
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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86·87 ; Sicill-i Osman/, lll , 377 ; ilmiyye Sa l· 
namesi, s. 507·509 ; S. Nüzhet Gerçek, Türk 
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1958, s. 125·126 ; Uzunçarşı lı, Osmanlı Tarihi, 
IV 12, s. 466-467; H il mar Krüger. Fetwa und 
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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 

~o~ 



ABDULLAH ERGUN 

verilen bilgiye göre yirmi dokuz Mushaf-ı 
şerif ve Bağdat'ta iki medresenin kita
besini yazmıştır. 
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ABDULlAH b. ERKAM 
( ~.)')' \ .:r. .iı\~ ) 

Abdullah b. ei-Erkam b. Ebi'I-Erkarn 
(Abdi Yeğı1s) ei-Kureşl ez-Zührl 

Hz. Peygamber'in harici yazışmalarını 
idare eden sahabi. 

_j 

Hz. Peygamber'in anne tarafından 

Hanbel'in Müsned'inde (lll , 483 ; IV, 35) 

mükerrer olarak yer almıştır. 
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Iii İSMAİL L. ÇAKAN 
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ABDULlAH b. ES'AD 
( ..ıa... l .;r..iıl~) 

(bk. YAFil). 

ABDULlAH EYYÜBİ 
(ö. 1836) 

_j 

a krabasıdır. Mekke'nin fethi sı rasında L 

Osmanlı kıraat ve nahiv alimi, 
reisülkurra. _j 

müslüman oldu ve vahiy katipleri ara
sında yer aldı. Bilhassa hükümdarlar
dan gelen mektupların okunması , sak
lanması, cevaplarının hazırlanmasında 

Hz. Peygamber'e hizmet etti ve onun 
güvenini kazandı. Bundan dolayı Abdul
l ah'ın yazdığı bazı cevabi mektupları 

Peygamber'in tekrar okutmaya bile 
lüzum görmediği rivayet edilir. Nitekim 
bu sadakat ve samimiyetin mükafatı 
olmak üzere Hz. Peygamber Hayber ga
nimetlerinden kendisine elli vesk• ver
miştir. Diplomatik yazışmaları idare et
me görevine Ebü Bekir'in hilafet yılla
rında da devam etti. Halife ömer tara
fından beytülmal emirliğine (hazine 
müdürlüğü) tayin edildi. Halife, Abdul
lah'ın kabiliyet ve doğruluğuna hayran 
olduğunu , hatta onun kadar Allah'tan 
korkan birini daha görmediğ ini söyler
di. Hz. Osman devrinde de bir müddet 
hazine müdürlüğü yaptı. Daha sonra 
kendi isteğiyle bu görevden ayrıldı. 

Yaptığı hizmetlerden dolayı Halife Os
man tarafından kendisine verilmek is
tenen 30.000 dirhemi; bu işi Allah rıza
sı için yaptığını belirterek almadı. Haya
tının sonlarında gözlerini kaybeden Ab
dullah, Hz. Osman'ın halifeliği sırasında 

(644-656) Medine'de vefat etmiştir. 

Abdullah b. Erkarn Hz. Peygam
ber'den hadis rivayet etmiştir. Kendi
sinden de Abdullah b. Utbe b. Mes'üd, 
Yezid b. Katade_ v_e Urve rivayette bu
lunmuşlardır. Onun bir hadisi Ahmed b. 
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İstanbul'un Eyüp semtinde doğdu ve 
orada yetişti. Babası Mehmed Salih 
Efendi'dir . Sarf ve nahiv ilimlerini devri
nin meşhur alimlerinden, tefsir ve ha
dis ilimlerini de Şeyhülislam Hamidiza
de Mustafa Efendi'den tahsil ederek 
icazet aldı. Bir ara Gelenbevi İsmail 
Efendi'nin derslerine de devam etti ve 
ondan Kırmastili Yüsuf Efendi'nin usül-i 
fıkha dair el-Veciz adlı eserini okudu. 
İbrahim Efendi ve Salih Efendi gibi kı
raat alimlerinden kıraat- ı seb'a• ve 
aşere•yi öğrendi. Eyüp Sultan Camii 
başimamlığı ve Sultanahmet Camii va
izliği yaptı. Nakşib.endi şeyhlerinden 

Murad Buhari Dergahı Şeyhi Mehmed 
Efendi'ye intisap eden Abdullah İstan
bul'da vefat etti ve Eyüp'te Ebü Eyyüb 
el-Ensarfnin ayak tarafındaki pencere 
kenarına defnedildi. 

Kıraat ve tefsir çalışmalarının yanı sı 

ra şerh ve tercüme faaliyetlerinde de 
bulunan Abdullah'ın, sayısı yirmi doku
za varan eserlerinin önemlileri şunlar

dır : 1. Tefsfru . Sı1reti'l -Fetl}.. z. Şerhu 
Mizdni'l-~um1,i'l- caşere. 3. lkazu1-
kurrd,. 4. Levdmi cu'l-bedr. imam Şatı
bfnin Kur'an ayetlerinin sayısı hakkın
daki Ndzımetü 'z-zehr adlı kasidesinin 
şerhidir (Süleymaniye Ktp ., İbrahim Efen
di. nr. 27). s. Hediyyetü'l-huccdc. Türk
çe küçük bir hac rehberidir (Süleymani
ye Ktp ., Tırnovalı , nr. 1844 / 3 ; Kasideci
zade, nr. 254). 6. Muharrem Tekmilesi. 

Molla Cami'ye ait Kuli ye şerhine To
katlı Muharrem Efendi tarafından yazı 

lan eksik bir haşiyenin "bedel" bahsin
den itibaren aynı tarzda tekmilesi olup 
1259, 1266, 1274 ve 1283 tarihlerinde 
istanbul'da basılmıştır. 7. Adubü'l-mü
sdfirfn. Ebü Eyyüb ei-Ensari'nin menkı
beleri ve türbesinin ziyareti sırasında 

riayet edilecek hususlar hakkındadır. 8. 
Tezkiretü'r-rumdt. Okçuluğun fazileti 
hakkındaki kırk hadisin tercümesidir 
(Topkapı Sa ray ı Müzesi Ktp., Hazine, nr. 
1418). Eser, Mustafa Kani Bey'in Telhi 
su Resdili'r-rumdt (İ stanbul 1263 ) adlı 
kitabının mukaddimesinde yer almak
tadır . 9. Terceme-i Adab-ı Tarik-ı Nak
şibendi (Topkapı Sa ray ı Müzesi Ktp., 
Emanet Hazinesi, nr . 1275). 10. Şerl}.u 'l

İzhdr ( Fevatif:ıu'l-e?kar). 1282 ve 1309 
tarihlerinde İstanbul'da basılmıştır. 11. 
Ebu Eyyı1b-i Ensarf'den Mervi Hadis
lerin Şerhi ve Tercümesi (Sü leymaniye 
Ktp ., Hasan Hüsnü Paşa, nr. 203). 

Abd ullah Eyyübi'nin Tezkiretü 'r-rum!l l ad lı eserinin tez
hipli son sayfası (Topkapı Sarayı MUzesi Ktp., Emanet Hazinesi, 
nr. 1418) 


