
EBÜL' ULA MARDiN 

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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Iii CEVD ETYAVUZ 

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 



Ebürrıza Tekkesi. Kasımpaşa vadisin
den Kurtuluş·a (eski ad ı yla Tatavla) doğ
ru yükselen bağlar. bostanlar ve çiçek 
bahçeleriyle kaplı yamaçlarda kurulmuş
tu. Konumu açısından Rum mahallesi 
Tatavla ile müslümanların yaşadığı Ka
sımpaşa'nın sınır taşlarından birini oluş 

turmaktaydı ; nitekim Ebürrıza Dergahı 
sokağının eski adının Haghia Kyriaki ol
duğu tesbit edilmiştir. Eylül 1925 tarih
ı i ve 1 S numaralı Pervititch sigorta paf
tasında Ebürrıza Tekkesi ·nin yerleşim 
düzeniyle tekkeyi oluşturan yapılar gö
rülebilmektedir. Arsanın doğu sınırında . 

Ebürrıza Dergahı sokağı üzerinde bulu
nan birbirine bitişik iki ve üç katlı iki bi
nanın tevhidhane ve harem bölümlerini 
barındırdığı. bunların kuzeybatı köşesin

de yer alan tek katlı kanadın da selam
lık veya mutfak olduğu tahmin edilebi
lir. Sokak üzerindeki cümle kapısı ya
nında ufak boyutlu türbe yer almakta. 
arsanın kuzey sınırını teşkil eden Ebür
rıza Dergahı çıkmazı üzerinde de derviş 
odaları olduğu anlaşılan dört birim sıra
lanmaktadır. Bu ahşap yapıların tama
mı bugün ortadan kalkmıştır. 
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Iii M. BAHA TANMAN 

EBÜSSUÜD EFENDi 
(ö 982/1574) 

Osmanlı şeyhülislamı, 
hukukçu ve müfessir. 

_j 

"Müftilenam, şeyhülislam, sultanü' l
müfessirfn. hatimetü'l-müfessirfn, mu
allim-i sani, allame-i kül, Hoca Çelebi, 
EbO Hanife-i Sani" unvanlarıyla anılır. 

EbüssuOd kelimesi onun adı gibi görün
mekteyse de tefsirinin mukaddimesin
de kendisinden EbüssuOd Muhammed 
şeklinde bahsettiği dikkate alınırsa asıl 
adının Muhammed, EbüssuOd'un da bir 
künye veya lakap olduğu anlaşılır. Bu 
künyeyi niçin aldığı konusunda kaynak
larda yeterli bilgi yoktur. EbüssuOd Efen-

Aş ı k Çelebi 
tezkiresinde 
Ebüssuüd 
Efendi 'yi 
tasvir eden 
bir minyatür 
(Millet Ktp., 

Ali Emiri, 

nr . 772, 

vr. 159~'dan 

detay) 

di, yaygın görüşe göre 17 S afer 896' da 
(30 Aralık 1490) istanbul yakınlarındaki 
Meteris (Metris-Müderris) köyünde dün
yaya geldi. Ailesi o zaman Amasya 'ya. 
bugün Çorum'a bağlı bulunan iskiJip'ten 
olup babası Şeyh Muhyiddin Muhammed 
Yavsf iskilip'e bağlı imad (Direklibel) kö
yünde doğmuştur. iskilibf nisbesinden 
hareketle onun da iskiJip'te doğduğu ile
r i sürülmüşse de bu ihtimal zayıftır. Fa
tih Sultan Mehmed'in oğlu Şehzade Ba
yezid 'in Amasya sancak bey! i ği sırasın
da sevgisini ve dostluğunu kazanan Şeyh 
Muhyiddin, Bayezid'in padişah olmasın
dan kısa bir süre sonra istanbul'a davet 
edilmiş ve Sultanselim civarında kendisi 
için bir tekke inşa ettirilmiştir (bu tekke 
daha sonra Sivas! Tekkesi diye tan ı nmış

t ır) EbüssuOd, ll. Bayezid ' in tahta çık
masından yaklaşık dokuz yıl sonra dün
yaya geldiğine göre istanbul'da doğmuş 
olması daha muhtemel görünmektedir. 
EbüssuOd'un babası Şeyh Yavsf veya Sul
tan ll. Bayezid'e yakınlığı dolayısıyla "hün
kar şeyhi" diye de bilinir. Annesi Sultan 
Hatun. AyderOsf ve Mecdf Efendi'nin kay
dettiğine göre Al i Kuşçu ·nun kardeşi

nin, Ataf ve Aif' nin belirttiğine göre ise 
bizzat Ali Kuşçu'nun kızıdır. Dedesi Mus
tafa el-imad da (imadf) Ali Kuşçu'nun 
kardeşidir. Mustafa el-imad bazı kay
naklarda EbüssuOd Efendi'nin babası 

olarak gösterilmekteyse de (mesela bk. 
Sicill·i Osman/, 1, 169; AyderOsi, s. 215) 
bu doğru değildir. Bazı şarkiyatçılar 

imad'ı Amid ile karıştırıp EbüssuOd Efen
di'nin Diyarbakırlı olduğunu ileri sürmüş
lerdir. Aif Mustafa Efendi ve Peçuylu ib
rahim'in imad'ı imadiye ile karıştırarak 
EbüssuOd Efendi'yi Kürt asıllı gösterme
leri de yanlıştır. Zira EbüssuOd Efendi'
nin ailesinin şimdi Irak topraklarında kal
mış bulunan imadiyeli değil iskilip'e bağ
lı imadlı olduğu. çağdaşı bazı kaynaklar 

EBÜSSUÜD EFENDi 

da dahil olmak üzere (mesela bk. Hı sım 

Ali , s. 440 vd. ) hemen bütün kaynaklar
ca belirtilmektedir. Öte yandan bazı araş
tırmacılar. dedesinin imad lakabının ima
düddin'in kısaltılmış şekli olduğunu ile
ri sürmüşlerse de ailesinin aslen imadlı 
olduğu göz önüne alındığında bu yoru
mun isabetli olmadığı görülür. 

EbüssuOd Efendi ilk tahsilini babası
nın yanında yaptı. Ondan Seyyid Şerif 

ei-Cürcanf'nin kelama dair fjô.şiyetü't
Tecrid ve Şerh u '1- Mevô.kıf, belagata da
ir Hô.şiye 'ale'l-Mutavvel adlı eserle
riyle çeşitli tefsir kitaplarını okudu. Daha 
sonra Müeyyedzade Abdurrahman Efen
di, Mevlana Seydf-i Karamani ve bazı kay
nakların verdiği bilgilere göre ibn Kemal'
den ders aldı. Hacası Mevlana Seydf-i 
Karamani'nın kızı Zeyneb Hanım· la ev
lenen EbüssuOd Efendi ilk olarak Yavuz 
Sultan Selim döneminde 922 'de (151 6) 
Çankırı Medresesi'ne. buraya gitmek
te tereddüt göstermesi üzerine de ine
göl ishak Paşa Medresesi'ne tayin edil
di. 926'da (1520) buradaki görev süresi 
sona erince ertesi yıl Davud Paşa Med
resesi'nde, bir yıl sonra da Mahmud Pa
şa Medresesi' nde görevlendirildi. 931 
( 1525) yılında Vezir Mustafa Paşa' nın 

Gebze'de inşa ettirdiği medreseye tayin 
edildi. Bir yıl sonra Bursa Sultaniye pa
yesine layık görülen EbüssuOd Efendi 
934 'te ( 1528) Medaris-i Semaniyye'den 
Müftü Medresesi'ne müderris oldu. Beş 
yıl bu vazifede kaldıktan sonra önce Bur
sa. 940 Rebfülahirinde de (Kasım 1533) 
istanbul kadılığına getirildi. Korfu sefe
ri sırasında Rumeli Kazaskeri Muhyid
din Efendi ve Anadolu Kazaskeri Kadri 
Efendi'nin Maktul ibrahim Paşa konu
sunu açmalarından hoşnut olmayan Ka
nuni Sultan Süleyman ' ın her iki kazas
keri de azietmesi üzerine Rebfülewel 
944'te (Ağustos 1537) Rumeli kazasker
liğine tayin edildi ve hemen sefere ka
tıldı. Kara Bağdan, Estergon ve Budin 
seferlerinde padişahın yanında yer al
dı. Budin'in fethinden sonra şehirde ilk 
cuma namazı onun tarafından kıldırıldı. 
Sekiz yıl Rumeli kazaskeri olarak görev 
yapan EbüssuOd Efendi Şaban 952'de 
(Ekim 1545) Fenarizade Muhyiddin Efen
di'nin yerine şeyhülislam oldu. 

EbüssuOd Efendi kazaskerliği ve şey
hülislamlığı sırasında özellikle ilmi rüt
be. mevki ve kademeleri sistematik bir 
düzene kavuşturmaya çalıştı. Onun Ru
meli kazaskerliğine kadar sistemli bir 
mülazemet usulü yoktu. Bu durum bir-
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