce Bursa'da oturmasına izin ve
rilmişti. Fakat o. Eskişehir'e geldiğinde 
yeni padişahın tahta çıktığını ve Şeyhü
lislam Feyzullah Efendi'nin aziedildiğini 
öğrendi. Bunun üzerine Bursa yerine 
istanbul'a gitti; ' padişahın izni olmadan 
istanbul'a gelmesi hoş karşılanmadıysa 
da · affedilerek burada kalmasına izin 
verildi. 170S'te tekrar Rumeli ka
zaskerliğine, 25 Ocak 1708'de de Sadık 
Efendi'nin yerine şeyhülislamlığa tayin 
edildi. Bu görevde iki buçuk yıl kadar 
kalan Ebezade 16 Temmuz 1710'da az
ledildi. 13 Şubat 1712'de, yerine geçen 
Abdullah Efendi'nin vefatı üzerine ikinci 
defa şeyhülislamlığa getirildi. 

Ebezade Abdullah Efendi, Osmanlı 

ülkesine sığınan Demirbaş Sari'ın mem~ 
leketine gönderilmesi için Rusya ile ya
pılan anlaşmada bulunmuş, bu durumu 
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görüşmek üzere yapılan toplantıda mül
teci kralın memleketine gönderilmesini, 
gitmediği takdirde Dimetoka 'da ikame
te mecbur edilmesini istemişti; hatta 
bu yolda vezfriazama da tesir etmişti. 

Şeyhülislamın bu tutumunu misafirper
verliğe aykırı bulan istanbul halkı, aley
hinde konuşmalar yapmaya başlayınca. 
bunların önünü almak için Ebezade 14 
Mart 1713'te aziedilerek şeyhülislamlık 

Ataullah Efendi'ye verildi. Azlinden son
ra Rumelihisarı'ndaki yalısına çekilen 
Ebezade'nin kendisini ziyarete gelenle- . 
re devlet büyüklerini çekiştİrmesi sad
razamla şeyhülislamı kızdırdı ve bu 
yüzden 1714'te Trabzon'a sürgün edil
di. Trabion'a git mek üzere fırtınalı bir 
günde yola çıkan Abdullah Efendi, bin
diği geminin Karasu önlerinde batması 
üzerine boğularak öldü. 
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Şeyh ülislam Ebezade Abdullah Efendi'nin kadılık tevcihi 
hakkında t ekli f yazı s ı (BA, et-Tevcihat nr. 2664) 
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ABDUllAH EFENDI, Hastazeide 

(ö. 1159/ 1746) 

L 
Zakirbaşı ve musikişinas. 

~ 

Kaynaklarda doğum yeri ve öğrenimi 
hakkında bilgi bulunmamakla beraber 
hayatının büyük bir kısmını Bursa'da 
geçirdiği bilinmektedir. Burada, Halve
tiyye tarikatına mensup Şeyh Ahmed 
Gazzf Tekkesi 'ne devam etmiş, güzel 
sesi ve zikir meclisini idare etme kabili 
yetiyle dikkati çekerek bir müddet son
ra tekkenin zakirbaşılığına getirilmiştir. 
Aynı tekkede çocuklara hocalık da yap
mıştır. Bursa'da öldü ve Pınarbaşı Me
zarlığ ı 'na defnedildi. 

Abdullah Efendi'nin kuwetli bir mü
siki bilgisine sahip olduğu rivayet edi
lir: ancak bestekarlığı veya din dışı mü
siki icracılığı konusunda herhangi bir 
kayda rastıarimamıştır. 
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ABDULlAH EFENDI, Haşimizeide 

(ö. 1144/ 1731) 

Türk hattatı. 
L ~ 

istanbul'da doğdu . Babası İmrahor 
Camii imamı Seyyid Hasan ei-Haşi
mi'dir. Anne ve baba tarafından nesebi 
Hz. Peygamber'e kadar varır . Hafızlığını 

ve tahsilini bitirdikten sonra, babasının 
görev yaptığı camiye imam oldu ve bu 
vazifeyi ömrünün sonuna kadar sürdür
dü. Abdullah Efendi aynı zamanda Hal
vetiyye tarikatı şeyhlerinden Seyyid 
Hüseyin Efendi'ye intisap etmişti. 

Hat derslerini önce babasından, daha 
sonra meşhur hattat Hafız Osman'dan 
meşkederek . aklam-ı sitte*de mükem
mel bir seviyeye erişti ve kırk ay gibi 
kısa bir zamanda icazet aldı ( ı o98/ 
1686-87). Süratli yazı yazmasıyla meş

hurdu. Kaynakların bildirdiğine göre 
altmış üç yaşlarında vefat etmiş ve · 
Eyüp'te Şah Sultan Camii karşısındaki 

mezarlığa, ebeveyninin yanina defnedil
miştir. 

Abdullah Efendi, birçok defa lll. Ah
med'in ihsan ve iltifatına mazhar oldu. 
Bu sebeple Sakazade Mustafa Efen
di'den boşalan Saray-ı Cedfd hat hocalı -



ğına tayin edildi. Eserleri arasında, ek
serisi Ruganf Ali Üsküdarf tarafından 
tezhip edilen yirmi dört Mushaf-ı şerif, 
padişah için istinsah ettiği Osmanzade 
Taib Efendi'nin Meşarik-i Şerif Tercü
mesi, bin kadar en'am, evrad, kıta ve 
hilye-i şerif bulunmaktadır. Bu eserle
rin çoğu Nuruosmaniye Kütüphanesi'ne 
vakfedilmiştir. 

Eğr'ikapılı Mehmed Rasim başta ol
mak üzere birçok hattat yetiştiren Ab
dullah Efendi, Türk hat sanatına uzun · 
yıllar önemli hizmetlerde bulunmuştur. 
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ABDULlAH EFENDI, Paşmakçızade 

(bk. PAŞMAKÇizADE ABDULLAH EFENDi) . 
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ABDULlAH EFENDi, San 

(bk. SARI ABDULLAH EFENDi). 
~ 

ı 1 
ABDULlAH EFENDi, Tatarcık 

L 

(ö. 1211 / 1797) 

III. Selime sunduğu layiha ile tanınan 
devlet adamı. 

~ 

Kırimf Osman Efendi soyundan olup 
11 43'te ( 1730) doğdu. Medrese tahsili
ni tamamladıktan sonra 1749'da mü
derris oldu. Bir süre Rumeli Kazaskeri 

Hasimizade 
Abdullah 
Efendi 
M ura k kaı ' ndan 

bir sayfa 
(Tü rk· is l§.m 

Eserleri 

Müzesi) 

Vassafzade Esad Efendi'ye tezkirecilik 
yaptı. Esad Efendi'nin kaza tevcihatın
da usulsüz davrandığı iddiasıyla görevi
ne son verilmesi sırasında o da kusurlu 
bulunarak aziedildi ve Limni 'ye sürüldü. 
Ancak bir müddet sonra affedilerek ön
ce Haremeyn müfettişliğine , daha son
ra da sırasıyla Kudüs, Mısır ve Medine 
kadılıklarına tayin edildi. 1787 Rus se
ferine Anadolu kazaskerliği payesiyle 
ordu kadısı olarak katıldı. Sadrazam 
Yusuf Paşa ile arasında çıkan anlaş

mazlık yüzünden görevinden alındıysa 

da 1790'da fiilen önce Anadolu kazas
kerliğine, sonra aynı yıl içinde Rumeli 
kazaskerliğine getirildi. 1794'te aziedi
lerek Güzelhisar'a sürüldü ; daha sonra 
ikinci defa Rumeli kazaskerliğine tayin 
edildi. 6 Mayıs 1797'de öldü ve Edirne
kapı Mezarlığı'na defnedildi. 

Abdullah Efendi çağdaşları tarafın

dan zeki, faziletli , cömert. ancak borç
tan sakınmayan ve bu yüzden de za
man zaman güç duruma düşen bir kişi 
olarak tanıtılmıştır (bk. Cevdet, Tarih; VI , 
250) . Oğulları ve torunla rı arasından 

birçok alim yetişmiştir. Kendisi ise ilmi
ye görevlerinin dışında devlet teşkilatı 

nın ıslahı ile de yakından ilgilenmiş ; lll. 
Selim'in 1792'de çıkardığı bir fermanla 
ısiahat hakkında devlet adamlarının fi
kirlerini birer layiha halinde istemesi 
üzerine, o da bir layiha sunmuştur. 

Layihasını muhafazakar bir tutum için
de ve edebi bir üslupla kaleme alan Ab
dullah Efendi'nin fikirlerinin büyük 
ölçüde benimsendiği, gerek zamanında 
gerekse daha sonraki dönemlerde bun
lar üzerinde dikkatle durulduğu anlaşıl
maktadır. 

Dokuz "bend" ve bir "hatime"den 
meydana gelen layiha müellifin askeri, 

ABDULLAH EFENDi , Tatarcık 

ilmi ve mali-idari konulardaki tesbit ve 
tekliflerini ihtiva etmektedir. Bendierde 
sırasıyla , ordunun durumu. eski padi
şahlar zamanındaki disiplinin daha son
raları nasıl ve niçin bozulduğu, ıslahı 

için alınması gereken tedbirlerin neler
den ibaret olduğu : tersanenin önemi, 
gemi inşasının lüzumu. Avrupa savaş 

tekniğinin benimsenmesi ve bu konu
daki yabancı eserlerin Türkçe'ye tercü
mesi, mühendislik, topçuluk ve harita
cılık konularına önem verilmesi, kalele
rin tahkimi, özellikle Rusya sınırının da
ha iyi korunması: ilmiye mesleğinin ıs
lahı. eğitim ve adalet teşkilatında aksa
yan yönler, mülazemet ve imtihan sis
temlerinin yeniden düzenlenmesi ; mali
yenin önemi, sikke tashihi, bu hususta 
önceki padişahların gösterdiği titizlik, 
Avrupa devletlerinin bu konudaki has
sasiyeti, devlet gelir lerinin arttırılıp gi
derlerin azaltılması. vezir ve beylerbeyi
lerinin eski ve yeni ' durumlarının muka
yesesİ ile bunların içine düştükleri 

maddi ve manevi sıkıntılar : halkın iyi 
idare edilmesi ve zulmün ortadan kaldı
rılması gibi konular ele alınmaktadır. 

Hatimede ise iyi eğitilmiş disiplinli kara 
ve deniz askerlerinin önemine. Avrupa 
savaş tekniğine ait eserlerin tercümesi-

Abdu llah Efendi'nin lll. Selim'e takd im ettiğ i 'Layi ha'dan 
bir sayfa (Süleyma niye Ktp ., Hac ı Mahmud Efendi. nr. 4890/3) 
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