
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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EBÜLFAZL MEHMED EFENDi CAMii 

EBÜLFAZL 
MEHMED EFENDi CAMii 

İstanbul'da Tophane'de 
XVI. yüzyılda 

Mimar Sinan tarafından 
yapılan cami. 

_j 

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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EBÜLFAZL MEHMED EFENDi CAMii 

ve paraya çevrilmesi her noktadan lü
zumlu idi" görüşünden hareketle Ebül
fazl Camii'nin de yıktınlması için etraf
lı bir gerekçe hazırlamıştı. Bugün ibret 
verici tarihi bir belge hüviyetini kazanan 
gerekçede, "Tophane'de Defterdar Yo
kuşu'nda bulunan Ebülfazl Camii hara
besi yangın sahası içinde perişan haliyle 
gözleri ve gönülleri incitmekte idi... Meş
rutiyet senelerinde o semtte çıkan bir 
yangın esnasında yanmış ve dört duvar
la yarısı yıkılmış bir minareden ibaret 
kalmıştı. Önünde ve etrafında 100 ka
dar mezarı ihtiva eden küçük bir mak
bere vardı . Burası her gün biraz daha 
tahribe, türlü telvisata ve hürmetsizliğe 
maruz kalıyordu. Hakim bir yerde inşa 
edilmiş olduğu için bu enkaz yığını ha
rap ve elim heyetiyle denizden ve liman
daki gemilerden de görünüyordu. Cami 
tamir ve ihya kabul etmez bir vaziyette 
idi. Mahallinin ihtiyacına göre yeniden 
inşasını icap ettirecek bir lüzum da yok
tu. Caminin ve makberenin kaldırılması , 

kıymetli olan arsasının satılarak bedeli
nin diğer hayratın ve abidelerin tamiri
ne tahsis edilmesi icap ediyordu ... " de
nilmektedir (gerekçenin tamamı ve yap ı

lan işler için bk. Halil E/dem Hatıra Kita· 
bı, ll , 112-11 3) 

Böylece Osmanlı döneminin ünlü bir fi
kir adamının kurduğu ve Mimar Sinan' ın 

inşa ettiği bir vakıf eseri yıkılıp ortadan 
kaldırıldı. Fakat nasılsa arsa derhal sa
tılıp paraya çevrilemedi. Yıllarca boş ola
rak durduktan sonra gecekonduların is
tilasına uğradı. 1986' da caminin ihyası 
için teşebbüslerde bulunuldu; hatta pro
jesi de hazırlanarak o tarihteki Eski Eser
leri Koruma Bölge Kurulu'ndan geçiril
di. Fakat bu teşebbüsten bir sonuç alı
namadı. Ebülfazl Mehmed Efendi Camii '
nin 1991 yılında eski resimlerinden ha
reketle planı çıkarılarak Türkiye Diyanet 
Vakfı tarafından yeniden inşasına baş
lanmıştır. Halen ( 1994) kaba inşaatı biti
rilmiş, minaresi ve dış kaplaması tamam
lanmış olup ibadete açılmış olmakla 
birlikte iç tezyinatı ile ilgili çalışmalar 

devam etmektedir. 

Ebülfazl Mehmed Efendi Camii fev
kani bir yapı olduğundan avludan son 
cemaat yerine, ahşap olduğu anlaşılan 
ve yangında hiçbir izi kalmadan yok olan 
çifte merdivenle çıkılıyordu. Taş ve tuğ
la karışığı olarak örülen duvarlarında her 
cephede altlı üstlü pencereler açılmıştı. 
Cümle kapısının sivri kemeri içinde, ca
minin mimarisinin sadeliğine karşı son 
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Ebüıfazı Mehmed Efendi camii ' nin ki tabesi 
(S. Eyice fotoQraf arşivi} 

derece süslü ve oldukça girift hatta ya
zılmış kitabesi yer alıyordu. Cami enine 
dikdörtgen bir plana sahipti. Bu bakım
dan Sinan'ın ahşap çatılı diğer bazı ca
milerine çok benziyordu. Topkapı yolun
da Kazasker, Şehremini'de Odabaşı, Ba
lat'ta Ferruh Kethüda, Yedikule'de Hacı 
Evhad camilerini andıran bir mimarisi 
vardı. İç süslemesi hakkında bilgi yok
tur. Ewelce içinde çiniler olabileceği, ah
şap çatının içinde de yine ahşaptan gizli 
bir kubbenin buiunduğu tahmin edilmek
tedir. Eski fotoğraflarda tamam halde 
görülen tuğla minare, şerefe ç ıkmasının 

sade oluşu yüzünden geç bir tarihte ye
nilenmiş olmalıdır. 

Caminin kurucusu Mehmed Efendi'
nin mezar taşı üzerinde, "Sahibü' ı- hay
rat vel-hasenat el-merhum el-mağfOr 
Ebülfazl Mehmed Efendi rQhiyçün el
Fatiha, sene 961" ibaresi okunmaktadır. 
Buradaki tarih caminin yapım tarihidir. 
Atai'nin Zeyl-i Şekaik'inden (s 188) öğ

renildiğine göre iki oğlunun Boğaziçi'nde 
boğularak ölmesinden sonra hacca git
mek niyetiyle yola çıkan Mehmed Efen
di 982'de (1574) Şam'da vefat etmiş ve 
orada defnedilmiştir. Bu duruma göre 
Hadfkatü '1- cevdmi'de türbesinin cami 
yanında olduğunun yazılması hatalıdır. 

Mevcut mezar taşı ise hatırasını yaşat
mak için teberrüken konulmuş olmalı
dır. Fakat Tuhtetü 'l-mi 'mdrfn 'de tür
besinin caminin yanında olduğunun bil
dirilmesi, Hadfkatü '1 - cevdmi'in de so
kaktan demir parmaklıkla ayrılmış tür
beden bahsetmesi, Ebülfazl Mehmed 
Efendi'nin cami ile birlikte türbesini de 
yaptırmış olduğunu gösterir. Sonraları 
bunun içine bir taş konulmuş olmalıdır. 
Mehmed Raif Mir 'dt-ı İstanbul'da ca
mi duvarına bitişik 1125 ( 1713) tarih-

li çifte çeşmenin varlığından bahsede
rek bunların birinin üç, diğerinin dört 
beyitlik manzum kitabelerinin kopyala
rını verir. 
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EBÜLGAZİ BAHADIR HAN 
(ö. 1074/ 1663) 

Harizm (Hive) Özbek ham 
(1642-1663) 

ve Şecere-i Terakime müellifi. 
_j 

Eserinde yer alan bilgilere göre, on iki 
hayvanlı Türk takviminin Tavşan yılında 
Rebiülewel 1012'de (Ağustos 1603) dün
yaya geldi. Şiban (Şeyban) Han neslinden 
gelmekte olup babası Arap Muhammed 
Han. Harizm Özbek hanlarının ceddi olan 
Yadigar Han'ın dördüncü nesilden toru
nudur. Annesi Mihr Bana Hatun da yine 
Yadigar Han sülalesindendir. Böylece ne
sebi baba ve anne tarafından Cengiz 
Han'a dayanır. Doğumunun, babası Arap 
Muhammed Han'ın, Batı Sibirya'ya gire
rek Ürgenç'e saldıran Ruslar'ı imhasın
dan az sonra olması sebebiyle kendisi
ne "Ebülgazi" lakabı verilmiştir. 

Ebülgazi Han'ın ilk önemli görevi, ba
basının 1619'da Amuderya'nın yatağı
nın değişmesi üzerine devlet merkezini 
Ürgenç'ten Hive 'ye taşımasının ardın
dan getirildiği Kas valiliğidir. Ertesi yıl 

kardeşleri İ lbars ve Habeş sultanların 
Uygur ve Nayman boylarına dayanarak 
babalarına karşı isyan ettikleri sırada 
babasının yanında yer aldı. Bu mücade
lede babası mağlOp oldu ve öldürüldü; 
kendisi de Buhara hanının yanına kaç
mak zorunda kaldı. Ebülgazi Han iki yıl 
Semerkant'ta yaşadı. Buradaki ikameti 
esnasında ağabeyi İsfendiyar Sultan ön
ce Esterabad'a, oradan da Safevi Hü-


