
dönüşü uzun bir süre istanbul dışındaki 
çiftliğinde ikamet ettirildikten sonra 
Kanlıca'daki yalısında oturmasına mü
saade edildi. 1743'te vefat eden Abdul
lah Efendi Kanlıca'da iskender Paşa Ca
mii haziresine defnedildi. 

Abdullah Efendi. uzun süren şeyhülis
lamlığı döneminde Lale Devri'nin önem
li simalarından biri olmuş, bu dönemin 
ihtişam ve zevk u safa hayatından isti
fade etmiştir. isıarn hukukuna olan de
rin vukufuyla tanınmış ve yeniliklere 
açık olması dolayısıyla bu dönemdeki 
icraatın lehine fetvalar vermiştir . Bun
lar arasında bilhassa matbaanın kurul
ması ve dini olmayan eserlerin basıtma
sı hususunda verdiği fetvası meşhur

dur. 

Abdullah Efendi'nin fetvaları Beh
cetü'l-fetava• adıyla Mehmed Fıkhi el
Ayni tarafından tertip edilmiştir. Os
manlı fetva mecmualarının en değerli

lerinden biri olan bu eser. Behcetü 'l-fe
tava maa'n-nukül adıyla iki defa basıl

mıştır (i stanbul 1266, ı 289) 
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Iii M EH MET İPŞiRLİ 

ABDULlAH b. EFfAS 

( ~!J..WI..i.f- ) 

(ö. 4371 1045) 

Eftasiler Devleti'nin kurucusu 
(1022-1045). 

_j 

Berberfler'den Miknase kabilesine 
mensuptur. Kurtuba'nın kuzeyindeki 
FahsülbellOt'ta doğdu. Babasının adı 

Muhammed b. Mesleme (ibnü 'I-Eftas) 
idi. Kurtuba Emevi halifelerinden ll . Ha
kem'in azatlısı olup Batalyevs'te bağım
sız bir emirlik kuran SabOr onu kendine 
halef seçti. SabOr'un 1 o Şaban 413'te 
(8 Kasım 1 022) ölümü üzerine el-Man
sOr lakabıyla başa geçen Abdullah. Ba
talyevs'te Efiasiler hanedanını kurdu. 

Hükümdarlığının ilk yılları barış için
de geçti. Ancak Abbadiler'in kurucusu 
Kadi Muhammed'in Beca 'yı ele geçire
rek topraklarını genişletmek istemesi, 

Abdullah b. Eftas ile aralarının açılma
sına sebep oldu. Kadi Muhammed'in 
oğlu isınail ile KarmOne (Carmona) 
Emiri Muhammed ei-Birzalfnin birleşik 
kuwetleri Abdullah ' ın oğlunun kuman
da ettiği Efiasi ordusunu mağlOp edin
ce, oğlu Muhammed ei-Eftas esir alına
rak KarınOne'ye gönderildi. Kazandığı 

başarıdan sonra Abbadi Emiri Muham
med ve müttefiki KarmOne emiri Kur
tuba topraklarına saldırdı. Neticede Ab
badiler ile Abdullah b. Eftas arasında 
bir barış yapıldı ve Kadi Muhammed'in 
izniyle Muhammed ei-Eftas serbest bı
rakıldı (Rebiü lewel 42 ı 1 Mart ı 030 ) 

Abdullah bu yenilginin intikamını 

dört yıl sonra hileli bir yola başvurarak 
aldı. Kadi Muhammed'in oğlu ismail 
kumandasındaki bir orduya. Leon Kral
lığı ' na saldırıda bulunmak için toprakla
rından serbestçe geçiş izni verildiği hal
de. bir geçitte ansızın Abbadi askerleri 
üzerine saldırarak büyük bir kısmını 

katletti. ismail bu katliamdan çok az 
sayıda askerle kurtulmayı başardı. Kadi 
Muhamed bundan sonra Abdullah'ın 

amansız düşmanı oldu. Hükümdarlığı
nın daha sonraki yılları hakkında bilgi 
bulunmayan Abdullah, 17 Cemaziyelev
vel 437'de (30 Kasım 1 045) öldü; yerine 
oğlu EbO Bekir Muhammed el-Muzaf
fer geçti. 

ABDULLAH ERGUN 
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Iii ERDO GAN MERÇ iL 

ABDULlAH ei-ENSAR.I 
( .$.)La;')'\ .Wl .u. ) 

(bk. HEREVI, Hace Abdullah). 

ABDULlAH ERGUN 
( _;,.f-) .ıiı l ..i.f- ) 

XIV. yüzyıl hattatlarından . 

_j 

_j 

Bağdatlıdır. Yakut ei-Müsta 'sımfnin 

aklam-ı sirte• yi öğrettiği yedi hattat
tan biridir. Ölüm tarihi kaynaklarda 
farklı şekillerde kaydedilmiştir. Mesela 
Tuhte-i Hattalin'de 742 (1341 ). Hatt u 
H attatan'da da 744 (1343) tarihleri 
zikredilmektedir. Babasının Arap, anne
sinin Türk olması sebebiyle kendisine 
Ergun (Eski Türkçe argun 1 arkun "melez"; 
b k. Clauson, s. 2 ı 6) la kabı verilmiştir. 

Abdullah Ergun muhakkak* yazısın
da şöhret bulmuş, Hatt u Hattatan 'da 

Abdullah Ergun h a tt ı Ku r'an·ı Kerim'den Fatiha ve En'am sOrelerinin ilk sayfal a rı (Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., Revan Köşkil . nr. 691 
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