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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-
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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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Eserleri. Ebül'ula, hemen hemen tama
mı hukuk alanında yirmi beş civarında 
kitap, birçok makale. araştırma ve an
siklopedi maddesi kaleme almıştır. Bun
ların başlıcaları şunlardır : 1. İlmiyye Sal
namesi* (İ stanbu l 1334 ). Ebül'ula ' nın me
şihat mektupçusu iken derleyip neşre 
hazırladığı , sahasının ilk ve tek örneği
ni teşkil eden bir eserdir. Kitapta meşi
hat makamının tar ihçesi, teşkilat ve iş

leyişine dair bilgi ve belgeler mevcuttur. 
z. Medeni Hukuk Cephesinden A h
met Cevdet Paşa (İ sta nbu l 1946). istan
bul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Ahmed 
Cevdet Paşa· nın ölümünün ( 1895 ) ell in
ci yıldönümü dolayısıyla onunla ilgili bir 
eser yazılmasına karar vermiş, bunun 
üzerine Ebül'ula ' nın hazırladığı eser fa
külte yayınları arasında neşredilmiştir. 

Kitapta Ahmed Cevdet Paşa'nın hayatı. 
şahsiyeti, görüşleri, mücadeleleri, islam 
ve Osmanlı hukukunun gelişmesine olan 
büyük katkısı anlatılmakta. o dönemle 
ilgili belge ve tartışmalara , ayrıca bazı 

kişilerin biyografılerine yer verilmekte
dir. Eser gerek Ahmed Cevdet Paşa 'yı 
tanıma ve islam- Osmanlı hukukunun 
XIX. yüzyıldaki gelişimini kavrama, ge
rekse Ebül'ula'nın bu dönemle ilgili tes
bitleri açısından büyük önem taşıma k
tadır. 3. Huzur Dersleri. Sultan lll. Mus
tafa döneminde 1172'de (1759). seçkin 
ilim adamlarının iştirakiyle , ramazan ay
larında padişahın huzurunda yapılmak 
üzere "huzur dersleri " adıyla başlatılan 
ve 1341 ( 1923) yılına kadar devam eden 
ilim meclislerini, bu meclisiere katılan 

kişileri tanıtmak maksadıyla kaleme alın
mıştır. Müellif eserinin I. cildini yayımla
mış (İ stanbu l I 95 ı), ll ve lll. ciltlerin müs
veddelerini hazırlamakla birlikte neşir 

imkanı bulamadan vefat etmiştir. Bu iki 
cilt, asistanı ve mesai arkadaşı İsmet 
Sungurbey tarafından önsöz ve eklerle 
birlikte tek kitap halinde yayımlanmış
tır ( İ stanbul I 966). Eserin I. cildi önsöz
den sonra sekiz bölümden oluşmakta. 
bu bölümlerde sırasıyla huzur dersleri
nin mahiyeti. tarihçesi, meclisler ve teş
kil tarzları , bu derslerde uyulan kural
lar. mukarrir ve muhatapların vasıfla 

rıyla huzur derslerine katılma şartları. 

katılanların adları yer almaktadır. ll ve 
lll. ciltlerde Ebül'ula Mardin'i tanıtan bir 
önsözle eserin IX-XIV. bölümleri yer al
maktadır. Bu bölümlerde huzur dersine 
katılanların maaş, ödül ve cezalarına. ter
cüme-i hallerine. icazet örneklerine, bu 
derslerin yapıldığı yerlere ve huzur ders-
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leriyle ilgili menkıbelere yer verilmekte
dir. Eser. son dönem Osmanlı alimleri
nin ve ilmiye teşkilatının tanınması ko
nusunda önemli bir kaynaktır. 

Ebül'ula Mardin ayrıca , genelde Hu
kuk Fakültesi'ndeki dersleriyle ilgili ol
mak üzere bir kısmı eski hukukla, çoğu 
modern hukukla ilgili arazi hukuku ve 
medeni hukuk alanında yirmiye yakın 
eser yazmıştı r. Bunlar arasında A razi 
Kanunnamesi Şerhi ( İ stanbul I 335). Ah
kiim-ı A riizi (İ stanbu l 1338). Ahkiim-ı 
Evkö.t (İ stanbul 1340), Kitiibü '1- Büyu · 
(İ stanbul I 340), Kitô.bü 'r- Rehn (İstan bul 
134 1), HukUk-ı Tasarruiiyye-i A riizi (İ s
tanbul 1926) eski hukuka ; Umumi Zii
bı talar (İ stanbul 1928 ). Nesep (İ s tanbul 

1930), Şahsın Hukuku (1, istanbul 1932; 
II , istanbul 1941). Miras H ukuku (İ stan

bul 1932, 1939), Asli Ayni Haklar (İ stan

bul 1934). Fer 'i Ayni Haklar (İ stanbul 

I 935). Aile Hukuku ( İ s tanbul 1937). Borç
lar Hukuku : Umumi Esaslar (İ stanbu l 

1938), Aile Hukuku ve Nişanlanma (İ s

tanbul 1944). Toprak Hukuku Dersleri 
(İ stanbu l 194 7), Kat Mülkiyeti (İ stanbu l 

1948) yeni hukuka ait eserleridir. Ayrıca 
birçok esere önsöz yazmış, başta İstan
bul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Der
gisi ve Sırô.t-ı Müstakim (c. !-lll) olmak 
üzere çeşitli dergilerde konferans, ma
kale, inceleme ve ictihad notları yayım
lanmıştır. 
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EBÜRRizA TEKKESİ 

Bedeviyye tarikatının 

istanbul'daki asu.:ınesi. 
_j 

Kasımpaşa'da Hacı Ahmed Efendi ma
hallesi Ebürrıza Dergahı sokağında olup 
istanbul'da bulunan Bedevi tekkelerinin 
en eskisidir. Bedeviyye tarikatının bu 

şehirdeki ilk mümessili sayılan Ebürrıza 
Şeyh Seyyid Mehmed Efendi (ö 1152/ 
1739-40) tarafından muhtemelen XVIII. 
yüzyılın ilk çeyreği içinde kurulmuştur. 
Kaynaklarda Bedeviler Asitanesi veya 
Pişva-y,ı Tarikat-ı Aliyye-i Bedeviyye şek
linde zikredilmekte, cümle kapısı üze
rindeki. yeniden yapılışı sırasında türbe
nin duvarına nakledilmiş olan kitabede 
de Asitane-i Hazret-i Bedevi, Hankah-ı 
Ebürrıza adıyla tanıtılmaktadır. Türbe 
duvarında bulunan diğer bir kitabede 
Ebürrıza Efendi'nin isminden sonra "an 
sülüki Nakşibend" ibaresi yer almakta 
ve buradan kendisinin Nakşibendiyye 'ye 

de intisap etmiş olduğu anlaşılmakta
dır. Ayrıca tekkenin yakınındaki Halve
tiyye- Uşşakıyye Asitanesi Hüsameddin 
Uşşakl Tekkesi ile de ailevi ve manevi 
bağlarının bulunduğu bilinmekte, tür
bede ve haziredeki mezar taşlarında gö
rülen Bedevi taçlarının tepeliklerinde Hal
veti- Uşşakl tepelikleri ne benzerlik oldu
ğu farkedilmektediL 

Tekkenin ilk yapıldığı yıllardaki mi
mari özellikleri ve zaman içinde geçir
diği değişiklikler bilinmemektedir. Yine 
türbe duvarında bulunan bir kitabeden, 
1264 ( 1847 -48) yılında Sa h af Emin Efen
di tarafından yeniden yaptınldığı anla
şılan tekke, 1925 'te kapatıldıktan sonra 
1926-1930 yılları arasında yıkılarak or
tadan kaldırılmış, günümüze ancak ta
mamen yenilenmiş olan türbe ile duva
rına yerleştirilen üç kitabe ve haziredeki 
bazı mezar taşları intikal edebilmiştir. 

Ebürrı za Tekkesi· nin isim levhas ı ile tü rben in içinden bir 
görünüş · Dolapdere 1 Istanbul 


