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NİŞANCizADE 
MUHYİDDİN MEHMED 

(ö. 1031/1621) 

Osmanlı tarihçisi, fakih. 
_j 

Kaynaklarda doğum tarihi 962 (1555) 
veya 968 ( 1560-61 ) olarak verilir. Tevkil ve 
Rumi nisbeleriyle anılmakta olup doğum 
yeri hakkında kesin bilgi mevcut değildir. 
Bazı kaynaklarda muhtemelen dedesiyle 
karıştırılarak Merzifon'da dünyaya geldi
ği ve daha sonra tahsil için istanbul'a git
tiği kaydedilirse de bu bilgi teyit edileme
miştir. Babası Molla Nişancızade Ahmed 
Efendi, dedesi Küçük Nişancı Ramazanza
de Mehmed Çelebi'dir. Osmanlı Müel
litleri'nde Ramazanzade Mehmed Kudsi 
Efendi adıyla kaydedilmiştir. Katib Çelebi 
ise Mehmed Kudsi Efendi'nin kardeşi ol
duğunu söyler. Hem babası hem dedesi 
dönemlerinin önde gelen alimleri arasın
da yer alıp önemli devlet görevlerinde bu
lunmuş ve bazı eserler telif etmiştir. Ni
şancızade Muhyiddin Mehmed anne tara
fından Nakşibendl şeyhi Abdüllatif'in to
runudur. Kanuni Sultan Süleyman devri 
Nakşibendi şeyhlerinden Emir Buhari'nin 
damadı ve halifesi Mahmud Çelebi de Ni
şancızade'nin anneannesinin babasıdır. 

Hoca Sadeddin Efendi'nin mülazımlığı
nı yapan Nişancızade istanbul'da tahsilini 
tamamladıktan sonra 990'da ( 1582) Başçı 
İbrahim Medresesi'ne, 993'te ( 1585) Eyüp 
Cezerl Kasım Paşa Medresesi'ne müder
ris oldu. ardından hariç rütbesini elde etti. 
999'da ( 1591) Sahn payesiyle Fatma Sultan 
Medresesi'ne tayin edildi. 1 OOZ'de ( 1593) 
Sahn, Muharrem 1 004'te (Eylül 1595) Sul
tan Selim medreseleri müderrisliğine ge
tirildi, aynı yılın cemaziyelevvelinde (Ocak 
ı 596) kadı olarak Bağdat'a gönderildi. Şev
va! 1 006'da (Mayıs 1598) azledildi, Reblü
levvel 1 OOS'de (Ekim 1599) Yenişehir kadı
lığına getirildi. Burada Muharrem 1 009'a 
(Temmuz 1600) kadar görevyaptıktan son
ra tekrar azledildi, Safer 1012'de (Temmuz 
1603) Üsküdar kadılığına tayin edildi. Re
ceb 1013'te (Aralık 1604) ayrıldığı bu göre
ve Zilhicce 1014'te (Nisan 1606) yeniden ge
tirildi. Zilkade 1 O 16' da (ş u bat- Mart 1608) 
aziedildL Şaban 10ZO'de (Ekim 1611) Ha
lep, Cemaziyelahir 1021'de (Ağustos 1612) 
Bağdat kadılıklarına getirildi, Muharrem 
1022'de (Mart 1613) aziedildL Reblülevvel 
1025'te (Mart-Nisan 1616) tekrar Halep 
kadılığına. Cemaziyelahir 1026'da (Haziran 
161 7) Mekke kadılığına nakledildL Ancak 
Receb 1027'de (Temmuz 1618) bu görev-

den de ayrıldı. Safer 1031'de (Aralık 1621) 
Edirne kadılığına tayin ediidiyse de görev 
yerine ulaşamadan yolda vefat etti. Naaşı 
istanbul'a getirilerek Edirnekapı'da sur dı
şında bulunan Emir Buhar! Tekkesi civarı
na defnedildi. Osmanlı Müellifleri'nde 
mezar yerinden hareketle istanbul'da öl
düğü belirtilir. 

Eserleri. 1. Mir'atü'l-kainat. Yaratılıştan 
başlayarak Kanuni Sultan Süleyman'ın sal
tanatının son yıllarına kadar gelen umu
mi bir tarihtir. Müellif Kanuni'den sonra
sının henüz telif edilmediğini, kendisinin 
de çok yaşlı olması sebebiyle bundan son
rasını yazamadığını belirtir. Muhtelif tarih
lerden derlenerek sekiz kısım halinde te
lif edilen eserin kütüphanelerde çok sayı
da yazma nüshası bulunduğu gibi çeşit
li baskıları da yapılmıştır (HI, Bul ak I 258, 
1269; istanbul 1290). Ayrıca A. Faruk Me
yan tarafından Mir'at-i Kainat Dünya ve 
İslam Tarihi adıyla sadeleştirilmiştir (HI, 
istanbul ı 987). Kitabın telifinde tarih kitap
larının yanında siyer. tefsir. hadis, akaid, 
fıkıh ve edebiyata dair eser ve sözlükler
den de istifade edilmiştir. Ramazanzade 
Nişancı Mehmed Bey'in, asıl adı Siyer-i 
Enbiya-i İzam ve Ahval-i Hulefa-i Ki
ram ve Menakıb-ı Al-i Osman olan ve 
Tarih-i Nişancı Mehmed Paşa (Tarih-i 
Nişancı) diye bilinen eserinden geniş bir 
şekilde yararlanan müellif tarih kitapları
nın hikayesi bol, hissesi az, dedesinin telif 
ettiği eser ise kısa olduğu için bu kitabı 
kaleme aldığını belirtir. Babinger, birçok 
kaynaktan derlenmiş olan bu kitabın özel 
bir değerinin bulunmadığını. birçok efsa
nevl hikaye ile dolu olduğunu kaydeder. 
Eserin Süleymaniye Kütüphanesi'nde ka
yıtlı bir muhtasarı da vardır (Tahir Ağa 
Tekkesi, nr. 394). z. Nurü'l-'ayn ii ışla]Ji 
Cami'i'l-fuşuleyn. Şeyh Bedreddin Sima
vi'nin fıkha dair eseri üzerine yapılmış bir 
çalışmadır. Nişancızade mukaddimede, ka
dı olduğunda fetva açısından faydalı ve 
kapsamlı gördüğü bu eseri yeniden dü
zenleyerek tekrarları ve gereksiz mesele
leri çıkardığını, hatalı gördüğü yerleri tas
hih ettiğini, eksik gördüğü bazı bölümle
re ilaveler yaptığını . ayrıca Şeyh Bedred
din'in Selef'in görüşlerine yaptığı itirazla
ra cevap verdiğini belirtir. Kitabın çok sa
yıda nüshası mevcuttur (Süleymaniye Ktp., 
Aşir Efendi, nr. 127, müellif hattı; Heki
moğlu, nr. 392, Hasan Hüsnü Paşa, nr. 
323; Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efen
di, nr. 1580; İstanbul Müftülüğü Ktp., nr. 
159 IİSAM Ktp, CD, nr. Ol 78J) 

Kaynaklarda müellifın daha başka eser
lerinin bulunduğu belirtilmektedir. Sun-

NiYABET 

lardan Siyerü 'l-enbiya'i'l-'i~am ve'l-l]u
lefa'i'l-kiram ve's-seldtini'l-lwdô.m adlı 
eser (lza/:ıu'l-meknun, ll, 32; Hediyyetü'l
'arifin, ll , 272) Nişancızade'nin dedesi Ra
mazanzade Nişancı Mehmed Bey' e ait olup 
lfuşulü'l-meram min uşuli'l-imam, el
Fetava er-Rumiyye, Mir'atü'l-eyyam ti 
mir~iiti'l-a'lam ve Ma~şadü '1-ümme 
min müsnedi'l-e'imme (lzaJ:ıu 'l-meknun, 
l, 407; ll, 157; Hediyyetü '1-'arifin, ll, 272) 
isimli eserlerin de Nişancızade'nin telifı ol
madığı ve sehven ona nisbet edildiği an
laşılmaktadır. 
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NİYABET 

(bk. NAİB)-

NİYABET 
( a.ıı.,.;.ıı) 

Başkası adına 
ve/veya hesabına iş görmek, 

başkasının yerine 
bazı dini veeibeleri yerine getirmek 

anlamında fıkıh terimi. 

_j 

_j 

Sözlükte "bir hususta başkasının yerine 
geçmek, onun adına hareket etmek" an
lamına gelen niyabet kelimesi fıkıh teri
mi olarak hukuki konularda başkası adı

na ve 1 veya hesabına iş görmeyi, ibadet 
konularında başkasının yerine bazı dini 
veeibeleri eda etmeyi ifade eder. Niya
bet ilişkisinde başkasının yerine hare
ket eden kişiye na i b, asıl yetkili veya yü
kümlüye menı1b anh, yetki verme veya 
görevlendirme işlemine iniibe denir. Ara
larında um um- husus ilişkisi bulunmakla 
birlikte bazan "niyabet" anlamında veka
let. "inabe" anlamında tevkil veya tefvlz 
terimleri kullanılır. Modern hukukta ni
yabetin yukarıda belirtilen birinci anlamı 
"temsil" kavramıyla karşılanmakta, tem
silci temsil edilen adına ve hesabına ha
reket ediyorsa buna "doğrudan doğruya 
(vasıtasız) temsil", kendi adına fakat tem
sil edilen hesabına hareket ediyorsa "do-
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