
EBÜLFAZL MAHMUD EFENDi MEDRESESi 

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-
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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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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-



rar görevinden alındı. bir rivayete göre 
ise istifa etti. Kendisine emekli maaşı 
bağlanan Mehmed Efendi, hayatının geri 
kalan kısmını Tophane'deki evinde ilim
le meşgul olarak geçirdi. Daha sonra iki 
oğlunu Boğaz'da kaza sonucu kaybet
miş olmanın acısına dayanamadığ ı için 
dostlarından birinin gördüğü rüya üze
rine hac niyetiyle istanbul'dan ayrıldı. 
ancak uğradığı Şam'da vefat etti (Atiii, 
s. 189) 

Ebülfazl Mehmed Efendi 1 554 yılında 
Tophane'deki evinin civarında Mimar Si
nan'a bir cami ile bir mektep (Atai. s. 189) 
ve kendisi için de bir türbe inşa ettirmiş, 
fakat Şam'da öldüğü için buraya gömü
lememiştir. Halk arasında daha çok Def
terdar Camii adıyla anılan Ebülfazl Ca
mii 1916 yılında yanmış ve sonradan ta
mamen ortadan kaldırılmış, haziresin
deki mezarlar ise Kılıç Ali Paşa Camii av
lusuna nakledilmiştir (bk. EBÜLFAZL MEH

MED EFENDi CAMii). Mehmed Efendi aynı 
zamanda şair ve edipti. Şiirlerinde Fazlf 
mahlasını kullanmıştır. 

Eserleri. Mehmed Efendi· nin tarihe. 
tasawufa ve edebiyata dair birçok telif 
ve tercüme eseri vardır. Telif Eserleri. 1. 

'?eyl-i Heşt Bihişt. Babasının yazdığı 

Farsça Osmanlı tarihinin ı. Selim devri
ne ait Farsça zeylidir. Topkapı Sarayı Mü
zesi Kütüphanesi'ndeki (Emanet Hazine
si. nr. 1406) nüshası 920 (1514) yılına ka
dar gelmektedir. 2. Selfmşahname. Yi
ne babasının kaleme aldığı müsvedde 
halindeki Yavuz Sultan Selim devri tarih
çesini Kanüni Sultan Süleyman ' ın emriyle 
derleyip taparlamasından ve bazı ilaveler
de bulunmasından meydana gelen Fars
ça bir eserdir. Yer yer babasının Selfm

name'si ile karıştırılması bu yüzdendir. 
Mensur ve manzum kısımlardan oluşan 
Selfmşahname'nin manzum bölümü ne
sir bölümünün tekran gibidir. 1 567'de 
tamamlanan eser ll. Selim'e takdim edil
miştir. Şahkulu isyanı'ndan (ı 511) başla
yan ve Yavuz Sultan Selim devri olaylarını 
ihtiva eden Selfmşahname'nin bir nüs
hası Süleymaniye Kütüphanesi'nde (Lala 
isma il , nr. 348 / 2, 47b-161 avarakları arasın

da). diğer bir nüshası Topkapı Sarayı Mü
zesi Kütüphanesi'nde (Emanet Hazine
si, nr. 1423 / 2) bulunmaktadır. 3. Divan. 
Arapça. Farsça ve Türkçe şiirlerinin top
Iandığı bir eserdir (Ata i. s. ı 89) . Ebülfazl'ın 
ayrıca Hatız-ı Şirazfnin divanındaki gazel
Iere nazireler yazdığı kaydedilmektedir 
(Aşık Çelebi , vr. 196a·b ) Bunlardan başka 
yaratılıştan kendi zamanına kadar gelen 
Tarih-i Ebülfazl adında muhtasar bir ta-

rihinden (Keş{ü 'z·?unün, 1, 281), Kısas-ı 
Enbiya'sından (Sicill·i Osman[, 1, I 72), 
Cerfde-i Asar ve Harfde-i Ahbôr adlı 
bir siyeri ile Fusul if ma 'rifeti't-telbfs ve 

usUl fi't- temyfz beyne tasavvuf ve't
tedrfs adlı bir eserinden de bahsedilmek
tedir ( Osmanli Müelli{leri, lll , 8-9) 

Tercümeleri. Terceme-i Tefsfr-i Hüse

yin V aiz (Ata!. s. 189); Terceme-i Zahf
re-i Harizmşahf mine't - tıb (TSMK, Ema
net Hazinesi. nr. 1832) ; Terceme- i Ah
lak-ı Muhsinf (TSMK, Hazine, nr. 347) ; 
Terceme-i Hulasa-i Tarih-i Vassaf (Mil
let K tp, Ali Em iri, Tarih, nr. 619); Terce
me-i Tefsfr-i Mevahibü'l - aliyye; Me
daricü '1- i'tikiid if tercemeti Menahi
ci'l-ibôd (Osmanlı Müellifleri, lll, 8-9). 
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Mimar Sinan tarafından 
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Ünlü tarihçi idris-i Bitlisi'nin oğlu olan 
ve Sultan ll. Selim devrinde 974'ten 
(1566-67) 977'ye (1569-70) kadar baş
defterdarlıkta bulunan Ebülfazl Mehmed 
Efendi tarafından yaptırılmıştır. Hayratı 
olan camiyi Tophane sırtlarında, içinde 
konağının da bulunduğu denize hakim. 
manzaralı ve çok geniş bir arazide inşa 
ettirmiştir. 

Defterdar Camii'nin mimarının Sinan 
olduğu, eserlerinin listesini veren tezki
relerden açıkça anlaşılmaktadır (bk Tuh· 

fetü ' l·mi'marfn, s. 28; Sai, Tezkiretü ' l· eb· 
niye, s. 79 ; a.mlf , Tezkiretü'l·bünyan, s. 
35) . Caminin inşa tarihi. ewelce kapısı 
üstünde bulunan ve bizzat Ebülfazl Meh
med Efendi tarafından yazılan kitabe
sinden öğrenildiğine göre 961'dir ( 1554). 
Evliya Çelebi bu eserin. "Cihannüma, bir 
minareli bir camiceğizdir" cümlesiyle ha
kim manzaralı bir yerde ve mütevazi öl
çülerde bir yapı olduğunu belirtir. 

Defterdar Camii 1916 yılındaki Cihan
gir yangınında yanmış. dört kagir duva
rı ve minaresiyle uzun yıllar öylece kal
mıştır. İhya edilmesinin mümkün olma
sına, kurucusunun Osmanlı dönemi Türk 
tarih ve edebiyatındaki önemli yerine ve 
mimarının şahsiyetine rağmen cami Va
kıflar İdaresi 'nce 1936 yılına doğru top
rak üstünde hiçbir izi kalmayacak şekil
de yok edilmiş, haziresindeki mezarlar 
da başka yerlere taşınmıştır. 

Vakıflar Beyoğlu bölgesi müdürü Ha
lim Baki Kunter. "Hayrat binalardan de
ğersiz olanlarının bir an ewel tasfiyesi 
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