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kıbelerde sıkça anılmakta ve Sarı Sal
tuk'un rüyasına girerek ona yardımcı ol
maktadır. 

Saltukname halkın konuştuğu dili esas 
alan sade bir nesirle yazılmıştır. Bunun 
yanında eseri dil ve üslüp bakımından 
daha da önemli kılan husus halk ağzın
dan derlenerek yazıya geçirilmiş olma
sıdır. x:.J. yüzyıl Anadolu Türkçesi söz var
lığı. anlatım gücü, cümle yapısı. deyim
lerle ve yer yer atasözleriyle süslenmiş 
bir üslüpla eserde kendisini ortaya koy
maktadır. Halk tabirleri ve benzetmeler 
anlatımı daha da zenginleştirmiştir. Sal
tuknô.me, içinde fazla arkaik kelime bu
lunmamakla beraber zengin bir söz var
lığına sahiptir. Menkıbelerin bazılarında 
anlatıcının ara sözlerinin de yer alması, 
müellifin bazı menkıbeleri dinlerken ya
zıya geçirdiğini göstermektedir. 

Kütüphanelerde Saltukname'nin çe
şitli nüshaları bulunmaktadır. Baştan bir 
iki yaprak eksik olmasına rağmen üç cil
di de ihtiva eden tek nüsha Topkapı Sa
rayı Müzesi Kütüphanesi· nde kayıtlıdır 

(Hazine Kitaplığı, nr. 1612) . 1000 (1591) 
yılında istinsah edilen bu nüsha 618 va
raktır. Bor'daki Halil Nuri Yurdakul Kü
tüphanesi'nde (nr. 17 .292) eserin ll ve lll. 
ciltlerini ihtiva eden 985 ( 1577) yılında 
Edirne'de istinsah edilmiş 449 varaklık 
bir nüsha daha bulunmaktadır. Anka
ra 'da Millf Kütüphane'de biri I. cilde (nr. 

B-64, 283 varakL diğeri lll. cilde (nr. A 

2897, 170 varakl ait olmak üzere yazı ka
rakterleri birbirinden farklı , istinsah ta
rihleri belli olmayan iki ayrı nüsha mev
cuttur. Sivas 'ta öğretmen Necati De
mir'in şahsi kütüphanesinde ve İstan
bul Üniversitesi Kütüphanesi 'nde (İb
nülemin, nr. 3056) eserin muabhar birer 
nüshası daha vardır. Ayrıca Konya'daki 
Koyunoğlu Müzesi Kütüphanesi'nde (nr. 

14.305) kitabın eski bir nüshasından ko
parılmış sekiz varaklık bir parça bulun
maktadır. Saraybosna'daki Gazi Hüsrev 
Bey Kütüphanesi'nde G. M. Smith'in gör
düğünü belirttiği yetmiş iki varaklık nüs
ha ise sonradan kaybolmuştur. 

Saltukname'nin Topkapı Sarayı Mü
zesi Kütüphanesi'ndeki nüshasının tıpkı
basımı Fahir İz, Şinasi Tekin ve Gönül Al
pay Tekin tarafından Amerika'da yayım
lanmıştır (bk. bibl.) . Tıpkıbasımın ekinde 
Milli Kütüphane'deki nüsha ile (nr. B-64) 
Bor nüshasının mikrofişleri de verilmiş
tir. Şükrü Halük Akalın'ın Saltukname'
nin mevcut bütün nüshalarını karşılaş

tırarak hazırladığı tenkitli metinle O-lll, 
Ankara 1987 - ı 990), Kemal Yüce'nin Sal-
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tukname'yi tarihi, dini ve efsanevf un
surlar yönünden inceleyen çalışması da 
(Ankara ı 987) neşredilmiştir. 
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Iii ŞüKRÜ HALUK AKALIN 

EBÜLMEYAMİN 
MUSTAFA EFENDi 

(ö. 1015/ 1606) 

Osmanlı şeyhülislamı. 
_j 

953'te (1546) doğdu. İlk tahsilinden 
sonra Bursa'da Kaplıca Medresesi mü
derrisi Sarıgörezzade ·den, Zekeriyya 
Efendi'den ve Abdülganf Efendi'den öğ-

renim gördü. Daha sonra Ebüssuüd Efen
di'ye intisap ederek 977'de (1570) mü
lazemet aldı. 

Öğretim hayatına Eski Nişancı Med
resesi'nde 20 akçe ile başladı: daha son
ra 25 akçe ile Kestel, 30 akçe ile Pervfz 
Efendi. 40 akçe ile Kürkçübaşı medre
selerinde görev yaptı. 1 586'da Sinan Pa
şa, 1590'da Zal Paşa Sultanı, 1591'de 
Sa h n- ı Seman, 1 593'te Şehzade, 1 594'te 
Süleymaniye medreselerine, 1596'da Sü
leymaniye Darülhadisi'ne. 1 597'de Vefa 
Hakaniye Medresesi 'ne müderris oldu. 
1598'de kurulan Safiye Valide Sultan 
Medresesi'nin 100 akçe yevmiye ile ilk 
müderrisliğine getirildi. Bu münasebet
le En'am süresinin başından bir takrir 
yapması istenmiş, bunun için Süleyma
niye Camii· nde toplanan ulemaya der
siarn *da bulunmuştur (Kati b Çelebi, ı . 

285-286). 

Medreselerdeki öğretim faaliyetinden 
sonra 1600'de Edirne kadılığına tayin 
edildi ve kendisine Dimetoka kazası ar
palık olarak verildi. Görevi Ağustos 1601'
de istanbul kadılığına nakledildL Bu sı
rada muamelatın süratle yürümesi, narh 
meselelerinin düzene konulması ve bil
hassa zahire yokluğunda sıkı kontrol
le İstanbul halkına sıkıntı çektirmeme
si sebebiyle kendisine "Ebülmeyamin" 
(uğur sahibi. bereketli kimse) lakabı veril
di. Ocak 1603'te Anadolu kazaskerliğine 
terfi etti. Yemişçi Hasan Paşa mesele
sinden dolayı aziedilen Sun'ullah Efen
di'nin yerine 25 Şaban 1 011'de (7 Şubat 
1603) şeyhülislam oldu. Aynı yıl Balkan
lar'da Kalkandelen ve civarında açıkta 

olan 60.000 akçelik zeamet kendisine 
arpalık olarak verildi. Şeyhülislamlığı sı
rasında ı. Ahmed'in imamı Mustafa Sa
fi Efendi ile arasının açılması ve sada
ret kaymakamı Kasım Paşa ile birlik ol
ması sebebiyle şeyhülislamlıktan 600 
akçe tekaüt ile 10 Muharrem 1013'te 
(8 Haziran 1604) ayrıldı. 22 Rebfülewel 
101 S (28 Temmuz 1606) tarihinde ikin
ci defa şeyhülislam olduysa da dört ay 
sonra 23 Kasım 1606'da vefat etti ve Fa
tih Camii avlusuna bitişik olan evinin önü
ne defnedildi. Kulunç hastalığından ve 
tütün alışkanlığından öldüğü, bu sebep
le ölümüne, "Yaprak içmekle helak oldu 
ol müftf-i zaman" mısraının tarih düşü
rüldüğü kaynaklarda zikredilmektedir 
(a.g.e., ı. 285) Hamzavf büyüklerinden 
idrfs-i Muhtefi'nin (ö ı024 / ı6ı5) mü
ridi olan Ebülmeyamin Mustafa Efen
di'nin bazı ayetlerle ilgili birkaç küçük 
risalesi olduğu (Süleymaniye Ktp., Kasi-



decizade, nr. 675 1 11 , 12, 29; Şe h id Ali Pa

şa, nr. 315 1 11, 12 ; ayrıca b k. b ibi.) ve İs
tanbul'da bir çeşmesinin bulunduğu bi
linmektedir. 
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EBÜL'Uı.A MARDİN 

(1881 -1957) 

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi 
Türk hukukçusu. 

_j 

8 Ağustos 1881'de babasının görevli 
olarak bulunduğu İşkodra'da doğdu. Mar
din'in ilim ve devlet hizmetiyle tanınan 
bir ailesine mensuptur. Babası. kazas
kerliğe kadar yükselen ve başta dokuz 
ciltlik İhyd'ü 'ulumi'd-din şerhi olmak 
üzere din ilimleriyle ilgili eserleri de bu
lunan Yüsuf Sıdkı Efendi (ö . 1903), de
desi fıkıh alanında eserler veren Mardin 
müftüsü ömer Şevki Efendi'dir. Baba
sının Fatih Türbesi haziresindeki san
duka kitabesinde yer alan aile şecere
si kaydına göre soyu Hz. Hüseyin'e da
yanmaktadır. Annesi, Konya'nın Hadim 
kazasından tanınmış fıkıh alimi Ebü 
Said el- Hadimi'nin torunlarından Be
hi ce Hanım'dır. Büyük kardeşi Arif Bey 

Ebül'ula 
Mardin 

(ö 1920), Basra ve Suriye valiliği yapmış, 
çeşitli ilmi eserleri de bulunan bir dev
let adamıydı. 

Ebül'ula gençliğinde özel öğrenim gör
dü. Çarşambalı Ahmed Harndi Efendi. 
Kastamonulu Ebübekir Sıdkı Efendi gi
bi zamanının tanınmış alimlerinin ders
lerine devam ederek icazet aldı. Temel 
dini ilimleri okudu; Arapça ve Farsça öğ
rendi. 1903 yılında Darülfünun Mekteb- i 
Hukuk'tan birineilikle mezun oldu. Henüz 
öğrenci iken 24 Haziran 1900'de Tem
yiz Mahkemesi'nde katip olarak adiiye 
mesleğine ve devlet görevine başladı. 

Mezuniyet sonrasında istanbul Ticaret. 
istinaf mahkemeleri ve Şüra-yı Evkaf 
üyeliklerinde bulundu. 1909'da Mekteb-i 
Hukuk'ta tatbikat-ı hukükiyye dersini 
okuttu. Bu dersteki başarısı sebebiyle 
ertesi yıl hukük-ı tasarrufiyye-i arazi ve 
ahkam-ı evkaf derslerini akutmak üze
re davet edildi. Böylece 191 O yılında İs
tanbul'da Mekteb-i Hukuk ve Mülkiye'
de arazi. evkaf ve medeni hukuk dalın
da öğretim üyeliğine başladı . Bu göre
vini, Mekteb-i Mülkiyye'_de fakültenin An
kara'ya taşınmasına ( 1936), Hukuk Fa
kültesi'nde ise emekli oluncaya kadar 
( 1951) sürdürdü. 

1908 ·de Eşref Edip ' le birlikte çıkar
maya başladıkları Sırdt-ı Müstakim'de 
daha çok hukukta ilgili yazılar yazdı. Yi
ne Eşref Edip'le birlikte Sırat- ı Müsta
kim Kütüphanesi'ni kurdu. 1912'de Ke
lime-i Tayyibe adlı bir dergi çıkardı. 

18 Şubat 1912'de meşihat-ı İslamiyye·
de görev aldı. Bir süre meşihat mektup
çuluğu . ardından da meşihat müsteşar
lığı yaptı. Meşihattaki görevi sırasında 

İlmiyye Salndmesi'n i hazırladı. 1914'
te meşihat müsteşarlığı görevinden ay
rıldı; Medresetü'l- kudat'ta müderrislik 
yaptı ve Mecelle'nin ıslahı için kurulan 
komisyonda görev aldı. 4 Haziran 191 S 
tarihinde Şeyhülislam Turşucuzade Ah
med Muhtar Efendi'nin torunu, Necmed
din Molla ' nın (Kocataş) kızı Bedriye Ha
nım'la evlendi. Yüsuf Sıdkı. Hatice Ma
sume ve Saliha Türkan adlarında üç ço
cuğu oldu. Osmanlı Meclis-i Meb'üsanı'n
da Niğde (1914-1919) ve Mardin (1920) 

mebusu olarak bulundu. 1922'de Türk 
ordusu istanbul'a girdikten sonra Refet 
Paşa tarafından İstanbul'un idaresi için 
kurulan Hey'et-i Müşavere-i İdariyye'de 
görev aldı. 1925 yılında istanbul Baro
su'na kaydoldu. Cumhuriyet dönemin
de de üst seviyede birçok kamu görevi 
yaptı; sosyal amaçlı derneklerde ve şir-

EBÜL ' ULA MARDiN 

ketterin yönetim kurullarında bulundu. 
İsviçre Medeni Kanunu'nun iktibas ve 
intibakıyla ilgili olarak teşkil edilen ko
misyonlarda çalıştı. Üniversite bünye
sinde çeşitli akademik ve idari görevler
de bulunan Ebül'ula 1 Eylül 1951 ·de yaş 
haddinden emekliye ayrıldı. Emeklilik 
sonrasında da ilmi çalışmalarına ve ya
yın faaliyetine devam etti ; bu arada Hu
zur Dersleri adlı eserinin ı. cildini ya
yımladı. 13 Ocak 1957'de istanbul'da öl
dü. Mezarı Karacaahmet' te Küçük Seli
miye Camii karşısındaki aile kabrista
nındadır. 

Osmanlı döneminde köklü bir eğitim 
gören ve islam hukukuna vakıf olan 
Ebül'ula Mardin, yıllarca hukuk eğitimi 
yanında adli ve idari tatbikatın içinde 
bulunması. Osmanlı hukukundan başka 
Batı hukukunu ve pozitif Türk hukuku
nu da bilmesiyle dikkati çeker. Bu ba
kımdan arazi, evkaf. Mecelle ve mede
ni hukuka dair yazıları. Osmanlı huku
ku ve modern Türk hukukuna geçişle 

ilgili tesbitleri ayrı bir ehemmiyet arze
der. Eski hukuktan yeni Türk hukuku
na geçişte ve Cumhuriyet döneminde 
yeni hukuk mevzuat ve nazariyesinin ge
lişmesinde önemli katkıları olmuştur. 

Bu katkıları sebebiyle 1944 yılında. öğ
retim hayatının otuzuncu yıldönümü ha
tırası olarak, istanbul Üniversitesi Hu
kuk Fakültesi öğretim üyeleri tarafın
dan Ebül'uld Mardin'e Armağan adıy
la hacimli bir eser hazırlanarak neşre
dilmiştir. Ebül'ula, hukuk araştırma ve 
eğitiminde geleneksel şerhçilik yerine, 
Mecelle'ye ve islam hukuk usulüne va
kıf olmasının avantajıyla , meseleleri ge
nel kural ve bakış açılarına irca ederek 
sistematik metodu yerleştirmeye çalış
mış, gerek ders ve konferanslarında. ge
rekse eserlerinde hukuki meseleleri da
ima tarihi ve mukayeseli metotla ele al
mış seçkin bir hukuk alimidir. 

Ebül'ula 
Mardin'in 

Karacaahmet 
Mezarlığ ı 'ndak i 

kabri -
Üsküdar 1 

istanbul 
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