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NASRÜDDEVLE

mýþ, þehirde ticarî ve kültürel faaliyetler
yoðunluk kazanmýþtýr. Nasrüddevle, çev-
resindeki emîrlerin tamamýnýn Þiî olmasý-
na raðmen Diyarbekir’i Sünnîler’in sýðýna-
ðý yapmýþ, birçok Sünnî âlimi Diyarbekir’e
gelerek onun himayesine girmiþtir. Ýzzed-
din Ýbnü’l-Esîr, Þâfiî mezhebinin Diyarbe-
kir’de Nasrüddevle’nin yanýna gelen Ebû
Abdullah Muhammed b. Beyân el-Kâze-
rûnî’nin gayretleriyle yayýldýðýný belirtir (el-
Kâmil, IX, 67). Hanbelî fakihi Ebü’l-Hasan
Ali el-Âmidî Nasrüddevle zamanýnda Ha-
life Kaim-Biemrillâh’ýn isteðiyle Âmid’e gi-
derek ölümüne kadar (467/1074) burada
ders vermiþtir. Nasrüddevle ayrýca birçok
imar faaliyetinde bulunmuþ, kaleler, köp-
rüler ve Kudüs’te hacýlarýn barýnmasý için
iki ev inþa ettirmiþtir. Sarayýnýn âlim ve þa-
irlerle dolup taþtýðý kaydedilmektedir ve
þairlerin divanlarý onu öven þiirlerle dolu-
dur. Þair Tihâmî de Nasrüddevle’nin sara-
yýnda itibar görmüþ, seyyah Nâsýr-ý Hüs-
rev, Meyyâfârikýn’i onun zamanýnda ziya-
ret etmiþtir (438/1046).
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Gümülcine’de doðdu. Dramalý bir Rum
papazýnýn oðlu olduðu, henüz küçük yaþ-
tayken Ýstanbul’a getirildiði, hadým aðala-
rýndan birine satýldýðý, zekâ ve kabiliyetiyle
dikkat çekerek saraya alýndýðý rivayet edi-
lir. Bazý kaynaklarda Arnavut asýllý olduðu
bilgisi de yer alýr. Biyografisini veren çað-
daþý Sâfî Mustafa, onun Eski Saray’da “gýl-
mân-ý acemî” olarak teberdarlar zümresi-
ne dahilken Musâhib Mehmed Aða’nýn hiz-
metine girdiðini, daha sonra çavuþlukla
taþra çýktýðýný yazar (Mustafa Sâfî’nin Züb-
detü’t-tevârîh’i, II, 315). Ardýndan müte-
ferrikalýkla uzun müddet Zile voyvodalýðý
göreviyle Vâlide Sultan haslarýný idare etti.
19 Safer 1007’de (21 Eylül 1598) Abdullah
Aða’nýn vefatýný müteakip kapýcýlar kethü-
dâlýðýna getirildi (Selânikî, II, 766). Bu gö-
revi sýrasýnda, Rebîülevvel 1007’de (Ekim
1598) Vezir Mahmud Paþa ile sefere git-
meleri emredilen bazý kimselerin itaatsiz-
likleri üzerine Þeyhülislâm Hoca Sâdeddin
Efendi’nin fetvasýyla bu kiþilerden bir kýs-
mýný þiddetle cezalandýrarak sefere katýl-
malarýný temin etti. 1007 Cemâziyelâhirin-
de (Ocak 1599) sadâret mührünü Sadra-
zam Cerrah Mehmed Paþa’dan alýp Damad
Ýbrâhim Paþa’ya vermekle görevlendirildi.
Kapýcýlar kethüdâlýðýndan sonra küçük mî-
râhurluða tayin edildi. Çýkan sipahi ayak-
lanmasý sýrasýnda 17 Ramazan 1008’de
(1 Nisan 1600) Yahudi Kira Kadýn’ýn yaka-
lanmasý iþini Çavuþbaþý Ömer Aða ile bir-
likte üstlendi (a.g.e., II, 854-855). Ancak
bu hadiseden sonra görevinden alýndý. Ar-
dýndan Sadrazam Ýbrâhim Paþa’nýn vefa-
týyla sadâret mührünü Yemiþçi Hasan Pa-
þa’ya götürmekle vazifelendirildi; ayrýca
Ayþe Sultan ile nikâhlandýðý haberini de
ona iletince sadrazam tarafýndan kapýcý-
baþýlýða getirildi.

1012’de (1603) kapýcýbaþýlýktan Halep
beylerbeyiliðine gönderildi. Ayrýca Celâlî-
ler’in tenkili iþiyle görevlendirildi. Þah Ab-
bas’ýn Tebriz’e saldýrarak þehri zaptetme-
si üzerine Tebriz ve Van eyaletlerinin birleþ-
tirilerek vezâret rütbesiyle Nasuh Paþa’-
ya verildiðine dair bir kayýt mevcutsa da
(Atâî, s. 480) bunun doðruluðu þüphelidir.
Halep’e vardýðýnda ilk olarak, bir yýl önce
Þam yeniçerilerinin burada kýyým yapma-
larý sebebiyle iki þehir arasýndaki düþman-
lýða son vermek istedi. Ancak Þam asker-
leri tarafýndan kuþatýldý, Kilis Emîri Can-
bolatoðlu Hüseyin Paþa’nýn gönderdiði yar-

tarihe kadar þeklen baðlý kaldýklarý Büvey-
hîler’e tâbi olmaktan çýktýlar.

Tuðrul Bey ile Nasrüddevle arasýndaki
iyi iliþkilerden cesaret alan Bizans Ýmpara-
toru IX. Konstantinos Monamakhos, Ýb-
râhim Yinal ve Kutalmýþ’ýn Hasankale sa-
vaþýnda (440/1048 veya 441/1049) esir et-
tiði Bizans kumandaný Gürcü Prensi Lipa-
rit’in fidye karþýlýðý serbest býrakýlmasý ve
Selçuklular’la barýþ yapýlabilmesi için Nas-
rüddevle’den yardým istedi. Nasrüddev-
le’nin araya girmesiyle Selçuklular’la Bi-
zans arasýnda barýþ antlaþmasý imzalandý
(a.g.e., IX, 422-423).

Arslan Besâsirî’nin çevredeki mahallî
emîrlerce desteklenen isyaný sýrasýnda Nas-
rüddevle Tuðrul Bey’in yanýnda yer aldý.
Ancak Selçuklu ve Bizans elçilerini yollarýn
güvenli olmamasý sebebiyle Meyyâfârikýn’-
de bekletmesi Tuðrul Bey’e isyan olarak
aksettirildi. Nasrüddevle, Diyarbekir sefe-
ri için hazýrlýk yapmaya baþlayan sultana
100.000 dinar gönderince barýþ yapýldý (Þâ-
ban 449 / Ekim 1057). Sefer hazýrlýklarý es-
nasýnda gösterdiði tavýrdan Tuðrul Bey’in
Nasrüddevle’nin isyan edebileceðine inan-
madýðý anlaþýlmaktadýr. Ýsyan halinde olan
Musul taraflarýna yürümekte tereddüt et-
meyen sultanýn ilk anlarda Nasrüddevle
üzerine yürümekte çekimser kalmýþ ol-
masý bunun bir delilidir.

450 (1058) yýlýnda Tuðrul Bey isyan eden
Ýbrâhim Yinal’ý cezalandýrmak için Heme-
dan’a gidince Arslan Besâsirî, Ukaylî Emîri
Kureyþ ile beraber Baðdat’ý istilâ edip Fâ-
týmîler adýna hutbe okuttu ve sikke kestir-
di. Halife Kaim, Biemrillâh Âne kasabasýn-
da gözetim altýna alýndý. Bu sýrada toru-
nu ve halifeliðin tek veliahdý Ebü’l-Kasým
Abdullah b. Muhammed (Muktedî -Biem-
rillâh) Nasrüddevle’nin yanýna Diyarbekir’e
gönderildi. Tuðrul Bey, Ýbrâhim Yinal’ýn is-
yanýný bastýrýp dönünce Besâsirî’yi yakala-
tarak öldürttü ve halifeyi makamýna iade
etti. Bunun üzerine Nasrüddevle, Ebü’l-
Kasým Abdullah’ý deðerli hediyelerle Bað-
dat’a gönderdi. Abbâsî halifesinin yegâ-
ne veliahdýný koruma hususunda göster-
diði özen Nasrüddevle’nin itibarýný arttýrdý.
29 Þevval 453’te (16 Kasým 1061) Meyyâ-
fârikýn’de ölen Nasrüddevle, Muhdese Ca-
mii meydanýndaki aile mezarlýðýnda gö-
müldü, daha sonra camiye bitiþik olan tür-
beye nakledildi (Ýbn Hallikân, I, 178). Ye-
rine oðlu Nizâmeddin Ebü’l-Kasým Nasr
geçti.

Diyarbekir, Nasrüddevle’nin yarým asýr-
dan fazla süren saltanatý sýrasýnda, tarihi-
nin en parlak dönemlerinden birini yaþa-



427

yardým alan Tavil Ahmedoðlu, Nasuh Pa-
þa’nýn ücretli sekbanlarýný da 30.000 altýn
karþýlýðý kendi safýna çekti ve yapýlan mu-
harebede baþarýsýz olan, iki yerinden yara-
lanan, baþta Velî Paþa olmak üzere adam-
larýnýn çoðunu kaybeden Nasuh Paþa, Mîr
Þeref’in ocaklýðý olan Cezîre’ye gelip kýþ
mevsimi geçinceye kadar burada bekledi
(a.g.e., vr. 115a-b).

Bu baþarýsýzlýðý dolayýsýyla görev yeri Di-
yarbekir beylerbeyiliði olarak deðiþtirildi.
Burada iken Kuyucu Murad Paþa’nýn Celâ-
lîler’e karþý Anadolu’da giriþtiði te’dib ha-
reketine karýþmadý. Özellikle Canbolatoðlu
ve Kalenderoðlu çarpýþmalarý kendisine ya-
kýn bölgelerde cereyan etmesine ve Sad-
razam Murad Paþa’dan acele gelmesine
dair emirler almasýna raðmen bu seferle-
re iþtirak yerine kayýnpederi Mîr Þeref’in
þahsî hasmý olan Aþtý Kalesi beyini muha-
sara etmekle oyalandý (Topçular Kâtibi Ab-
dülkadir Efendi Tarihi, I, 509, 525). Daha
sonra, Kalenderoðlu’nu takip eden sadra-
zamýn ordusuna Bayburt civarýnda dahil ol-
du (15 Cemâziyelâhir 1017 / 26 Eylül 1608).
Kuyucu Murad Paþa bu hareketleri yüzün-
den onu idam ettirmek istediyse de pa-
diþahýn rýza göstermemesi üzerine bu ni-
yetini ertelemek zorunda kaldý (Mustafa
Sâfî’nin Zübdetü’t-tevârîh’i, II, 83-84).

Bunun ardýndan Nasuh Paþa Diyarbe-
kir valiliðini sürdürdü. Ýki yýldan fazla bu
bölgede kaldý. 1019’da (1610) Kuyucu Mu-
rad Paþa’nýn Ýran seferine katýldý. Bu sý-
rada I. Ahmed’e mektup yollayarak sefer
masraflarýný kendi malýndan karþýlamak
þartýyla sadrazamlýðý istediði þeklindeki ri-
vayet belgelerle desteklenmemektedir (Ýþ-
bilir, s. 73-75). Ancak Sâfî Mustafa, Kuyu-
cu Murad Paþa’nýn onu kendisine rakip gör-
düðü için bu bölgeden uzaklaþtýrýp Mýsýr’a
tayin ettirdiðini yazar (Mustafa Sâfî’nin
Zübdetü’t-tevârîh’i, II, 140). Bu tayin mü-
nasebetiyle Nasuh Paþa’nýn verdiði ziyafet-
ten hemen sonra hastalanan Murad Pa-
þa’nýn 25 Cemâziyelevvel 1020’de (5 Aðus-
tos 1611) vefatýnýn ardýndan vezîriâzamlýk
Nasuh Paþa’ya verildi. Ýstanbul’dan gönde-
rilen mühür kendisine 22 Aðustos’ta ulaþ-
tý. Vezîriâzam olarak ilk önemli icraatý Ýran-
lýlar’ýn, her yýl 200 yük ipek haraç vermek
taahhüdüyle yaptýklarý barýþ teklifini kabul
etmesidir. Kýþý serhadde geçirdi. 1020 Zil-
hiccesinde (Þubat 1612) I. Ahmed, küçük
kýzý Ayþe Sultan’ý Ýstanbul’da þeyhülislâ-
mýn da katýldýðý bir mecliste Nasuh Paþa’-
ya nikâhladý. 1021 Rebîülevvelinde (Mayýs
1612) Diyarbekir’den Halep’e geçen Na-
suh Paþa, bir yandan Ýran elçilerini bekler-
ken öte yandan bölgenin emniyeti ve vergi

tahsiliyle meþgul oldu. Þah Abbas, kazaske-
rinin yanýna Ýsfahan ve Kazvin kadýlarýný da
katarak elçilikle Nasuh Paþa’ya gönderdi.
Sadrazam elçilik heyetiyle birlikte Ýstan-
bul’a geldi ve 26 Ramazan 1021’de (20 Ka-
sým 1612) 962 (1555) sulhü esas alýnmak
suretiyle barýþ yapýldý. Nasuh Paþa, Ayþe
Sultan’la 1021 Þevvalinde (Aralýk 1612) bir
düðün merasimiyle evlendi (a.g.e., II, 146;
Mehmed b. Mehmed er-Rûmî’nin Nuhbe-
tü’t-tevârîh ve’l-ahbâr’ý, s. 691-692). Ayný
yýl Zitvatoruk Antlaþmasý’nýn hükümlerini
müzakere etti. Edirne’de devam eden gö-
rüþmeler sonunda Avusturya barýþý tekit
edildi. Ayrýca Erdel meselesi de çözüme
kavuþturuldu.

Nasuh Paþa sadâreti esnasýnda I. Ah-
med’in yanýnda iki defa Edirne seyahati-
ne çýktý. Ýstanbul’da bulunduðu sýralarda
Boðaziçi’ndeki imar faaliyetlerini idare et-
ti. Cigalazâde Sinan Paþa’nýn saray ve köþk-
leri, Beylerbeyi’ndeki kasýr ve Kandilli Bah-
çe’deki köþkün tamiri iþleriyle uðraþtý. Sa-
hilde dolgu yaptýrdý. Altý ayda bu imar faali-
yetlerini tamamladý. Bu arada Halep bey-
lerbeyi iken yakýndan tanýdýðý Ma‘noðlu
Fahreddin’i dikkatle takip ettirdi. Ona kar-
þý husumet besliyordu. Her yýl ödemekte
olduðu maktû vergisini eksik gönderdiði
bahanesiyle Þam Beylerbeyi Hâfýz Ahmed
Paþa’yý Fahreddin üzerine sevketti. Fah-
reddin Sayda’dan ayrýlarak Ýtalya’ya kaç-
tý. Kazaklar’ýn Sinop baskýný ise (Aðustos
1614) onun sonunu hazýrlayan olaylarýn
baþlangýcýný oluþturdu. Durumu önemsiz
bir olay gibi gösteren Nasuh Paþa’ya kar-
þý padiþahýn güveni sarsýldý.

Padiþahýn yakýnýnda bulunan ve bu dö-
nemi kaleme alan Sâfî Mustafa, Nasuh
Paþa’nýn çok büyük ihsanlara ve iltifatla-
ra mazhar olduðunu, damatlýðý ile gücünü
arttýrdýðýný, bundan dolayý gurura kapýlýp
istediði gibi tayin ve aziller yaptýðýný belir-
tir. Yanýndaki kapý halkýndan da çok þikâ-
yet edildiði, kendi adamlarýný deðiþik malî
görevlerle Anadolu’ya yollayýp kanunsuz
vergi, haraç toplattýðý da kaydedilir. Bu
hareketleri dolayýsýyla, I. Ahmed’in çok sev-
diði ve itibar ettiði Þeyhülislâm Hocazâde
Mehmed Efendi, Dârüssaâde Aðasý Mus-
tafa Aða ve Ýmâm-ý Sultânî Sâfî Mustafa
Efendi’nin düþmanlýklarýný kazandýðý anla-
þýlmaktadýr. Sonunda Sinop hadisesi, Þah
Abbas’la gizlice ittifak kurduðu þâyiasý ve
ona sekiz bâkire “Ehl-i sünnet” câriyeyi
peþkeþ çektiði haberinin yayýlmasý, hatta
saltanat kurmak veya Kýrým hanýný tahta
geçirmek istediði (Hasanbeyzâde Ahmed,
III, 887) iddialarýyla katline karar verildi. 13
Ramazan 1023’te (17 Ekim 1614) davet

dýmla Þamlýlar’ý maðlûp etti. Bu olay do-
layýsýyla Canbolatoðlu’nun gücünü görüp
ileride problem çýkarabileceði düþüncesiy-
le onu bertaraf etmeye çalýþtýysa da Kilis
dýþýnda gerçekleþen çarpýþmada yenilgi-
ye uðradý. Bu esnada Þark serdarý Cigala-
zâde Sinan Paþa’dan Halep’in Canbolatoð-
lu Hüseyin Paþa’ya tevcih edildiðine dair
bir hüküm alýnca (BA, MD, nr. 75, s. 100)
durumu doðrudan Ýstanbul’a sordu. Ocak-
lýk sahiplerine eyalet tevcihinin “kanun ol-
madýðý” yolunda cevap gelmesi üzerine Ha-
lep’ten ayrýlmadý. Canbolatoðlu Hüseyin
Paþa, Sinan Paþa’nýn yönlendirmesiyle Ha-
lep’i üç ay kadar muhasara etti. Sinan Pa-
þa, Ýstanbul’a da baský yaparak hükmü nâ-
fiz olmazsa serhad iþlerini yürütemeyece-
ðini bildirince Nasuh Paþa’ya Halep’i Hüse-
yin Paþa’ya teslim etmesi emri verildi ve ve-
zirlik rütbesi tevcihiyle Ýstanbul’a çaðrýldý
(BA, A.RSK, nr. 1477, s. 36). Ancak bu ara-
da Sivas beylerbeyiliðine tayin edildi (Þev-
val 1012 / Mart 1604).

Ardýndan Anadolu serdarlýðý ve muha-
fazasýyla görevlendirildi (Kâtib Çelebi, vr.
105b). Bolvadin civarýnda olan Celâlîler’-
den Tavil Halil üzerine yürüdü. Burada-
ki çarpýþmada yenilgiye uðrayýnca Kü-
tahya’ya kaçtý (1014/1605). Bozgunun bü-
tün mesuliyetini birlikte hareket ettiði
Anadolu Beylerbeyi Kecdehan Ali Paþa’-
ya yükledi ve onu önce hapsedip ardýn-
dan ayný gece katlettirdi. Gerek Ali Paþa
gerekse daha önce Konya’da sebepsiz ye-
re idam ettirdiði Karaalizâde Mehmed Ça-
vuþ dolayýsýyla kendisinden hesap sorula-
caðý, maðlûbiyetin de aleyhine kullanýlaca-
ðý endiþesiyle, Edirne’den Ýstanbul’a dö-
nen I. Ahmed’in huzuruna çýktý. Vezirlerin
yetersizliðinden yakýnarak padiþahýn biz-
zat Celâlîler’e karþý hareket etmesi yolun-
da onu ikna etti. Bunun üzerine 2 Receb
1014’te (13 Kasým 1605) Ýstanbul’dan ha-
reket eden I. Ahmed, Mudanya yoluyla
Bursa’ya geldi. Kýsa bir süre sonra Nasuh
Paþa, Cigalazâde Sinan Paþa’nýn vefatý-
nýn ardýndan boþ kalan Acem serdarlýðýna
üçüncü vezirlikle tayin edildiyse de Kapta-
nýderyâ Derviþ Paþa’nýn telkinleriyle, Ýstan-
bul’a çaðrýlan Vezîriâzam Lala Mehmed
Paþa þark seferiyle görevlendirildi. Nasuh
Paþa’ya ise Baðdat eyaleti verildi (5 Mu-
harrem 1015 / 13 Mayýs 1606). Bu arada
Tavil Ahmedoðlu Mehmed, Baðdat’ta is-
yan edip burayý ele geçirmiþti. Nasuh Paþa
yanýnda kayýnpederi Mîr Þeref, Þehrizol
Beylerbeyi Velî Paþa ve eski Basra Beyler-
beyi Piyâle Paþa kuvvetleri olduðu halde 3
Þâban 1015’te (4 Aralýk 1606) Baðdat önü-
ne vardý. Seyyid Han ve Ebû Riþoðlu’ndan
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Aydýn’da XVIII. yüzyýlýn baþýnda
inþa edilen külliye.˜ ™

Ýl merkezinde Köprülü mahallesinde yer
alan ve han, dershane-mescid, medrese
ile hamamdan meydana gelen külliye Na-
suh Paþa tarafýndan 1120’de (1708) inþa
ettirilmiþtir. Külliyenin bânisi babasý Os-
man Paþa’dan dolayý Osmanoðlu diye ta-
nýnmýþ, Karaman beylerbeyiliði, Aydýn mu-
hassýllýðý ve Þam valiliði görevlerinde bu-
lunmuþ, daha sonra baðýmsýz bir beylik
kuracaðý þüphesiyle idam edilmiþtir. Külli-
yedeki yapýlardan yalnýzca han ve medre-
se kapýlarý üzerinde kitâbelere rastlanýr.
Medreseye ait kitâbede herhangi bir ta-
rih yer almaz. Hana ait kitâbede ise 1120
(1708) tarihi yazýlýdýr. Külliyenin vakfiyesin-
de de ayný tarih bulunmaktadýr. Aydýn’ý
1914 ve 1929 yýllarýnda ziyaret eden R. M.
Riefstahl, han ve hamamdan kýsaca bah-
seder. Han için bilinen inþa tarihini verir-
ken hamamý 1118’e (1706) tarihler. 1970’-
te hazýrlanan Vakýf Eski Eser fiþinde ise
yapým tarihi 1717 olarak kaydedilmiþtir.
Külliyenin mimarý hakkýnda ise herhan-
gi bir bilgi mevcut deðildir.

Külliye doðu-batý doðrultusunda han,
dershane-mescid, medrese ve hamam sý-
rasýna göre birbirine bitiþik olarak inþa edil-

miþtir. 1926’da belediye medrese odala-
rýnýn büyük bir kýsmýný yýktýrmýþ, medre-
se ile hanýn arasýndan Gazi Bulvarý’nýn 13.
sokaðýný geçirmiþtir. Böylece külliye arsasý
iki adaya bölünmüþ, dershane-mescid so-
kaðýn doðusunda, birbirine bitiþik med-
rese odalarý ve hamam batýsýnda kalmýþ-
týr. Mescid ve medrese Vakýflar Genel Mü-
dürlüðü, han ve hamam þahýs mülkiyetin-
dedir. Zamanla hanýn batýsýný konutlar iþ-
gal etmiþ, bu sebeple dershane-mescid
ve han ile medrese arasýndaki iliþki daha
da zayýflamýþtýr. Konutlar ayný zamanda
han, dershane-mescid, medrese ve ha-
mamýn kuzeyi ile hamamýn batýsý ve ha-
nýn doðusunu da çevreler. Restorasyona
dönük olarak külliye arsasýný iþgal eden þa-
hýslara ait bu konutlarýn kamulaþtýrma iþ-
lemleri Vakýflar Genel Müdürlüðü’nce ta-
mamlanmýþtýr. Bunun dýþýnda külliyeye en
büyük zararý 1922’de Yunanlýlar þehri ter-
kederken vermiþtir. Külliye yapýlarýndan
hamam, medrese ve hana giriþler güney-
deki Nafiz Karabudak caddesinden saðla-
nýr, kuzeyden de Çankaya caddesi geçer.

Zincirli Haný olarak da tanýnan külliye-
nin doðusundaki han, birbirine bitiþik iki
bölümden meydana gelir. Bunlardan ilki
batýda, 29 × 23 m. ölçülerindeki dikdört-
gen avluyu çevreleyen iki katlý ana yapýdýr.
Buradan hanýn ikinci bölümüne geçiþ avlu-
nun güneydoðu köþesindeki koridorla sað-
lanýr. Hanýn ana yapýsýna güneyde cadde
üstündeki bir kapýyla geçilir. Kesme taþtan
örülü sivri kemerli giriþin üzerinde 1120
(1708) tarihini ve Nasuh Paþa’nýn adýný ve-
ren beyaz mermere sülüs yazýyla yazýlý dört
satýrlýk kitâbe, iki yanýnda sivri kemerli bi-
rer niþ yer alýr. Giriþin saðýna ve soluna
dörderden toplam sekiz adet, kuzeydeki
avlu yönünden saðýr, güneye ise bir kemer-
le açýlan ve giriþleri bu yönden saðlanan be-
þik tonozlu dükkânlar yerleþtirilmiþtir. Sol-
dakilerin kemer açýklýklarý sonradan örül-
müþ, bu dört dükkân mermer söveli bir ka-
pý ve pencere ile güneye açýlmýþtýr. Hanýn
büyük avlusuna geçiþi saðlayan 5,35 × 3 m.
ölçülerindeki çapraz tonozlu giriþ korido-
runun saðýndaki ve solundaki kemer açýk-
lýklarý bu yönlerdeki birer dükkâna ikinci
bir giriþ saðlar. Alt katta avluyu doðu, ba-
tý ve kuzeyden toplam on sekiz adet oda
çevreler. Üst katta sayý güneydeki dükkân-
larýn üzerine yerleþtirilen odalarla birlikte
yirmi yediye çýkar. Kuzeybatý, kuzeydoðu
ve güneybatý köþelerindeki odalar diðerle-
rinden daha büyüktür. Bütün bu odalara
geçiþ kârgir bir ize rastlanmadýðýndan, av-
lunun üç köþesindeki kemerlerle taþýnan
ve büyük ihtimalle ahþap olan merdiven-
lerle saðlanmaktaydý. Yalnýzca güneydeki

edildiði halde hastalýðýný bahane ederek
cuma selâmlýðýna gelmemesi üzerine ye-
niçerilerle konaðý kuþatýldý. Bostancýbaþý
Hüseyin Aða bir bölük bostancý ile konaða
girip hakkýndaki idam fermanýný infaz etti.
Hazinesi mühürlenerek devlet için zapte-
dildi. Mezarýnýn Kanûnî Sultan Süleyman’ýn
vezîriâzamý Maktul (Makbul) Ýbrâhim Pa-
þa’nýn Okmeydaný’ndaki mezarý yanýnda
olduðu ve bunun da her ikisinin ayný âký-
beti paylaþmasýndan ileri geldiði rivayet
edilir.

Peçuylu Ýbrâhim, Nasuh Paþa’nýn günah-
sýz yere katledildiðini yazar (Târih, II, 335).
Onun dýþýnda devrin hemen bütün kronik-
leri Nasuh Paþa’nýn son derece maðrur,
zalim, gaddar, kindar ve servet düþkünü
olduðu ve katledilmeyi hak ettiði hususun-
da müttefiktir. Çok büyük servet sahibi ol-
masýna raðmen evkaf ve hayratýna dair
kaynaklarda herhangi bir kayýt bulunma-
maktadýr. Nallýhan’da Nasuh Paþa Külliye-
si (1016/1607) mevcut olduðu bilinmekte-
dir. Evliya Çelebi Seyahatnâme’sinde, Üs-
küdar’da bir haný olduðunu (I, 204) ve Ýs-
kenderun’da bir kale inþasýna baþladýðýný,
ancak bunun da yarým kaldýðýný (III, 33)
nakleder. “Âlemin güldü yüzü katl-i Na-
sûh’u bilicek” ve, “Baþýný kesti Nasûh’un o
þeh-i dâd-âyîn” idamý için düþürülen tarih-
lerdir.

Nasuh Paþa’nýn oðullarý da bazý devlet
hizmetlerinde bulunmuþ, IV. Murad ve Sul-
tan Ýbrâhim devirlerinde yaþayan Nasuh-
paþazâde Hüseyin Paþa vezâret rütbesine
kadar ulaþmýþtýr. 1639-1670 yýllarý arasý
olaylarýný ihtiva eden bir Osmanlý tarihi
kaleme alan Mehmed Çelebi bu Hüseyin
Paþa’nýn oðludur. Kâtib Çelebi üç oðlun-
dan ikisinin maðdur ve maktul, diðerinin
ise münzevi olduðunu kaydeder (Fezleke,
vr. 152a).
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