
Mekke'de yaşadığı için de Mekki nisbe
siyle anılmıştır. Bir müddet Medine'de 
oturduğu bilinmektedir. Çoğu Cabir b. 
Abdullah'tan olmak üzere Abdullah b. 
Abbas. Abdullah b. Ömer, Abdullah b. 
Zübeyr. Abdullah b. Amr b. As gibi saha
bilerden ve Said b. Cübeyr. TavOs b. Key
san, Ata b. EbO Rebah gibi tabiilerden 
hadis rivayet etmiştir. Kendisinden de 
hocası Ata b. Ebu Rebah ile Zühri. A'meş, 

Evzai, Süfyan es-Sevri. Malik b. Enes ve 
Süfyan b. Uyeyne gibi meşhur muhad
disler rivayette bulunmuşlardır. Tabiin 
nesiinin tanınmış alimlerinden Ata, ken
disiyle birlikte Cabir b. Abdullah'tan ha
dis dinleyenler arasında Ebü'z-Zübeyr' in 
en güçlü hafızaya sahip kişi olduğunu 

söylerdi. Ata Cabir'in yanına bizzat gi
demediği zamanlar bazı hadisleri sorup 
öğrenmek üzere onu gönderirdi. Ebü'z
Zübeyr 126 (743-44) yılında vefat etmiş 
olup bu tarih 128 (745-46) olarak da zik
redilmektedir. 

Ebü'z-Zübeyr'i çağdaşı Şu'be b. Hac
cac bazı kusurları olduğunu ileri sürerek 
adalet yönünden tenkit etmiş, EyyOb es
Sahtiyani'nin de onu adalet bakımından 
eleştirdiği söylenmiştir. Ancak diğer mu
haddisler. tenkit konusu olan hallerinin 
onu zayıf saymaya yetmeyeceğini be
lirtmişlerdir. Nitekim ibn Hibban ile ibn 
Adi. Şu'be b. Haccac'ı bu tenkidinde hak
sız görmüşler, sadece güvenilir kimse
lerden hadis almayı ilke edinen Malik b. 
Enes'in Ebü'z-Zübeyr'den hadis yazma
sını . onunla görüşen diğer güvenilir mu
haddislerin hepsinin kendisinden riva
yette bulunmasını sika* sayılması için 
yeterli görmüşlerdir. 

Ebü'z- Zübeyr'in kendilerinden hadis 
naklettiği Abdullah b. Abbas. Abdullah 
b. Amr, Hz. Aişe ve özellikle Cabir b. Ab
dullah'ın bazı rivayetlerini doğrudan ken
dilerinden işitmeyip bir başka ravi vası
tasıyla naklettiği, aradaki vasıtayı kaldı

rarak hadisi doğrudan onlardan almış 
gibi gösterdiği (tedlls) doğrudur. Hatta 
ibn Abbas'ı sadece bir defa gördüğü. Ab
dullah b. Amr ile hiç karşılaşmadığı . Hz. 
Aişe'den ise hiçbir hadis duymadığı ile
ri sürülmüştür. Bu durumda onlardan 
"an" ( y. ) sigasıyla yaptığı nakillerin bir 
kısmı müdelles sayılmıştır. Tedlis yapa
rak rivayette bulunmayı zina etmek ve 
hadis konusunda yalan söylemekle eş 
tutan Şu'be'nin (bk. ibnü's-Salah. s. 35) 

Ebü'z-Zübeyr'in bütün rivayetlerini red
dederken bu hususu ön planda tuttuğu 

anlaşılmaktadır. Ebü 'z- Zübeyr' in delil 
olma niteliğini kaybeden rivayetlerinin 
önemli bir kısm ı . Ca bir b. Abdullah 'tan 
tedlis yapmak suretiyle naklettiği hadis
ler olup talebesi Leys b. Sa'd onun bu 
nevi rivayetlerini bizzat kendisine so
rarak ayıklamış, bu sebeple Ebü 'z -Zü
beyr'in Leys yoluyla gelen bütün riva
yetleri sahih kabul edilmiştir. Bu ölçüyü 
esas alan ibn Hazm, Ebü'z-Zübeyr ta
rafından doğrudan Cabir b. Abdullah'tan 
rivayet edilen, ancak Leys b. Sa'd yoluy
la gelmeyen bir hadisi Şa}ıfJ:ı-i Müslim ·
de yer aldığı halde sahih kabul etmedi
ğini söylemiştir (el·Muhalla, VII I, I 9) 

Bu ha ri Ebü'z- Zübeyr' i güvenilir bul
mamış, ancak başka bir ravi ile destekle
nen bir rivayetini el- Cami 'u'ş-l:!af:ıiJ:ı 'i
ne almıştır. Ahmed b. Hanbel, Ebu Ha
tim ve Ebu Zür'a er-Razi ise geniş ha
dis bilgisini takdir etmekle beraber onun 
için, bir ravinin güvenilirlik durumunu 
ikinci veya üçüncü derecede gösteren "la 
be'se bih" ifadesini kullanmışlardır. An
cak Ahmed b. Hanbel eJ-Müsned'ine 
Ebü'z-Zübeyr'in birçok rivayetini almak
la kendisine güvendiğini de göstermiş
tir. Esasen muhaddislerin birçoğu Ebü'z
Zübeyr'in güvenilir olduğunu kabul et
miş, Ata b. Ebü Rebah. Süfyan b. Uyey
ne. Yahya b. Main. Ali b. Medini. Müs
lim, Ebü Davüd. Nesai. ibn Mace, Ya'kub 
b. Şeybe, ibn Sa'd, ibn Adi ve ibn Hibban 
onun hakkında müsbet görüş belirtmiş
lerdir. Zehebi. Ebü'z-Zübeyr'in hadisle
rini sadece Şu'be'nin reddettiğini söyle
mektedir; ancak az da olsa Şu'be'nin 

ondan hadis rivayet ettiği ileri sürülmüş
tür. Ebü'z-Zübeyr'in rivayetlerinden yir
mi biri. çoğu Sahih-i Müslim'de olmak 
üzere Kütüb-i Sitte'de yer almıştır. 

Ebü'ş-Şeyh el-isfahani (ö 369 / 979). 

Ebü'z-Zübeyr'in bazı hadislerini EJ:ıadf
şü Ebi'z- Zübeyr 'an gayri Cabir adıy
la bir araya getirmiştir (Darü' l- kütübi'z 
Zahiriyye, Mecmua, nr. 53 / 3, vr. 19"-26b). 
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İstanbul'da XVII. yüzyılda 
yaptırılan medrese. 

_j 

1954 ·te yıktırılan medrese. eskiden 
şehrin Divanyolu olarak adlandırılan ana 
caddesi kenarında Şehzade Camii karşı
sında. günümüzde (ı 994) belediye sarayı 
olarak kullanılan binanın havuzu ve oto
parkına girişinin olduğu yerde bulunu
yordu. 

Mehmed Süreyya'nın bildirdiğine gö
re medresenin kurucusu, 997'de ( 1588-
89) doğan. istanbul kadısı. Anadolu ka
zaskeri. Rumeli kazaskeri. Galata kadısı 
olduktan sonra reisülulema unvanını alan 
ve 1063'te (1653) vefat eden Ebülfazl 
Mahmud Efendi'dir. Ebülfazl. Osmanlı 
tarihinin büyük ailelerinden Karaçelebi
zadeler'e mensup olduğuna göre Şeyhü
lislam Abdülaziz Efendi'nin yakınıdır. 

Medresede yapım tarihini veren bir ki
tabe yoktu. Ayvansarayi. Mahmud Efen
di'nin vefat ettiğinde Surmalı Mescid 
yakınında bulunan kendi dershanesine 
defnedildiğini bildirir (Hadfkatü'l ·ceuami', 

ı. 65}. Medresenin inşaatının bitiritip 1056 
yılı Şewalinde (Kasım 1646) öğretime açıl

dığı Şeyhi'den öğrenilmektedir (Vekayiu'l· 

fuzala, vr. 429b) Ebülfazl Mahmud Efen
di Medresesi 1894 zelzelesinde olduk
ça zarar görmüş, Direklerarası caddesi 
tramvay hatlarına yer açmak için geniş
letilirken medresenin cadde kenarında
ki kısmı dışında yer alan dükkanlar kal
dırılmıştır. 1914 yılında kadro dışı oldu
ğu belirtilen medresenin o sırada on bir 
hücresinin bulunduğu kaydedildiği gi
bi mevcut durumu da şu satırtarla ifa
de edilmekteydi : "Nısfından fazlası ve 

Ebülfazl Mahmud Efendi Medresesi'nl. türbenin bulun· 
duğu arka cepheden gösteren eski bir fotoğraf ISemavı 
Eyice fotoğraf arşivi) 
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cadde tarafı kamilen münhedim ve ar
kada birkaç oda ile bir dershanesi kal
mış ise de mesdQd ve mail-i inhidam 
bir halde olduğundan iğretiye alınarak 
öylece muhafaza edildiği gibi müştemi
lat-ı sairesinin ekser kısmı münhedim 
olduğu ve havlisi de bi't-tabi' daraldığı 
cihetle hal-i hazıriyle talebe iskanı teh
likeli ve medrese esasen çarşı mahallin
de bulunduğundan yeniden inşası da pek 
muvafık olmamak gerektir" (bk. Kütükoğ
lu , iTED, s. 80) 

Aynı kaynakta belirtildiğine göre 1918'
de yazılan bir başka notta ise medrese
nin harap halde bulunduğu ve bazı yok
sul kişiler tarafından işgal edilmiş oldu
ğu belirtilmektedir. Bazı eski fotoğraf
lar, bu medresenin cadde üzerindeki gi
riş cephesini ve içinde revaklarını gös
terir. Resimlerin çekildiği sırada dükkan
lar kalkmışsa da giriş cephesi kemerli 
kapısı ile henüz sağlam halde idi. Avlu 
fotoğrafında ise revakların sütunları ile 
ayakta olduğu görülür. 1930'dan son
raki yıllarda revakların bütün kubbe, ke
mer ve sütunları ortadan kalktığı gibi 
cadde üzerindeki gösterişli giriş ve du
var da yok olmuştu . Ebülfazl Mahmud 
Efendi Medresesi'nin ana caddedeki pe
rişan hali gözleri rahatsız ettiğinden o 
sırada belediye tarafından istimlak edil
mesi, hatta başka bir yere taşınması da 
teklif edilmiştir. 

Yeni belediye sarayının medresenin 
yakınında inşası kararlaştırıldıktan son-

Ebüıfaz ı Mahmud Efendi Medresesi'nin restitüsyon p l anı 

(Ey ı ce . TO. 'Y· 14 [1 959]. '· 159) 
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ra sarayın yükseleceği yerde olmaması
na rağmen 1954 yılı yazında medrese 
tamamen yıktırılmış, yıkımın durdurul
ması yolundaki yayınlardan rahatsız olan 
ilgililer, yok ettikleri binanın enkazını da 
ancak iki yıl sonra 1956 Mayısında kal
dırmışlardır. 

Kare planlı olan medrese Bizans dev
rinden kalma bazı tonaziarın üzerine 
oturtulmuştu . Nitekim burada yapılan 
kazıda, 8-10 m. derinde bir Geç Roma 
sarayının mozaiklerle süslü döşemesi 

bulunmuştur. Medrese, muntazam iş

lenmiş kesme taş kaplama ile gösterişli 
bir görünüme sahipti. Bir iç avluyu, dört 
taraftan baklavalı başlıklı mermer sü
tunlara dayanan sivri kemerli revaklar 
çeviriyordu. Bu kubbeli revakların geri
sinde ise içten 3,1 O X 3,1 O m. ölçüsün
de ocaklı hücreler sıralanıyordu. Bunlar 
kubbe yerine aynalı tonozlarla örtülmüş
tü. Hücreler avluya bakan pencerelerden 
ışık alıyordu. Medreselerde girişi daima 
çözümlenmesi bir mesele olan köşe hüc
releri, burada diğerlerinden daha uzun 
(3, lO x 4,70 m) dikdörtgen biçiminde ya
pılmak suretiyle giriş çözümlenmişti. Tam 
eksen üzerinde ortada olan mescid- ders
hane. üstü kubbe ile örtülü büyük kare 
bir mekandı. Kubbe geçişleri köşe tromp
ları ile sağlanmıştı. Kasnaksız kubbenin 
başlangıcını mukarnaslı bir friz çemberi 
süslüyordu. 

Medresenin banisi Mahmud Efendi'
nin türbesi dershanenin yan cephesine 
bitişik olarak sonradan yapılmıştı. Silin
dir biçiminde basit bir taşın üstündeki 
kitabesinde şu ibare vardı: "Hüve' ı- ba
ki 1 Sahibü'l-hayrat ve'l-hasenat sabı
kan Rumeli kadiaskeri merhum ve mağ
fQrun leh Karaçelebizade Ebülfazl Mah
mud Efendi rühiyçün el-Fatiha 1 1063". 
Medrese yıktınlırken sökülen bu mezar 
taşının Şehzade Camii haziresine taşın
dığı söylenmişse de bütün aramalara 
rağmen bulunamamıştır. 

Bu türbenin yanına, bir cephesindeki 
iki sıra pencereden ışık alan bir mekan 
daha eklenmiş, daha sonra buna bir de 
hol ilave edilmişti. Bu kısmın bir sıbyan 
mektebi olduğu anlaşılmaktadır. Esa
sen önünden geçen sokak da Mahmud 
Efendi Mektebi sokağı olarak adlandı
rılmıştı. 

Ebülfazl Mahmud Efendi Medresesi'
nin mescid- dershanesinin çok zengin 
biçimde bezenmiş olduğu bilhassa bina 
yıkılırken ortaya çıkmıştı. XIX. yüzyılda 
kubbeyi süsleyen malakarT tezyinatın 

üstü kalın bir sıva ve badana tabakası 

ile kaplanarak üzerine siyah ve gri renk
lerde kalem işi tezyinat yapılmıştı. Du
varların yukarı kısımları, trompların iç
leri ve kemerler beyaz, kırmızı, yeşil ma
lakarf tekniğinde süslemelere sahipti. 
Bütün kubbenin iç yüzeyini kaplayan bu 
süsleme, klasik dönem Türk sanatında 
pek az yerde kullanıldığından nadir ve 
değerli bir örnekti. Dershanenin yıkı

lan kapısının üst kemerinin de mermer 
üzerine altın yaldızla işlenmiş nakışları 
vardı. 

Medresenin bütünü ihya edilmese bi
le en azından yalnız dershane kısmı ko
runarak restore edilebilir ve muhteşem 
malakarT nakışları ile yaşatılabilirdi. Bu 
medresenin tamamıyla ortadan kaldırıl
ması gerek şehir tarihi gerekse Türk sa
natı bakımından büyük bir kayıptır. 
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(ö. 982 / 1574) 

L 
Osmanlı defterdan ve tarihçisi. 

_j 

idrfs-i BitlisT'nin oğludur. ilk eğitimini 
babasından aldı. Zamanın tanınmış alim
lerinden ders gördü. Bir süre Bursa Sul
taniye Medresesi müderrisi Kadf-i Bağ
dadf'nin mufdliğini yaptı. Daha sonra Se
mendire, Rudnik, Yenişehir ve Tırhala, 

ardından Manisa ve Trablusşam kadılık
larında bulundu. Bu sırada Trablusşam, 
Hama. Humus ve Karaman'ın tahririni 
yaptı. Bu hizmetleri padişah tarafından 
beğeniidi ve Anadolu defterdarlığına ge
tirildi (AtiiT, s. 188) Uzun müddet bu gö
revde bulunan ve bu sebeple "Defteri" 
nisbesiyle de anılan Mehmed Efendi bir 
süre mazul kaldı, fakat 974 (1566-67) 
yılında başdefterdarlığa tayin edildi. Yak
laşık üç yıl hizmetten sonra devrin pa
dişahına yaptığı bir itirazdan dolayı tek-


