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0SMANU SON DÖNEM HUKUKÇULARlNDAN 

SEVDiŞEHiRLi MAHMUT ESADIN HAYATI, ESERLERi VE 

iLMf KişiLiGi 
Yrd. Doç. Dr. Murtaza KÖSE" 

The late Reign lawyers of Ottoman Seydişehirli Mahmud Esad his life, works 
and his scientific personality 
Mahmud Esad was born in 1856 istanbul. His father's name was Güzel Emin 
Efendi. Mahmud Esad was famous lawyer and writer. M. Esad was a person of 
the highest principles. He was the son of a devout family of modest status. One 
of his teachers was Elbasanlı Abdulkerim Efendi who taught him hadith, 
commenting on the Quran, figh, lslamic theology and logic ete. Mahmud Esad 
married to Refie Hanım daughter of a certain (smail Sabri Efendi. He died in 
1918 in Istanbul. 

Giriş 

Bu çalışma Osmanlı'nın son dönem aydınlarından olan çok yönlü ilmi kişiliğe 
sahip Seydişehirli Mahmut Esad hakkındadır. Mahmut Esad'ın hayatı, ilmi şahsiyeti, 
ilim dünyasına katkıları, devlet adamlığı, eserleri ve özellikle hukuk alanlndaki ça
lışmaları günümüz hukukçularına çok şeyler kazandıracaktır. Mahmud Esad hakkın
daki bibliyografik bilgiler Türkçe kaynaklarda bulunmakla birlikte oldukça sınırlıdır. 
M. Esad, Doğu ve Batı kültürünü bizzat kaynaklarından öğrenmiş ve çok seçici bir 
özellikle bu birikimini kalıcı kılacak şekilde eserlerinde yansıtmıştır. Mevcut kaynak
lardan istifadeyle okuyucuya belli bir seviyede de olsa bilgi sunmaya gayret ettik. 
Seydişehir'liyi tanıdıktan sonra bu şahsiyetin ilim dünyasına yeniden tanrtılması 
gerektiği düşüncesinin faydalı olacağını umuyorum. -

1) Mahmut Esad'ın Hayatı 

Ailece Konya'nın Seydişehir ilçesinden olup babası Çopur Kadı Oğullarından 
Güzel Emin Efendi'dir. Mensup olduğu aileden bir çok hukukçu yetişmiştir. Kendisi 
1856'da İstanbul'da doğmuştur. Tanınmış hukukçu ve yazarlarımızdandır.ı M. Esad 
ilk tahsilini Seydişehir've Konya'da yaptıktan sonra 1870 lerde İstanbul'a geldi. 

·Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
ı Türk Ausiklopedisi, İstanbul, 1972, XXIII, 174. 
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onbeş sene camilerde ders veren hocaların, bilhassa Fatih müderrislerinden Elbasanlı 
Abdulkerim Efendi'nin derslerine devam etti. Bu aradada mantık, hikmet, kelam, 
hadis, tefsir, fıkıh ve fıkıh usulü okudu. 1881/1298'de hem alet hem de ali ilimlerden 
icazet aldı. Aynı senenin sonlarına doğru Bab-ı Vala-i fetva (Şeyhulislamlık) da kuru
lan ilim kurulunun huzurunda imtihan vererek Dersiam· oldu. Bir yandan Fatih ca
miinde medrese talebesine ders verirken diğer taraftan müsbet ve akli ilimleri tahsil 
etme imkanı buldu. İstanbul'da Rüştiye öğrenimini bitirdikten sonra hem Fatih med
resesinde hem de Menşe-i Muallimin-i Askeriye adındaki askeri idari okulunda ma
tematik, fizik, kimya, taktik ve astronomi gibi müsbet ilimler okuttu; Bu okulun kur
may sınıfına da devam edip 5 Ekim 1884'de yapılan sınavda başarılı olarak tatbikat 
sınıfları yüksek matematik öğretmenliği diplaması aldı. Mahmud Esad harb okulu 
müdürü Edhem Paşanın yardımı ve Meclis-i Maarif-i Askeriye'nin kararı ile Harb 
okulu mezunu olmadığı halde tek sivil talebe olarak Erkan-ı Harbiye· sİnıfına kabul 
edildi. 2 

Mahmud Esad o sıralarda İstanbul Darulfünı1n'a bağlı olarak 18 Haziran 
1880'de Hukuk şubesi açılınca buraya kaydoldu ve 1886'da pekiyi derece ile mezun 
olarak burayı ikincilikle bitirdi. Öğrenimi sırasında Hasan Fehmi Paşa'dan devletler 
hukukunu, Mürrif Paşa'dan hukuk felsefesini, Gabriel Norandukyan Efendi'den dev
letler özel hukuku dersleri aldı. 3 

Mahmud Esad 1897 de İsmail Sabri Efendi'nin kızı Refiye Hanımla evlenmiş 
bu evlilikten üç erkek iki kız eviadı olmuştur. Kızları, Nezahat ve Fatma; Oğulları, 
Ahmet Ertuğrul Kazasker, ömer İsfendiyar Esad Kazasker, Mehmet Korkut Kazas
ker'dir.4 ömrünün son yıllarında mekteb-i kuzat'ta "devletler hukuku" okutan Mah
mut Esad 18 Mart 1 918'de 64 yaşında kalp krizinden İstanbul'da vefat etti5 ve Fatih 
Türbesi mezarlığına defnedildi. 6 

Müellif hakkında malumat bizzat kendisi tarafından kaleme alınmış hayat hi
kayesinin oğlunun delaletiyle okunınası sonucunda elde edilmiştir. Kaynaklarda 
rastlamış olduğumuz kayıtlardan, bir Alman ilim adamının isteği üzerine Mahmut 
Esad'ın hal tercümesini yazdığım anlamaktayız. Bu bakımdan oğlunun da yardımcı 
olmasıyla yukarıda zikrettiğimiz bilgilere sahip oluyoruz. Bu da Mahmut Esad'ın 
kendi yaşadığı devirde pek parlak bir stma olmadığına yorumlanmıştır.7 

2) ilmi Kişiliği 

M. Esad Efendi fıtraten zekt, açık fikirli, ileri görüşlü, ileriyi ve yeniyi seven bir 
karaktere sahipti. Onun için medresedeki geleneksel ilimleri tahsil ve Arapça öğren
mekle yetinİnemiş, akll, felsefi, tabii ve müsbet ilimleri de tahsil etmiş. Fransızca, 

• Dersiam; Medreselerde talebeye ders veren müderrislerin ünvanı idi. Dersiam olmak için §art olan ilim
leri okuyup icaze almak ve imtihanla ehliyetini ispat etmek gereklidir. Dersiamlığa her sene 15 ki§i seçi
lirdi. (Pakalın, Osmanlı Tilri/ı Deyimleri ve Terimleri, I, 427). 

• Kurmay sınıfı anlamına gelmektedir. 
2 TürkAnsikiopedisi, XXIII, 174. 
3 Alaaddin İbrahim, Meşhur Adamlar ve Eserleri, III, s. 990; EbCı'l-'Üla Mardin, Huzur Dersleri (I-II), İstan

bul, 1966, s. 338. 
4 Mahmut Esad Efendi, İslam Tilrilıi (Sadele§tiren Ahmet Lütfi Kazancı-Osman Kazancı, bu eserin sade-

le§tirilen baskısında Müellifin hayatı ile ilgili bilgiyi yazan Süleyman Uludağ' dır), İstanbul, 1983, s. 6. 
5 Bilmen Ömer Nasuhi, Hukuk-i İslamiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Karnusu, VI, 433 
6 TürkAnsikiopedisi, XXIII, 174. 
7 Alaaddin, İbrahim, III, 990. 
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ingilizce ve Almanca öğrenmi§, bu dillerden tercümeler yapmı§, Batıdaki ilmi faaliyet
leri ve fikri hareketleri takip etmi§tir. Geli§tirdiği yabancı dillei:i sayesinde Batı dille
rinden çeviriler yaparak bazı eserleri Türk.Çeye kazandırmı§tır. 8 

Talebelerinde Asım Us, onun hakkında §unları yazmı§tı: M. Esad Efendi ilmi 
kıyafet ta§ırdı, ba§ında sarığı ve sırtında uzun bir cübbe vardı. Bu kıyafetle beraber 
yabancı dillerden tercümeler yapması, iktisat ve devletler hukuku gibi ilimierin mü
derrisliğini üstlenmesi garibimize giderdi. Okuldan çıktıktan sonra Tanin gazetesinde: 
"Karikatür" ba§lığı altında bir seri mizahi yazılar yazmı§tım. Bunlar arasında: "Cübbe 
içinde bonjur" ba§lığı altındaki yazı M. Esad Efendi'nin mizalı §eklinin tasviridir. (O 
yazıda özet olarak §öyle denilmi§ti:) "Cübbe içinde bonjur" cümlesi, onun §ahsiyeti
nin özetidir. Bu ifade kendisinin yalnız harici §ahsiyetine ait değildir. Bütün manevi 
hayatını da içine alır. Onun bütün varlığı, böyle zıt bir ikizlik içindedir. Bununla be
raber birden bire böyle iç içe iki varlık olduğunu herkes farkedemez." 

Doğu ile Batıyı kendisinde toplayan üstad kimseye benzemez. Hatta hayatının 
çe§itli devrelerini takip edenler onu bir kere camide, sonra mektepde, daha sonra 
bakanlıktaki dairesinde görenler, farklı zaman ve mekanda O'nu kendisine mezc 
edemezler. Onun gece ile gündüz kıyafeti bile ba§kadır. 

Mahmud Esad'ın UsUl-ü Hadis kitabı yayınlandığı zaman Ahmet Cevdet Pa§a 
(ö.1312/1895) kendisine gönderdiği mektupda büyük bir zeka ve ilmi iktidar keşfet
mi§ olduğunu bildirmi§ti. 

Ebı1'l-'Ula Mardin (ö.1881/1957), Huzur Dersleri isimli eserinde- §unları yaz
mı§tır. "Ömrü boyunca durmadan çalı§a:n bir zeka harikası, bir bilgi hazinesi olan 
M.Esad Efendi hemen hemen bütün ilimlerle me§gul olmu§ ve çe§itli ilimiere dair bir 
çok eser yazmı§tır. Dindar, güler yüzlü ve kibar bir ki§iydi. Fevkalade bir hitabet kud
retine sahip, telkin kudreti pek yüksek, hafızası da zekası gibi harika idi. Unutmanın 
ne demek olduğunu bilmezdi. Daima ilmiye kıyafetinde sarıklı olarak gezerdi. Bütün 
bu bilgileri sırf kendi gayreti ve zekası sayesinde kazanmı§, emsali en der yeti§en ilim 
adamlarımızdandı "9 

Din ve hukuk ilimlerinde ve din tarihinde uzman olmakla beraber matematik 
ve tabii ilimlerle de uğra§arak müsbet bir kafa yapısına sahib olmu§, azmi ve karak
teri kuvvetli bir insandı. Onun eserleri kendisinin, ara§tırma merakının dağınık ve 
geni§ olduğunu gösterir. Medeni hukuk ve din tarihi gibi konularda uımanlığı ve 
liyakatı geni§ olan bir zattı. Bir Alman alimin isteği üzerine eliyle yazdığı hal tercü
mesinde; "bilhassa fiziğin kuvvetler birliği konusu beni panteizme· doğru meylettirdi" 
demi§, Jeolozideki fosillerde geçmi§ için büyük bir meydan açmı§tır. Alman Prof. 
Süsheim'e yazdığı 30 Eylül 1913 Tarihli mektubunda: "Otuz seneden beri bulundu
ğum memuriyetlerde adalet ve e§itlik fikrinden zerre kadar ayrılmadım. Esasen adale
ti yerine getirmekt~n vicdan! bir zevk hissettiğim halde bir gayr-i müslim lehine ada
leti yerine getirmekten ayrıca fazla olarak bir de zevk-i milli hasıl ederim. Bir de mağ
dur ve biçarelerin hakkını meydana çıkarınakla o derece mesrür olurum ki, sevincim
den çok kere ağladığımı bilirim" diyordu. 

O'nun fikri ve ilmi §ahsiyeti hakkında söylenen sözlerin özeti budur. Şu yön 

8 TürkAnsiklopedisi, XXIII, 174. 
9 Ebu'I-Ola Mardin, a.g.e., s. 339. 
• Panteizm; Allah ile alemin bir ve aynı, O'nu alemin yegane cevheri sayan felsefi mesleklere verilen isim, 

(Süleyman Hayri Bolay, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ankara, 1987, s. 201). 
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gerçektir ki, Batı ile olan ilişki ve temasların yeni olduğu bir dönemde M.Esad kadar 
geniş bir kültüre ihatalı bir dünya görüşüne ve mürrevver bir kafaya sahip olan şah
siyetler ulema ve din adamları arasında fazia değildi. Çok çeşitli ilimlerle ilgilerrmesi 
ve çok çeşitli konularda eserler yazması yaşadığı dönemin bir özelliği idi. Uzun yıllar 
çeşitli kademelerde devlet memudyetlerinde vazife görmesi de dikkate alınacak olursa 
ilmi sahada daha çok derinleşmesine imkan bulması beklenemezdi. Bu bakımdan o 
kendi döneminde yapılması gereken çalışmaları yapmıştır. 

3) Mahmud Esad'ın Eserleri 

Mahmud Esad çok velud bir kişiliğe sahip olup hem kendi sahasında hem de 
farklı alanlarda bir çok eser vermiştir. Bu eserlerin bir kısmı hocalağı zamanında 
muhtelif okullarda ders. notları olarak sunulmuş sonradan kitap haline getirilmiştir. 
Bu eserler sırasıyla şunlardır: 

l.Telhis-i Hikmet-i Hukuk, İstanbul, 1301/1883. 
2.İlm-i Servet, İstanbul, 1302/ 1884. 
3.Usul-ü Fıkıh, İstanbul, 1302/ 1884. 

Bu üç eser Hukuk Mektebinde ki hocası Mürrif Paşa'nın anlattığı ders takrirle-
rinden tutulmuş notlardır. 

l.Teİh!s-i Tarihi Tabü, çeviri olan eserin özetidir, 1305/ 1887 
2.Tarih-i Sanayi, İzmir, 1307/ 1889 
3.İlmü'l-Arz ve'l-Meadin, 1307/1889, Bu eser Langlebert'e ait olup Ta

rih-i Tabii adlı eserin bir bölümünün çevirisidir. Bu üç eser liselerde 
ders kitabı olarak okutulmuştur. 

4.Ravzatü'l-Cennet fi Usuli'l- İ'tikad, İzmir, 1309-16/1891-98. 
5.Telhis-i Usulü'!- Fıkıh, İzmir, 1308-13/1890-95. 
6.Tarih-i Tabii (iki cilttir.), İzmir, İstanbul, 1308-16/1890-98. 
7.İslam Dini ve İslamiyetin Başlıca Kavaid-i Esasiyye-i İ'tikadiyesi Hak-
kında Malumat-ı Mücmele, İzmir, 1311/1893. 

8.Fevaidü'l-Feraiz, 1302/1884-1310/1892-1326/1908. 
9.Kame.r ( Fransızca'dan çeviri), 1311/1893. 
10.Şems ( Fransızca'dan çeviri), 1312/1894. 
1l.Devletler Hususi Hukuku (Fransızca'dan genişleterek) 1312/1894. 
12.İslam Şeriatı ve Mstr early! (Amerikalı Carlyl'ın eserinin tercüme ve 

şerhi) 1310/1892. 
13.İslam Tarihi (okul ders kitabı), 1314-30/1896-1911. 
14. İslam Dini Ttırlhi (iki cilt), 1326-28/1908-10. 
15.İktisat (dört cilt olup, iki cilt matbuudur.), istanbul, 1326-28/1908-

10. 
16.Devletler Hukuku (beş cilt, dört cilt matbuudur), 1326-29/1908-11. 
17. Tarih-i İl mi Hukuk, İstanbul, 1331/1912. 
18.Usul-i Hadis, İzmir, 1316/1898. 
19. Tarih-i Edyan, Matbaa-i Amire, İstanbul, 1331/1912. 

Yukarıda zikrettiğimiz 21 kitaptan aşağıda belirttiklerimiz 16 tanesi Atatürk 
Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde M.Seyfettin Özege bölümünde bulunmaktadır. 
Bu nüshaların basım yerleri, tarihi ve sayfa numaralarıyla birlikte Seyfettin Özege 
Bağış Kitapları Kataloğundaki sayfa numaraları ile birlikte vermeye çalıştık. 

1. Telhis-i Hikmet-i Hukuk, Mekteb-i Sanayii Şah4ane Matbaası, İstanbul, 
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1301/1883, 220 sayfa, katalog, s. 310. 
2.Tarih-i D!n-i İslam, Cemal Efendi Matbaası, 1315/1897, 192 sayfa, ka

talog, s, 291. 
3.Tarih-i Edyan, Matbaa-i Amire, İstanbul, 1331/1912. 
4.Tarih-i İslam, günümüz Türkçesine Süleyman Uludağ, tarafından çev

rilmiştir. Matbaay-ı Amire, İstanbul, 1314/1896, 190 sayfa, Matbaay-ı 
Hayriye, 1328/1910, 192 sayfa, katalog, s. 293. 

5.Tarih-i Tabi!, Langlebert'e ait eserin çevirisidir. istanbul ve İzmir'de 
1309/1891, 1315/1897, 1313/1895 yıllarında farklı matbaalarda 6 de
fa basılmıştır, katalog, 296 .. 

6.Telhts-i UsUl-ü Fıkıh, Eser 1309/1891 'de yazılmış, Vilayet Matbaası, 
İzmir, 1313/1895 de basılmıştır, katalog, s. 311. 

7.Din-i islam, Eski Zaptiye Caddesi 61 numaralı Matbaada, istanbul, 
1326-1328, katalog, s. 140. 

·8.Kitab-ı Nikah ve't-Talak, Matbaay-ı Hayriye, İstanbul, 1326/1908-
1328/1910, 46 sayfa, katalog, s. 393. 

9.Tarih-i ilmi Hukuk, Matbaa-i Amire, istanbul, 1331/1912, 289 sayfa, 
katalog, s. 293. 

10.UsUI-ü Hadis, İzmir, 1316, istanbul Cemal Efendi Matbaası, 1316, 
120 sayfa, katalog, s. 374. 

11. Usul-ü Fıkıh, Mekteb-i Sanayii Matbaası, istanbul, 1302!1884, 348 
sayfa, katalog, 233. · 

12.İktisad, Hilal Matbaası, İstanbul, 1326/1908, 678 sayfa, katalog, s. 
89. 

13.Tarih-i Sanayi!, Nuri Efendi HizmetMatbaası, İzmir, 1308/1890,504 
sayfa, katalog, s. 296. 

14.Ravzatü'l-Cennet fi Usuli'l-İ'tikad, Hafız Nuri Efendi Matbaası, İzmir, 
1307/1889, 151 sayfa, katalog, s. 185. 

15.islam Dini ve islamiyetin Başlıca Kavaid-i Esasiyye-i İtikadiyesi 
Hakkında Malumat-ı Mücmele, İngilizce'den çeviridir. Hizmet Matba-
ası; İzmir, 1311/1893, 102 sayfa, katalog, s. 140. } 

16.İlm-i Servet, Mekteb-i Sanayil Matbaası, İstanbul, 1302/1884, bu e
ser Mürrif Paşa'nın Siyasal Bilgiler.' de (ders verirken Mahmud Esad ta
rafından tutulan ders notlarından müteşekkil olan bir eserdir, katalog, 
s. 326. 

4) Mahmud Esad'ın Çeşitli Zamanlarda Aldığı Payeler ve Nişanlar 
Mahmud Esad hayatı boyunca yaptığı görevleri en hassas ve samimi bir şekil

de yaparak hem etrafındaki insanların hem de devlet büyüklerinin takdirlerini ka
zanmıştır. Onun başarılı ve gayretli çalışması ona bir çok sahada payeler ve nişanlar 
kazandırmıştır. 

a) Payeler 
1. İbtida-i Hariç Bursa Müderrisliği"- 24 ocak 1886/1304. 

• Medreselerdeki üç tahsil derecesinden ilk mertebenin ünvanı olup orada hocalık yapan ki§iye verilmek
tedir (Pakalın, II, 15). 
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2. İzmir Payesi Müderresliği•- 4 Ekim 1887/1305. 
3. Mahreç Payesi•- 26 Kasım 1895/1313. 
4. Bala ve Hamse Payesi·- 26 Eylül 1897/1315. 
5. Harerneyn-İ Muhteremeyn Payesi•- 23 Ocak 1898/1316. 
6. İstanbul Payesi·- 23 Eylül 1902/1320. 
7. Anadolu KadaskerliğiPayesi•- 1 Kasım 1907/1325. 
b) Nişanlar 
1. 4. Rütbeden Nişan-ı All Osman!"- Eyl"Ql 1893/1311. 
2. 3. Rütbeden Meddi Nişanı-- Nisan 1895/1313. 
3. 2. Dereceden Mecldi Nişanı·- Eylül 1897/1315. 
4. 2. Derecen Nişan-ı AliOsmani-Ağustos 1900/1318. 
Altın Liyakat Madalyası Eylül -1900/1318. 
1. 1. Dereceden Nişan-ı All Osman!"- Mayıs 1902/1320. 
1. 1. Dereceden Mecid-i Nişanı- Mayıs ·1905/1323. 
Societe Academique d'Historie International daimi üyeliği (Uluslararası Tarihi 

Sosyal Akademi Üyeliği). · 

5) Mahmud Esad'ın Yaptığı Görevler 

M. Esad, 13 Mayıs 1879'da 24 yaşında iken Gülhane Askeri Rüşdiyesinde (or
taokul), kavaid-i Osmanlıca ve ilmihal öğretmenliğine tayin edildi. Bu arada Encü
men-i mahsus adı verilen özel ihtisas komisyon üyelerinin önünde imtihan vererek 
1882'de birinci sınıf avukatlık belgesi aldı. Hukuk Mektebini bitirip fevkalade stajını 

• ilmiye rütbelerinden biriİıin adı olup, müderrislik makamından büyük Haremeyn payesinden küçüktür. 
Lakap olarak bu rütbe sahiplerine "Faziletlu" denilirdi (Pakalın, II, 109). 

• ilmiye rütbelerinden birinin adı, kayroakamlık makamına eşit bir rütbedir, (Pakalın, II, 384). 
• Bala bu kelime ali, üst anlamına gelip, Osmanlı Devletinde mülki rütbelerden birinin adı olup, bu rütbe

ye sahip olanlar resmi günlerde sırmalı özel bir kıyafet giyip kılıç talqıdardı (Pakalın, I, 719). 
• ilmiye sırufının rütbelerinden biridir. Haremeyn; Melli ile Medine hakkında kullanılan bir tabirdir, 

(Pakalın, I, 746). · · 

• İlmiye sırufırun rütbelerinden birinin adıdır, bu payeyi alanlara fazileti u Iakabı verilirdi, (Pakalın, II, 94). 
• jimiye sırufından olup, asker kadısı, ordu kadısı demektir. Abbasiler devrinden ·itibaren görülen bir 
makamdır. Osmanlı döneminde de kullanılmış olup, kazaskerlik Tarihe kanşmıştır(Pakalın, II, 234). 

• Devlet tarafından hizmet mükafatı olarak muhtelif derecelerde verilen ve göğse takılan alametin adıdır, 
Sultan Abdülaztz döneminde çıkanimıştır (Pakalın, II, 694). 

• Osmanlı nişanlanndan birinin adıdır. 1852 de ilk olarak çıkanlmıştır. Sultan Mecid'e nisbetle bu adı 
almıştır. Birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci rütbeleri olduğu gibi murassa'ı da vardır. Kayd-ı hayat şar
tıyla verilir. Birinci rütbesi elli, ikinci rütbesi"yüzelli, üçüncü rütbesi sekizyüz, dördüncü rütbesi üçbin, 
beşinci rütbesi de altıbin olmak üzere sayılan mahduttur. Nişan; her birinin arasında Devletin özel a
Iameti olan birer ay yıldız olmak üzere üçer şubeli yedi şuadan ibaret gümüş bir güneş resminde idi. 
Dördüncü rütbesine kadar altın, beşinci rütbesinde ise gümüş levha bulunurdu (Pakalın, II, 428). 

• Osmanlı nişanlarından birinin adıdır. 1852 de ilk olarak çıkanlmıştır. Sultan Mecid'e nisbetle bu adı 
almıştır. Birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci rütbeleri olduğu gibi murassa'ı da vardır. Kayd-ı hayat şar
tıyla verilir. Birinci rütbesi elli, ikinci rütbesi yüzelli, üçüncü rütbesi sekizyüz, dördüncü rütbesi üçbin, 
beşinci rütbesi de altıbin olmak üzere sayılan mahduttur. Nişan; her birinin arasında Devletin özel a
Iameti olan birer ay yıldız olmak üzere üçer şubeli yedi şuadan ibaret gümüş bir güneş resminde idi. 
Dördüncü rütbesine kadar altın, beşinci rütbesinde ise gümüş levha bulunurdu (Pakalın, II; 428). 

• Sadakat ve şecaat gösterenierin bu iyi hareketlerini takdir ve emsalini teşvik maksadıyla çıkanlmış olan 
madalyanın adıdır. Bu madalya 1890 da çıkanlmıştır. Altın ve gümüş olmak üzere iki çeşidi vardır 
(Pakalın, II, 367). 
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tamamladıktan sonra 13 Eylül 1885'de Rüşdiye· öğretmenliğinden istifa etti. 17 Eylül ' 
1885'de Aydın merkez Bidayet mahkemesi· birinci başkanlığına tayin oldu. Daha 
sonra 1885'te İzmir hukuk Başkanı oldu ve orada bulunduğu on bir yıl içerisinde 
İzmir lisesinde cebir, fızik ve tabiat dersleri öğretmenliği yaptı.ıo Burada Uşşakizacte 
Halid Ziya ve Tevfik Nevzat gibi meşhur edebiyatçılar ile dostluk kurdu.ıı Ek görev 
olarak fızik, kimya, biyoloji derslerini okuttu. On yıl bu görevde kaldıktan sonra ba
şarıları dikkate alınarak 30 Haziran 1896'da Hazine-i Maliye hukuk müşavirliğine 
tayin edildi. İstanbul'da bu görevi yürütürken tanınmış edebiyatçılardan Ahmet Mit
hat Efendi ile tanışarak bu arkadaşlıkları ileri seviyelere ulaştı. Daha sonra ek görev 
olarak mekteb-i mülkiye-i şahane bugünkü siyasal bilgiler fakültesinde milletierin 
zenginliği adlı dersin hocalığını yaptı. Ali Şahbaz Efendi vef~t edince 29 Aralık 
1998'den itibaren devletler hukuku dersleri vermeye başladı. Bu görevlere ilaveten 28 
Eylül 1899'dan itibaren Hukuk Mektebinde Mecelle-i Alıkam-ı Adiiye hocalığını üst
lendi. 14 Eylül 1900'de Darulfünıln Edebiyat şubesinde, İslam Tarihi dersleri vermeye 
başladı. Bu görev onun Tarih ve İslam Tarihi konusundaki incelemelerini derinleştir
mesine imkan verdi. 3 Ocak 1907'de Rumeli vilayetinin adli işlerini denetleme işi ile 
görevlendirildi. Meşrıltiyetin ilanından sonra, siyasal bilgiler okulunun derslerinde 
değişiklik yapılınca burada okuttuğu milletierin zenginliği ve devletler hukuku ders
leri hocalığından istifa etti. 11 Ağustos 1908'de maliye bakanlığı müfettişliğine terfi 
etti. 17 Şubat 1909'da Hüseyin Hilmi Paşa kabinesinden Tapu Genel Müdürlüğüne 
getirildi. Bir ara Adiiye Bakanlığına da vekalet etti. 12 

Mahmud Esad Defter-i Hakani Nazırı· iken tapu ve kadastro mevzuatını yeni
leştirrnek için 5 Şubat 191 O, 21 Şubat 1910, 25 Şubat 191 o. 30 Mart 1911 tarihli 6 
kanunun çıkarılmasına öncülük etti. Bundan dolayı Tapu Kadastro mensuplan tara
fından kurulan bir dernek, M. Esad'ın bir büstünü yaptırıp, Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü merkez binasına yerleştirmeyi bir tüzük: hükmü olarak kabul etmişti. Türk 
Hukuk Kurumu tarafında 18 Mart 1943'de ölümünün 25. yılı münasebetiyfe Ankara 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde bir anma töreni düzenlenmiş, bu toplantıda Ali 
Fuat Başgil (ö.1387/1967), M. Esad'ın şahsiyetini öven veciz bir konuşma yapmış-
tırY 

Bir ara Şeyhülislam olması da bahis konusu edilen M. Esad, 17 Şub?t 1895'te 
Şılray-ı Devlet Tanzimat Dairesi· Başkanlığına getirildi. 17 Ekim 1915'Ô.e Isparta 
Milletvekili olarak Meclise girdi. Fakat 17 gün sonra 3 Kasım 1915'de bu görevden de 
istifa ederek emekliliğini istedi. Müderrislik görevini bırakmayarak mekteb-i kuzat'da 
devletler hukuku ve İslam tarihi dersleri vermeye devam etti. 14 

• Şimdiki ortaokul kar§ılığıdır. 
·Mahkeme-i Bidayet: Davalarm ilk görüldüğü mahkeme (Ferit Devellioğlu, Osmaulıca -Türkçe Aıısiklope-

dik Lügat, Ankara, 1970, s. 676). 
10 Meydaıı Larousse, İstanbul, 1972, VIII, 243. 
11 Türkiye Ansiklopedisi, IV, 56. 
12 Mahmut Esad Efendi, İslam Tarihi, İstanbul, 1983, s. 6 (M.Esad'ın bu eserinin Türkçe baskısında hayatı 

ile ilgili bilgiyi yazan Süleyman Uludağ' dır) . 
• Tapu Genel Müdürü, Halk tarafından Defterhane nazın §eklinde kullanılırdı. Daha önceki adı Defter 

emini idi (Pakalın, I, 419). 
13 Mahmut Esad Efendi, İslam Tarihi, s. 6. 
• (Danı§tay Tanzimat Dairesi), Devlet i§leri hakkında kararlar vermek, yapılan kanun ve nizarnlan tetkik 

etmek, yüksek memurlan muhakeme etmekle vazifelendirilmi§ bir kurulu§tur (Pakalın, III, 360). 
14 Mahmut Esad Efendi, İs/dm Tdrilıi, s. 6. 



214 Murtaza Köse 

Mahmut Esad 1914'te Danıştay Tanzimat Dairesi Başkanı oldu, oradan Isparta 
Milletvekilliğine seçildi. Bu da, onun çok çeşitli yönlerde kabiliyet ve yetki sahibi 
olduğunu göstermektedir. Mahmut Esad Efendi, özel çalışmaları sayesinde Fransızca 
ve İngilizce'yi, bu dillerdeki kitaplardan istifade edecek derecede öğrenmiştir. Dağınık 
branşlara ait olan bilgisinin bazı kısımları ancak orta derecede zamanın öğretmenli
ğine yarayacak şekilde olmakla beraber Mece1le, fıkıh usulü ve din tarihi gibi konu-
larda ihtisas sahibi idi. ıs · 

Mahmut Esad'ın en büyük hizmeti ise· Defter-i Hakan Nazırı· iken, Türkiye'de 
ilk defa yaptırdığı kadastro uygulaması ile ilgili çalışmalarıdır. Onun gedik'lerin· 
kaldırılması hakkındaki projesi de mühimdir. ı 6 : 

6) Seydişehirli Mahmud Esad'ın Türk Hukuk Kurumu· tarafından 18 Mart 
1943'de ölümünün 25. yılı münasebetiyle Ankara Dil ve Tarth-Coğrafya Fakültesinde 
düzenlenen anma töreninde hakkında konuşulanlardan kısa bir demet: 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Ord. Prof. Ali Fuat Başgil'in Açılış Konuşma
sının Bir Bölümü: 

"Mahmut Esat Efendinin büyüklüğü bilhassa ilk gençliğinden son nefesine ka
dar içi sönmez bir öğrenme ve öğretme aşkı ile tutuşan temiz kanlı ve yürekli bir 
memleket eviadı bir münevver, gayet dürüst ve faziletli bir devlet adamı olmasından
dır. Merhum bütün ömrünce, saatlerini bile esirgemek ve hesabetmek suretiyle, de
vamlı çalışmış, okumak ve her şeyi öğrenmek aşkıyle yaşamıştır. O muhtelif mevzu
lara dair çok eser yazmıştır. Merhumun içindeki sönmeyen öğrenme arzusunun ge
nişliği bilmeyenlerce bu bir nakisa sayılır. Halbuki merhum sürekli arayan, hakikate 
varmak için, okuyup öğrendikçe bilmediğini daha iyi anlayan kamil bir insan olmuş
tur. Onun ideali, geniş bir kültür dairesi içinde aradığını bulmak idi. Merhumun tah
sil devreleri ve ilmi mesaisi hatırıanınca bu nokta daha iyi aydınlanır."ı7 

Devlet Şurası Başkanı B. İsmail Hakkı Göreli'nin Konuşmasının özeti 
" Merhum gerek riyzi gerek tabii ilimleri pek sevmiş ve uzun seneler bu ilimler

le meşgul olarak bu ilimiere ait eserler tercüme etmiştir. Fakat ecdadından aldığı 
geleneğin ve medresede yaptığı şer'i ilimlerle ilgili tahsilin tesiri altında hukuka te
mayülü diğerlerinden kuvvetli olmuştur. Bu sebepledir ki memleketimizde hukuk 
mektebi açılır açılmaz ilk kaydalunanlar arasında merhuma tesadüf ediyoruz. 1883 
senesinde hukuk mektebinden ilk mezun olanlar arasında sınıfı ikincilikle bitirmiştir. 
Fıkhın esaslarını medresede öğrenmiş olmakla beraber buradaki tedrisat ve hususiyle 
Münif Paşa merhumun okuttuğu hukuk felsefesi ve Hasan Fehmi Paşa merhumun 
okuttuğu devletler hukuku ve saire gibi derslerden pek çok istifade ederek öteden beri 
edindiği hukuk fikrinin çok genişlediğini belirtmektedir. 

İzmir'de ki memuriyeti sırasında nasıl vakit bulduğuna şaşılan saatlerce bun
lara yetişrnekten başka gecelerini farklı Usanlara ezcümle Fransızcadan tercümelere 

ıs Türkiye Ansiklopedisi, IV, 56. 
• Şimdiki Tapu Umum Müdürünün eski ünvanıdır (Pakalın, I, 419). 
·Ticaret ve sanat yapabilmek yetkisi, §eklinde tarif olunan gedik vaktiyle esnafa özel bir §ey iken daha 

sonra em!aka sirayet ettirilmi§, ülkemizde asularca sanayi ve ticaretin geli§mesine, refah ve umfımi ser
vetin artmasına engel olmu§tur (Pakalın, I, 656). 

ı 6 TürkAnsiklopedisi, XXIII, 174. 
·Bu yazı Türk Hukuk Kurumu tarafından yayınlanan, Büyük Hukukçular Hayatı Serisinin "Büyük Türk 

Hukukçusu Seydişehir/i Mahmut Esad E{e11di" adlı risaleden alınrnı§tır. Ankara, 1943. 
ı 7 Büyük Türk Hukukçusu Seydi§ehirli Mahmut Esad Efendi adlı risale., s. 4. 
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hasrederdi. Bunlar da onun faaliyet açlığını doyurmaya kifayet etmezdi. Başkalarına 
da bu halini aşılamaya çalışırdı. 

Kendi üzerinde büyük tesir bıraktığını yazdığı diğer bir kimse de Ahmet Mithat 
Efendi dir. İstanbul 'a döndükten sonra Ahmet Mithat efendiden şiyatişle bahs ederdi. 18 

"Mahmut Esad'ın en büyük hizmeti ise Tapu Genel Müdürü iken, Türkiye'de ilk defa 
yaptırdığı kadastro uygulaması ile ilgili çalışmalarıdır. Bu çalışmalarıyla ile ilgili 
kanunlar çıkarılmıştır. Bu kanunlar merhumu tanıyanlar ve bu kanunların kimin 
tarafından nasıl hazırlandığını bilenler arasında Mahmut Esat Efendi kanunları 
ünvanıyla anılmaktadır. Kanaatimce merhumun memuriyet hayatında memleketin 
tasarruf hukukunu tanzim için bu kanunları oluşturmak için yaptığı hizmet çok bü
yüktür. Yüksek bir hukukçu gözü ile memleketin, halkın ve zamanın ihtiyaçlarını 
görerek yapılmış olan bu kanunlar memleketin tasarruf hukuku tarihinde daima 
önemli bir yer işgal ederek merhumun adını anınaya vesile olacaktır. "19 

Temyiz Ticaret Mahkemesi Başkanı B. Fuat Hulusi Demirelli'nin Konuşması 
" Merhum, fıkıhta ve usulde kabına erişmek zor olan bir üstaddı. Batı huku

kuna da derinden nüfuz etmiştir. Merhum kendisinin Celaleddin Rumi ve Muhittin 
İbn Arabl'nin eserlerinden istifade ettiğini ve onların tesirinde kaldığını ifade etmek
tedir. Şu ifadelerde merhumun kendi ağzından nakledilmektedir: "Fransızca yazılan 
eserleri anlamaya başladıktan ·sonra çoğunluğu felsefi olan ve hukuki olan eserler 
beni şimdiki bulunduğum hale getirmiştir. Bunlar sayılamayacak kadar çok ve her
kesçe malum olan eserlerdir. Bugün birkaç bin cildi muhtevi kütüphanemin yarısını 
yabancı kaynaklar oluşturmaktadır. İstanbul'a memuriyet için geldikten sonra müte
addit mekteplerde üstlendiğim dersler içinde en çok meşgul olduğum İslam Tarihidir. 
Bu ders benj, İslam'ın başlangıcında ki ahvalin teferruatını araştırmaya sevketti. 
Bugiin ben halis bir müslümanım fakat 14. asırda yaşayan ve bir çok tefsirat ile bağ
lanmış bir müslüman değil, belki asr-ı evvelde yetişmiş, Hazreti Peygamberin tebliğ 
ve Hz. ömer'in yaydığı efkan diniyeye inanan bir müslümanım. İslam Tarihi hakkın
da mütalaa ettiğim Fransızca eserler bende Tarih-I muhakeme konusunda büyük bir 
tarafsızlık doğurmuştur. Eserlerimi mütalaa edenler ne kadar tarafsız muhakeme 
yürütüldüğünü takdir ederler." İşte merhum kendisini böyle~ anlatıyor. 

7) Hukukçuluğu ve Bazı Görüşleri 

Osmanlı son dönem ilim adamlarından olan Seydişehirli Mahmud Esad hem 
hukuk alanındaki çalışmaları hem de devletin çeşitli kademelerinde yıllarca hizmet 
vermesi onun bu konuda ne kadar öz verili olduğu ve çalıştığının göstergesidir. Me
celle, İslam tarihi, fıkıh usulü, hukuk felsefesi, devletler hukuku, hukuk tarihi gibi 
konularda yıllarca hocalık yapması kendisinin hukukçuluk yönünün ayrı bir 
isbatıdır. Teorik olarak elde ettiği bilgileri pratik olarak üstlendiği bütün görevlerinde 
yerine getirmeye çalışan ve bir çok hukukçunun yetişmesine vesile olmuş bir kişilik
tir. Hukuk bilginlerimizden Prof. Ebu'l-Üla Mardin de bu zatın talebesidir. Bu başlık 
altında Mahmud Esad'ın hukukla ilgili bazı fikirlerini Hukuk İlmi Tarihi kitabından 
aynen naklederek vermeyi uygun bulduk. 

Ahlak ve Hukuk: İnsana ait kanunlar iki çeşittir: Birincisi ahlak il mini, ikincisi 
hukuk ilmini oluşturur. Bunlar arasında şu yönden fark vardır ki ahiakın onaylama 
gücü yalnız "vicdan" olduğu halde hukukta ona "harici ve toplumsal baskı" katılır. 

18 A.g.e., s. 9. 
19 A.g.e., s. 13. 



216 Murtaza Köse 

Bir farkları da ahiakın nüfuz çerçevesi gittikçe genişlediği halde hukukun nüfuz dai
resinin azalmaya yönelik olmasıdır. 

·Onlar arasında esas yönüyle şöyle bir fark vardır; şöyle ki "ahlak" insanı hem 
kendi nefsine nispetle hem de diğer insanlara nispetle· dikkate alır; kendi nefsine 
nispetle dikkate aldığı halde kanunu "önce hür olmak" hitabıdır, diğerlerine nispetle 
dikkate aldığı halde dahi kanunu "başkalarının hürriyetine saygı göster, onları sev" 
hitaplarıdır. Şimdi "akıl" yönünden ahiakın esası (prensibi) hürriyet, "hissiyat" yö
nünden esası da "kardeşliktir." Her ferdin hürriyeti genelin hürriyetini "yani eşitliği" 
meydana getirir, kardeşlikte hürriyeti genişletir ve tamamlar. Asıl "hukuk" ise insanı 
diğer insanlarla ilişkileri yönünden dikkate alır ve bu çeşit ilişkiler içirrde ancak dış 
ve sosyal baskının zamret şeklini aldığı münasebetleri kapsar. Bundan dolayı huku
kun kuralı "diğerlerinin hürriyetine saygı göster" hitabıdır ve hukuk tamamen" hür-
riyet" üzerine bina edilmiştir.20 · 

ilmi sınıflamanın dışında bir manaya göre hukuk ahiakın "hürriyet" üzerine 
bina edilmiş kısmını ifade eder. Tarihçilerden çoğu bu kelimeyi zikredilen manada 
kullandıkları gibi hala da her gün bu manada kullanılmaktadır: ilmi sınıflamaya 
göre hukuk (sanatla ilgili) ancak "diğerinin hürriyetine tecavüz eden kimse hakkında 
cebri işler için heyeti içtimaiyenin gücüne müracaatı gereken kanunların tamamıdır." 

Hukukun özel ve seçkin alameti olan bu doğrulama gücü "dava" şeklinde te
celli eder: Sanatla ilgili hukuk ıstılahınca dava hakkı "mahkemeye müracaatla ken
disine ait bir hakkı hakimler heyetinin marifetiyle ortaya çıkarmak ve doğruyu bul
mak için yardımını talep etmek hakkı dır". 

Açıklanan ifadelerden sonra "kanun" kelimesini farklı bir şekilde tarif etmek 
mümkündür, hüküm koyma şeklinde "kanun hukukun ifadesidir" denilebilir, yani 
kanun hak davanın mevcut olması gereken durumları kurala uygun olarak belirle
mek suretiyle hukuku ifade ve ilan eder.21 

Hakkaniyet ve Adalet: Müellif hakkaniyet ve adaleti şu şekildde tarif etmekte
dir. Hakkaniyet ve adalet ahiakın büyük kısımlarından birini aydınlattıkları gibi hu
kukun da genelini yansıtırlar. "Hakkaniyet" diğerlerinin hürriyeti hakkında gereken 
saygıyı en geniş, en derin, en yüce ve en mükemmel şekilde idrak etmektir; "Adalet" 
de bu saygıyı dış görünüş olarak açığa· çıkarmaktır. Bu şekilde adaletin en pratik 
faydası "hiç kimsenin hürriyetinden hiçbir kısmını yok etmemekten ibarettir. Fakat 
bu menfi ve donuk bir adalettir; bunun üstünde mÜsbet ve hareketli, canlı, hakikaten 
insani bir adalet daha vardır ki, kendi için arzu edilen hürriyetin tamamını diğerleri 

• "Hem de kendinden daha a§ağı olan mevcudata nispetlen hepside ilave edilebilir. Çünkü altta bulunan 
mevcudata kar§ı yalnız sahip olduğumuz yön hukuk değildir, belki görevlerirnizde vardır ve "insaniyet» 
kelimesinin ahlaki manasıru geni§lettikçe bu görevler daha fazla görülecektir. 

20 Mahmud Esad, Tarilı-i İ/mi Hukuk, 15. 
• Bu.durum siyasi dilde diğer nice kan§ıklıklara katılan yeni bir kan§ıklığa sebep olmasından ba§ka eniarın 

en zarar vererılerindendir; zira akıl ve vicdarun talimatı yerine onaylama gücü olmak üzere sosyal bas
kının yerle§ik olduğu durumlarm sayısıru artırarak be§eri ilerlemeye muhalif gitmektedir. 

• Müelliflerden çoğu ve hatta en me§hurları bu yönü uilutmu§lar ve bu durum orılan sırf ahlaka ait bazı 
mevzulan sanat hukuku konusunda yazmaya sevk etmi§tir. İ§te çalı§ma hakkı diye me§hur olan §ey bu 
türdendir ki bunun dava ile desteklenebilir bir hak olması hiçbir yönüyle arıla§ılacak §eylerden değildir. 
Çünkü fertler İ§ talebiyle kimin aleyhinde dava açabilecektir?) ahlak sırasında ise sermayelerini 
kullanılmaz ve arazilerini terkedilrni§ bırakmak konusunda zengirılere ait olan iktisadi vazifelerin diğer 
tabirle tasdikinden ibaret olur. 

21 Mahmud Esad, Tarilı-i İ/mi Hukuk, 16. 
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hakkında da isternek ve bunun tamamını elde etme konusunda onlara yardım etmek
tir. 22 

Müellif, Telhis-i UsUl adlı eserinde fıkıh ilminin asıllarını kitap, sünnet, icma 
ve kıyas olarak dörtlü bir taksim olarak ele almakla birlikte ilk üçüne "usUl-i mutla
ka" adını vermektedir, dördüncüsü olan kıyas için bir yönüyle asıl, diğerlerine göre de 
fer olarak değerlendirmektedir.23 Müellif, fer'i delilleri de şöyle sıralamaktadır: "Önce
ki Peygamberlerin şeriatleri, taharri, örf, adet, teamül. ıstıshab, ihtiyata riayet, kura, 
sahabi kavli, tabiinin ileri gelenlerinin görüşleri, istihsan, asıl, kaide-i külliye, 
ma'kUlu'n-nas. şehadet-i kalb, tahkim-i hal, umümu belva".24 

Sonuç 
Çok sınırlı kaynaklardan istifade ederek ilim dünyasına tanıtmaya çalıştığımız 

Seydişehirli Mahmud Esad Osmanlı'nın son dönemlerinde yetişen entellektüel ilim 
adamlarımızdan biridir. Onun ilmi çalışmaları bir çok alana yayılmış olup, resmi 
görevleriyle beraber zamanını en iyi ve bereketli şekilde değerlendirme imkanı bul
muş, devrin karışık zamanlarında bile ilmi faaliyetlerden geri durmamıştır. Mahmud 
Esad'ın ilmi sahada öne çıkan en önemli özelliği hukukçuluğudur. Geçmişe ait kay
naklara vukufıyeti ve serbest hür düşüneeye sahip olması onun ayrı bir kimliğe sahip 
olmasına vesile olmuştur. Müellifın kaleme aldığı eserlerin hemen hemen hepsi dev
rinin ortaokul lise ve bugünkü hukuk fakültesi, siyasal biligiler fakültelerinde ders 
kitabı olarak okutulmuştur. özellikle hukuk tarihi, hukuk felsefesi ve fıkıh usulü gibi 
çalışmaları bu alanlarda. ihtisas yapan kişiler için ufuk açıcı olacağına inandığımız 
eserlerdendir. Dini ilimleri tahsil etmeye yıllarını vermekle birlikte Batı dillerine de 
çeviriler yapacak kadar vakıf olması ve önem vermesi onun ilme ne kadar açık oldu
ğu ve iyi, güzel olanı nerede bulursa alan bir kimse olduğunun ayrı bir isbatıdır. 

22 Mahmud Esad, Tarilı-i İ/mi Hukuk, 17, Şer'i dilde buna "iyiliği emretmek kötülükten nehyetmek" deni
lir ki bir kimsenin gördüğü fenalığı eliyle, güç yetiremezse diliyle, ona da güç yetiremezse kalbiyle buğz 
etmesi ve gidermesidir. 

23 Mahmud Esad, Telius-i Usal-u Fıkılı, İzmir, 1313, s. 8. 
24 Mahmud Esad, Telhis-i Usul-i Fıkıh, 15. 
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