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kendisinden kıdemli Rumeli payesinde olan 
beylerbeyHer dışındaki bütün beylerbeyi
lerden ve kazaskerlerden önce geleceği, 
bu paye ile Divan-ı Hümayun'a vezirlerle 
birlikte girip çıkacağı kaydedilir. Eğer bey
lerbeyilik payesi yoksa kendisine "nişancı 
bey" denir, divana diğer ümera gibi girer, 
ancak teşrifatta taht kadılarından önce 
gelir, diğer divan haceganı gibi müceweze 
ve soft üst ile lokmalı kutni ve iç kaftanı 
giyerdi (a.g.e., s. 219) . 

Nişancılar vezirlik rütbesi almamışlarsa 
arz günleri padişahın huzuruna giremez, 
sadece göreve tayin edildikleri zaman hu
zura girip padişaha şükranlarını sunabilir
lerdi. Nişancıların çocukları beylerbeyile
rio çocukları gibi 45 akçe ile müteferrika 
olurdu (Fatih Sultan Mehmed. s. 1 2) Ol
van-ı Hümayun'da yemek yenildiğinde ni
şancı ilk dönemlerde vezirlerin, daha son
raları sadrazarnın sofrasında yer alırdı. 
Bayramlarda huzura girip el öpen devlet 
ricali arasındaydı. 

Hemen hemen bütün resmi devlet me
rasimlerine katılan nişancılar mevlid, san
cak ihracı, ramazan iftarlan, hanedan men
supları cenazesi ve bayramiaşmalar gibi 
törenlerde yer alırdı. Nişancı, defterdar 
ve defter eminiyle birlikte selimi ve erkan 
kürk, kadife şalvar, çerkes! filar ve abayi gi
yip "divan rahtı" adı verilen gümüşlü eyer 
takımlı atıyla merasimlere katılırdı (BA, 
BEO, Sadaret Defterleri, nr. 346, s. 28; nr. 
347, s. 17). Sadrazam tayinleri sırasında 
yapılan merasimlere de iştirak eder, def
terdar, defter emini, şehremini, başmu
hasebeci gibi memurlarla birlikte ona da 
hil'at (hil'at-i sade) verilirdi (Uzunçarşılı. 
Merkez-Bahriye, s. 124). 

Nişancıların gelirleri arasında tasarruf 
ettikleri haslar önde gelirdi. XVI. yüzyıl 
başlarında nişancıların vazifelerine kar
şılık tasarruf ettikleri haslarının kıyme
ti 180.000 akçeydi. Celalzade Mustafa ilk 
defa nişancı tayin edildiğinde kendisine 
180.000 akçelik has bağlanmış, fakat liya
katinden dolayı daha önce görülmemiş şe
kilde tasarrufundaki hassın değeri 300.000 
akçeye çıkarılmıştı . Tevkii Abdurrahman 
Paşa Kanunnamesi'nde nişancı haslarının 
400.000 akçeden fazla olacağının zikredil
mesinden anlaşılacağı üzere bu hasların 
kıymeti zamanla artmıştır. Nişancıların, 

has gelirlerine ilaveten Eflak ve Bağdan 
voyvodalıkları ile Erde! krallığı tayini esna
sında bu tevcihattan muayyen tahsisat
ları vardı. Ayrıca kendi dairelerinde tahrir 
edilen evraktan alınan resmi harçlardan 
hisseleri mevcuttu (a.g.e., s. 220-221) . 
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Et, ekmek, hayvanları için ot ve arpa ile 
odun, kar ve buz gibi ihtiyaçları devlet ta
rafından karşılanırdı . 

Nişancının emrinde Divan- ı Hümayun 
katipleriyle reisülküttab çalışırdı. XVII. yüz
yılın ortalarından itibaren Paşa Kapısı (Bab-ı 
Asan 1 Babıali) tedncl olarak Divan-ı Hüma
yun'un yerine devlet işlerinin hallinde ye
ni bir idare merkezi haline gelince Divan-ı 
Hümayun bünyesinde faaliyet gösteren ba
zı bürokratik kadrolar Bab-ı Asafı'ye ak
tanidı . Babıali bünyesindeki reisülküttab, 
sadaret kethüdası ve beylikçi gibi vazife
liler en önemli bürokratlar haline geldi. 
Reisülküttablık nişancının yerine bürokra
sinin amiri oldu. Bu tarihlerden itibaren 
nişancılık, bir iktidar kaynağı olmaktan zi
yade kadim bir makam olması dolayısıyla 

devlet teşkilatındaki nüfuzunu ve teşri

fattaki yerini korumuş, ilgasına kadar ni
şancılar Divan-ı Hümayun'un asli üyesi ola
rak kalmış, reisülküttablar merkezi bürok
rasinin fiili amiri haline gelmelerine rağ

men teşrifatta onun altında tutulmuştur. 

Defterhane-i Amire'nin amiri olan defter 
emini daha önce emri altında olduğu ni
şancı ile zamanla eşit hale gelmiş ve onun 
işlerinin bir kısmını devralmıştır. 1836'da 
nişancılığın kaldırılmasından sonra tuğra 
çekme işleri defter eminine verilmiştir. 
Önemli işlere dair fermanların üzerine Ba
bıali, diğerlerine defter emini tarafından 
tayin edilen tuğrakeşler tuğra çekmeye 
başlamıştır (a.g.e., s. 227). Nişancılığın 

1836'da tamamen kaldırılıp kaldırılmadı
ğı veya üzerinden sadece tuğra ile ilgili 
işlerin mi alındığı açıkça belli değildir. Bu 
tarihlerden 1908'e kadar tahrir defterle
rindeki tashihlerin yine "tevki"' imzasıyla 
nişancılar tarafından yapıldığı görülmek
tedir. Bu durum, nişancılığın imparator
luğun son zamanlarına kadar mevcudiye
tini koruduğunu göstermektedir (TK, TD, 
nr. 39, vr. IJ9h; nr. 99, vr. 145b; nr. 102, vr. 
67h; nr. 340, vr. 3a) Amasyalı Hüseyin Hü
sameddin'in nişancı biyografilerini ihtiva 
eden Nişancılar Durağı ve Osmanlı 
Meşahiri adlı bir eseri vardır. 
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İstanbul' da 
XVI. yüzyılın ikinci yarısında 

L 
inşa edilen külliye. 

_j 

Fatih'te Nişanca caddesi üzerinde yer 
alan ve tanisine nisbetle Nişancı, Nişancı 

Paşa, Cedid Nişancı Mehmed Paşa, Boyalı 
Mehmed Paşa gibi adlarla da anılan külli
ye cami, türbe, iki medrese. sebil ve hazi
reden ibaretken bunlara daha sonra bir 



N i sancı Mehmed Paşa camii'nin içinden bir görünü ş 

zaviye 1 tekke ilave edilmiştir. Medrese
lerle tekkesi günümüze ulaşmamıştır. Ya
pıyı lll. Murad devri kubbe vezirlerinden 
Mehmed Paşa ( ö. ı 003/1 594) son iki ni
şancılığı arasında ikinci vezir iken yaptır
mıştır. 

Cami. Kapısı üzerindeki kitabesine gö
re 992 (1584) yılında inşasına başlanarak 
997'de ( ı 589) tamamlanmıştır. Mimar Si
nan'ın eserlerini bildiren Tezkiretü 'l-bün
yan ve Tezkiretü'l-ebniye'de yer alma
ınakla birlikte Tuhfetü'l-mi'marin'de ona 
ait gösterilmektedir. Ayrıca Evliya Çelebi, 
Sinan yapısı olduğundan bahisle. "Selatin 
camileri kadar mükellef ve mükemmel bir 
camidir" demektedir. Mimar Sinan 996'
da (ı 588) ölmüş. cami ise ertesi yıl bitiril
miştir. Kaynaklarda genellikle Sinan tara
fından başlanıp kalfalanndan biri tarafın
dan tamamlandığı belirtilen eser Aptullah 
Kur'an'a göre Davud Ağa'nındır. Sinan'ın 

son zamanlarına rastlayan camiyi onun 
üslubunu devam ettiren Davud Ağa'nın 

tamamlamış olması en güçlü ihtimaldir. 

Klasik Osmanlı mimari üslubunun en 
güzel örneklerinden biri olan camide se
kizgen şema değişik bir şekilde uygulan
mıştır. Merkezi mekan dört yönde açılarak 
klasik dörtgen kalıp genişletilmiştir. Me
kan bütünlüğü Sinan'da daha önce rast
lanmayan bir şekilde sağlanmış ve tabha
nelerdeki gibi yan odalar da yeniden dev-

reye girmiştir. Sinan ' ın son dönem cami
lerinde uyguladığı görülen mihrabın dışa
rı taşırılması, burada sadece kıble çıkintısı 
ile sınırlı kalmayıp yan sahınlara tekabül 
eden açıklıkta bir basamak daha geri çe
kilip kademelendirilmek suretiyle denen
miştir. 

Son cemaat yerine açılan cümle kapısı
nın her iki yanında yer alan kitabelerde 
caminin, lll. Mustafa zamanında Mehmed 
Paşa'nın torunu Şükrullah Efendi tarafın 

dan 1180 (1766-67) yılında , ll. Mahmud 
zamanında da Şeyhülislam Mekkizade 
Mustafa Asım Efendi tarafından 183S'te 
esaslı onarımdan geçtiği yazılıdır. İlk ona
rım Fatih Camii'nin yıkılmasına sebep olan 
1766 depreminin camide az hasara sebep 
olduğunu veya daha önceden başlanılan 
tamirin bu tarihte bitirildiğini gösterebilir. 
1958 yıllarında Vakıflar İdaresi ve son yıl
larda halkın desteğiyle yapılan tamirlerle 
yapı özgün mimarisini günümüze kadar 
korumuştur. 

Revaklı avlu duvarı taş tuğla , diğer kı

sımları tamamen kesme taştan inşa edi
len caminin iki yan kapıdan girilen avlu
nun ana cadde üzerinde bir dış kapısı da
ha vardır. Kuzeydoğu köşesi yol genişlet
me sebebiyle kesilen aviuyu üç yönden ku
şatan revaklar kubbelerle örtülmüştür. 
Avludaki kurşun kaplı piramidal külahlı se
kizgen şadırvanda herhangi bir süsleme 
kalmadığı için bunu tarihlendirrnek zor
dur. Beş birimden meydana gelen son ce
maat revaklnın orta gözü aynalı tonoz, di
ğerleri kubbe ile örtülmüştür. Üzerinde in
şa tarihini veren dört satırlık kitabenin yer 
aldığı cümle kapısı mukarnaslıdır. Yine bu
rada mihrap nişleri ve harime geçişleri ol
mayan. erken devir mimarisini hatırlatan 
tabhane kapıları vardır. Sağdaki mihrabın 

üstünde mescid inşası , soldakinde ise na
mazla ilgili hadisler yazılıdır. Son cemaat 
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yerinden girilen, içinde bir kuyu ile altın
da bir mahzenin bulunduğu soldaki tab
hane odası bugün depo olarak kullanılır
ken diğer oda caminin içinden geçilen bir 
çalışma mekanı şeklinde düzenlenmiştir. 

Cami, ortada sekiz ayak üzerine oturan 
merkezi kubbenin dört yönde daha bü
yük ve derin, dört köşede daha küçük tu
tulmuş yarım kubbelerle desteklenmesiy
le oluşan bir örtü sistemine sahiptir. Taşı

yıcılarla sınırianan mekan içte tamamen, 
dışta ise kıble yönünde iki köşedeki kade
meli düzeniyle belli olmaktadır. içte yan
lardaki yarım kubbe ile örtülü birimleri 
zemin katta iki açıklıklı bir revakla orta ha
cimden ayırmak ve mermer şebekeli gale
rileri bunların üzerinde dolaştırmak yapı
ya özgü bir uygulamadır. Kasnağı bol pen
cereli kubbe etrafında dördü büyük, dör
dü daha küçük sekiz yarım kubbe ile yapı

ya genişlik verilmiş ve kubbenin derinliği 
arttırılmıştır. Ana kubbeye pandantitlerle, 
köşelerdeki kubbelere mukarnaslı pandan
titlerle, dört yöndeki yarım kubbelere isti
ridye tromplarla geçilmiştir. Büyük yarım 
kubbelerin içinde beşer, küçüklerde ise 
üçer pencere vardır. üç sıra pencerelerle 
aydınlanan camide zemin kattakiler dik
dörtgen. üstteki iki sıralı pencereler biri 
büyük, diğeri daha küçük olmak üzere sivri 
kemerli ve revzenlidir. Kıble tarafındaki al
çı pencereler renkli camlarla donatılmıştır. 
Kubbe içi pencere üstleri palmet ve rumi 
motifli kalem işleri ve her kubbenin gö
beği yazı ile süslenmiştir. Zemin kat pen
cerelerinin alınhklarında yazılı esrna-i hüs
na bütün camiyi dolanarak son cemaat 
yerindeki dış pencerelerde son bulmakta
dır. Ahşap pencere kanatları harap oldu
ğundan bir kısmı depolara kaldırılmıştır. 
İznik çiniciliğinin parlak bir devrinde yapıl
masına ve aynı döneme ait başka yapılar

da zengin çini süslemeler kullanılmasına 
rağmen burada hiç çini kullanılmamış ol-
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Nişancı Mehmed Paşa Camii'nin inşa kitabesi 

ması şaşırtıcıdır. Mermer mihrapla geo
metrik şebekeli, külahının altın kabartma 
yıldıztarla süslendiği zarif minber devrin 
eseridir. Üzerindeki mihrap ayetinin pal
metlerle taçlandırıldığı mukarnaslarla süs
lü mihrabın köşelerine renkli mermerden 
birer kum saati yerleştirilmiştir. Kı b le du
varının her iki köşesinde, yanlarındaki pen
cere boşluğu ve duvar içinden geçen taş 
merdivenlerle çıkılan vaaz kürsüleri sorna
ki mermerden inşa edilmiştir. Caminin sar
kıttı mukarnaslı tek şerefeli minaresi ku
zeybatıda yapı kitlesi içine yerleştirilmiş, 
kuzeydoğuda bunun simetriğine mahfi! 
merdiveni yapılmıştır. 

Medrese. Hadikatü'l-cevdmi'de külli
yenin tahtani ve fevkanl iki medresesinin 
olduğu, yanındaki hankahın vakfın gelir
leriyle paşanın vasiyeti üzerine yaptınldı
ğı ve şadırvan avlusunda bir kuyunun bu
lunduğu yazılıdır. Kuyu bugün son cema
at yerinin önünde hala durmaktadır. Gü
nümüzde mevcut olmayan medresenin ca
minin batı tarafındaki boş arazide yer al
dığı tahmin edilebilir. 1001 (1592-93) yılın
da tamamlanıp öğretime başlayan med
reselerin her ikisinde de birer kişilik on 
altı oda mevcutken 1914 teftiş heyeti ra
porunda tahtani medresenin on dokuz 
odası bulunduğu kaydedilmiştir. Yine Ha
dika'da medreseterin 1835'te Mekklzade 
Mustafa Asım Efendi'nin yaptırdığı cami 
onarımı sırasında tamir edildiği yazılıdır. 
Medrese 1847'de vakfın mütevellisi İs
tanbul kadısı Kevakiblzade Mehmed Said 
Efendi tarafından esaslı bir tamir geçir
miş, bunu XIX. yüzyılın sonlarında iki ta
mir daha izlemiştir. Her iki medrese 1914'
te artık bütünüyle harap olduğundan kad
ro dışı bırakılmıştır. 

Tekke. İstanbul ve çevresindeki önem
li tekke, zaviye ve hankahların bulunduğu 
yerleri gösteren 1 Muharrem 1199 (14 Ka-
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sım 1784) tarihli bir belgede yapı "Nişan
cı-yı Cedld Camii derOnunda Bülbülcüza
de Efendi Tekyesi" ifadesiyle yer almıştır. 
Ne zaman yapıldığı bilinmeyen tekke, Hal
vet! Abdülahad Nuri'nin halifesi ve ilk post
nişin olan Bülbülcüzade Şeyh Abdülkerim 
Fethi Efendi'nin ölüm tarihinden (ll 06/ 
ı 694) yola çıkılarak XVII. yüzyılın ikinci ya
rısına tarihlendirilebilir. H adika' da 1835'
te Mekklzade tarafından zaviyenin de ta
mir ertirildiği kayıtlıdır. Son şeyhinin ölüm 
yılı olan 190S'e kadar takip edilebilen tek
ke muhtemelen bu bölgeyi yok eden yan
gınlardan birinde ortadan kalkmıştır. 

Türbe. Kapısının üzerinde banisinin yaz
mış olduğu manzum kitabeye göre sekiz
gen planlı ve kubbeli yapıyı Mehmed Paşa 
sağlığında yaptırmış, 1 003'te ( 1594) ölü
mü üzerine buraya defnedilmiştir. Cami
nin kuzeydoğusunda iki avlu kapısı arasın
da yer alan tür be tamamen kesme taştan
dır. Mermerden, baktavalı başlıklı dört sü
tuna oturan revak kısmında üzeri beyaz
kırmızı taşlardan palmet motifli geçmeli 
kemerli giriş kapısının iki yanında da bi
rer niş yer almaktadır. Alt kat pencerele
ri m ermer söveli, üst kattakiler petek şe
bekeli olan türbenin içi oldukça sadedir. 
Birçok kaynakta iki olarak belirtildiği hal
de günümüzde türbede sadece paşaya ait 
ahşap sanduka mevcuttur. Cami ile birlik
te inşa edilen, üç pencereden ibaret olan, 
üzeri açık yazlık sebil türbenin önündeki 

Nişancı Mehmed Paşa Türbesi-Fatih 1 Istanbul 

avlu duvarındadır. Dış cephesi mermerle 
kaplı sebilin pencereleri basit demir şebe
kelidir. Pencerelerin iç kısımlarındaki mer
mer kurnalar hala mevcuttur. Türbenin 
güneyinde ve kuzeyinde küçük birer hazi
re vardır. Evliya Çelebi hazlrede Nişancı 
Mehmed Paşa'nın damatları Kınalızade 
Fehmi Mehmed Efendi ile Bostanzade Kü
çük Mehmed Efendi'nin, Kara Nişancı ak
rabasından Şah Mehmed Efendi'nin, Kı
nalızade Ali Efendi'nin ve Abdullah Abdül
kerimzade'nin gömülü olduğunu bildirir. 
Ayvansarayi'nin de belirttiği, külliye çev
resinde zaviyesi bulunan Keskin Dede'nin 
kabri türbenin karşısındaki eski mezar
lıktadır. Caminin avlu kapısı karşısında bu 
mezarlığın önünde 1208 (1793-94) tarih
li Ebubekir Ağa Çeşmesi bulunmaktadır. 
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