
BEŞBALIK 

şehirlerden biri idi. Çevresinde eski su
lama tesislerinin kalıntıları vardır. Şeh

rin hemen kuzeyinde, barkan tipi ku
mullar ve kumu! sıraları ile kaplı Gur
bantünggüt çölü başlar. Çöl ile dağların 
etekleri arasında, bir zamanlar canlı bir 
doğu- batı ticaretinin güzergahı olan ve 
bugün de kullanılan önemli bir karayolu 
uzanır. 

Beşbalık hakkında en eski bilgilere 
Çin kaynaklarında, Göktürk yazıtlarında 
ve bazı Uygur eserlerinde rastlanmak
tadır. Çin kaynaklarına göre şehir ıni

lattan sonra ll ve lll. yüzyıllarda Kagan 
Stupa adı ile biliniyordu ve mahallf bir 
beyliğin merkezi idi: VI. yüzyıldan sonra 
da Budizm ' in Orta Asya ' daki en büyük 
merkezini oluşturdu. 658'den sonra Çin
liler'in egemenliğine girerek geniş bir 
alanın merkezi oldu ve Pei -tieng adını 
aldı. 791 yılında Karluk Türkleri tarafın
dan ele geçirildi. IX. yüzyılda Kırgızlar'ın 
baskısı ile Moğolistan'dan çıkan Uygur
lar bu bölgeye yerleştiler. Uygur Hanlı
ğı'nın başşehri olan Beşbalık bu dönem
de parlak bir ticaret ve kültür merkezi 
haline geldi. Buda felsefesini açıklayan 
ve Buda'nın vaazlarını içeren Altun Ya
ruk ( ~ Suvarnaprabhasa) adlı çok hacim
li bir kitap ile diğer bazı eserler burada 
Budist Uygur bilginleri tarafından Uy
gurca'ya çevrildi. 982 yılında Uygur Hü
kümdarı Arslan Han'ı ziyaret eden Çin 
elçisi Van Yen Te yazdığı sefaretname
de şehrin zenginliğini, değerli maden
Ierden yapılan eşyaları ve gördüğü Bu
da tapınaklarını hayranlık ve övgü ile 
anlatı r. Moğol istilası sırasında Uygur 
h anı , Cengiz' e savaşınadan baş eğdi: 

böylece Beşbalık ve bu bölgedeki diğer 
şehirler tahrip edilmekten kurtuldular. 
Bu dönemde Beşbalık İslam alemi ile 
sıkı ilişki içine ve İslamiyet'in etkisi altı
na girdi. Fakat halkının büyük kısmı Bu
dist olan şehir Xl. yüzyılda, özellikle müs
lümanların Moğol İmparatorluğu'nda 
önemli görevlere getirilmeleri sebebiyle 
İslam düşmanlığının adeta merkezi ha
line geldi. Buna rağmen XIII. yüzyılda İs
lamiyet bölgede giderek yayıldı ve kök
leşti. Hatta 1253'te Beşbalık valisi ülke
deki müslümanların öldürülmesine dair 
bir emir vermekle suçlanarak mahkeme
ye çıkarıldı ve idam edildi. Şehir XIV. yüz
yılda Çağatay Hanlığı'nın merkezi oldu: 
ancak Çağatay hakimiyetinin sona er
mesini takip eden dönemde önemini gi
derek kaybetti ve zamanla bir harabe 
haline geldi. 
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İstanbul'da 
Boğaziçi'nin Avrupa kıyısında 

Dolmabahçe ile Ortaköy arasında 
bulunan ve günümüzde 
ilçe merkezi olan semt 
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CEM'iYYET-i iiMiYYESi 

XIX. yüzyılın ilk yarısında 
İstanbul' da daha çok fen ni ve 

edebi konularda faaliyet gösteren 

L 
ilmi bir topluluk. 

_j 

Tdrfh-i Cevdet'te " Beşiktaş Cem'iy
yet-i İlmiyyesi", Tdrfh-i Lutfi'de "Cem'iy
yet-i İlmiyye" adlarıyla söz konusu edi
len bu topluluk hakkında İsmail Hakkı 
Uzunçarşılı "Beşiktaş veya Ortaköy İlmT 
Cemiyeti" adını kullanırken cemiyet üze
rinde bir araştırması bulunan Ekmeled
din İhsanoğlu "Beşiktaş grubu" veya "Be
şiktaş ulema grubu" isimlerini tercih et
mektedir. Anlaşıldığına göre bu grubun 
adındaki "cemiyet" kelimesi günümüz
de resmi bir topluluğu ifade ettiğinden 
grup hakkında yapılan değerlendirme
lerde zaman zaman bazı hatalara dü
şülmüştür. 

Osmanlı İmparatorluğu'nda medrese 
ve Enderun' un yanında cami dersleri. 
ayrıca padişah, vezir, bey, paşa saray ve 
konakları ile bazı hususi mahfillerde il
ml ve edebi toplantılar ve sohbetler ya
pıldığı bilinmektedir. Ancak bu toplantı
ların ll. Mahmud devrinde ve sonrasın-

da teşkilatlı ve programlı bir şekle dö
nüştüğü ve bu alanda bazı cemiyetlerin 
kurulduğu yeni araştırmalarla tesbit edil
miştir. Beşiktaş Cem'iyyet-i İlmiyyesi ise 
bunlardan biri olmadığı gibi aynı dönem
de Batı'da görülen ilmi cemiyetlerin bir 
benzeri de değildir. 

Batı dünyası XVlll. yüzyıldan itibaren 
teknik alanda olduğu gibi kültür alanın
da da Osmanlı devlet ve fikir adamları 
üzerinde belli ölçüde etkili olmuştur. Ba
tılı fikirlerin iyice yaygınlaşmaya başla
dığı XIX. yüzyılın başlarında istanbul'da 
özellikle Beşiktaş ve Fatih gibi muhitler
de ilmi ve edebi mahiyette çeşitli top
lantıların yapıldığı bilinmektedir. Cevdet 
Paşa'nın bildirdiğine göre Beşiktaş ile 
Ortaköy arasında yalıları bulunan, Lond
ra'da büyükelçilik yapmış İsmail Perruh 
Efendi (ö. 1840) ile vak'anüvis tabip Şa
nlzade Ataullah Efendi (ö 1826). Melek
paşazade Abdülkadir Bey ve Kethüda
zade Arif Efendi (ö 1849) genellikle ken
di aralarında, zaman zaman da dışarı

dan gelen bazı talebe ve dinleyicilerin 
katıldığı toplantılarda din, felsefe, tıp, 

fen ve edebiyat konularında ilmi konuş
ma ve tartışmalar yapmaktaydılar. 

İsmail Hakkı Uzunçarşılı. "cemiyet aza
ları" olarak yukarıdaki şahıslarla birlik
te Fehim Efendi, Başmusahib Hatif Efen
di, Recaizade Ahmed Cevdet Efendi ve 
kardeşi Mustafa Şamil Efendi, Viyana 
elçiliğinde bulunmuş olan Akif Bey ile 
Rumelihisarı'nda şehitlikteki Bektaşi şey

hi Mahmud Baba'nın isimlerini de sayar. 
Ekmeleddin İhsanoğlu ise sadece ilk dör
dünü topluluk üyesi olarak kabul eder. 
Kaynaklar bu kişilerin büyük bir ihtimal
le 181 S'ten sonraki bir tarihte bir ara
ya gelmiş olabileceğini belirtirler. Bu ko
nuda ilk bilgileri veren Mendlub-ı Ket
hüddzdde, Tdrfh-i Cevdet ve Tdrih-i 
Lutfi, grubun toplantılarının İsmail Per
ruh Efendi'nin Ortaköy'deki yalısında ya
pıldığında birleşmektedirler. Adları anı

lan bu şahısların , bilhassa esas nüveyi 
oluşturan İsmail Perruh Efendi, ŞanTza
de Ataullah Efendi, Melekpaşazade Ab
dülkadir Bey ile Kethüdazade Arif Efen
di'nin yetişmeleri ve ilmi seviyeleri bakı
mından ortak özelliklere sahip bulun
dukları kaydedilmektedir. Bunlar İslami 
ilimlerle ilgilenmeleri yanında Batı kül
türü ve Batılılar'la da temas halindeydi
ler. Felsefe ve matematik gibi ilimleri 
okuyan. İslami kültürü modern anlayış
la bağdaştırmak gibi bir endişe de ta-



şıyan bu bilginler zümresi, "heveskar-ı 
u!Om ve maarif olanlardan her kim te
derrüse talip olur ise onu talim etmeyi 
yahut ettirmeyi" (Cevdet, XII , 184) gaye 
edinerek bir araya gelmiş ve adeta bir 
cemiyet gibi faaliyet göstermişlerdir. 

Cemiyetin masrafları herkesin kendi 
gücüne göre yapacağı bir ödeme ile kar
şılanacak ve üyelerden birisi görevli ola
rak istanbul'dan ayrılsa bile payına dü
şeni gönderecekti. Verilen derslerden 
de herhangi bir ücret alınmayacaktı. Fen
ni konulardaki dersler Şanizade, edebi
yata dair dersler ise Ferruh Efendi tara
fından yapılacaktı (a.g.e., XII. 184). 

Topluluğun esasını oluşturanlardan 

biri durumundaki ismail Ferruh Efendi. 
Osmanlı imparatorluğu'nun ingiltere'ye 
gönderdiği ( 1797-1800) ikinci i karnet el
çisi olarak görevini titizlikle yapmış, an
cak politikadan hoşlanmadığı için ingil
tere'de üç yıldan fazla kalmamıştır. Yur
da dönüşünden sonra da siyasi mesele
lerle pek ilgilenmemiş, hayatının son yıl
larını ise yalnızca ilim ve edebiyat çalış
malarıyla geçirmiştir (Kuran, s. 41 ı Kay
naklarda alim, fazı! ve şair olarak tant
tılan ismail Ferruh Efendi'nin, ilki 1282'
de ( 1865) olmak üzere birçok defa ba
sılan Mevdkıb adlı tefsir tercümesi ve 
bir Meşnevi şerhi olduğu bilinmektedir 
(Sicili-i Osman[, IV, 14). ismail Ferruh 
Efendi'nin 1830'da tamamladığı Mevd
kıb tefsiri, daha önce de Türkçe'ye çev
rilen fakat yayımlanmamış olan Hüse
yin Kaşifl'nin el-Mevdhibü'l- caliyye ad
lı Farsça tefsirinden tercüme edilmiştir 
(Hamidullah -Yaşaroğlu. s. 1 27). 

Cevdet Paşa tarafından yine toplulu
ğun esas unsurlarından biri olarak gös
terilen Kethüdazade Arif Efendi, hafta
da iki gün bu meclise devam ederek fel
sefi ve edebi konularda gerçekleştirilen 
sohbetlere katılmıştır. Devrinde islam 
felsefesi alanında şöhret kazanmış olan 
Kethüdazade Arif Efendi, XIX. yüzyılın 

ilk yarısında yaşayan fikir adamlarının 
başında gelmektedir. Cevdet Paşa, cemi
yet mensuplarının bu toplantılarda ede
bi sohbetler ve şiir müsabakaları da yap
tıklarını belirtmektedir. Burada zaman 
zaman okunan ve beğeniten şiirleri da
ha sonra Recaizade Ahmed Cevdet Efen
di bir araya getirmiş ve bunlar Nevddi
rü'J-dsdr adıyla kardeşi Şamil Efendi ta
rafından yayımlanmıştır (Kah i re ı 256) 

Kethüdazade menakıbında. toplulu
ğun asıl unsurlarını oluşturan bu isim-

lerden başka matematiğe dair eserleri 
olan Tevhid Efendi (ö ı 870). Rumeli ka
zaskerliği payesine kadar yükselen Çer
keşli Mehmed Raft (ö ı 840). Muzıka-i 

Hümayun Farsça hocası ve Mendkıb-ı 
Kethüddzdde'yi tertip eden Emin Efen
di. Murad Molla şeyhi iken sonradan mü
şirliğe yükselen Nusret Efendi (ö. 1894). 

Tersane mektupçusu Ali Said Efendi, Ter
sane muhasebecisi Dede ismail Efendi, 
Müneccimbaşı ibrahim Edhem Efendi. 
şair Safvet Efendi, KabOii Mehmed Pa
şa, Yusuf Kamil Paşa ve Hacegan Sü
leyman Ruhi Efendi gibi sirnaların da 
toplantılara devam eden ve oradan ye
tişen kimseler olduğu belirtilmektedir. 

Beşiktaş Cem'iyyet-i ilmiyyesi ve ça
lışmaları hakkında zaman zaman birbi
rinden farklı görüşler ileri sürülmüşse 
de bunlar genellikle belirli bir kaynağa 
dayanmayan hükümlerdir. Bu konuda 
en geniş araştırmayı yapan Ekmeleddin 
ihsanoğlu da bu tür değerlendirmelerin 
tutarsızlığını belirtir. Ona göre şeklen 
ve hukuken bir cemiyet özelliği taşıma
yan bu gruba mütecanis bir arkadaş 
topluluğu olarak bakmak daha doğru 
olur. Aralarında ilmi ve entellektüel bir 
yakınlık ve anlayış bulunan cemiyet men
supları, devrin islami, tabii ve riyazi ilim
lerini bilen ve aynı zamanda Batı düşün
cesini de tanıyan kimselerden oluşan bir 
topluluk veya grup hüviyetindedir. 

1826'da Yeniçeri Ocağı ' nın ortadan kal
dırılması ile birlikte Bektaşi tekkeleri
nin kapatılması sırasında topluluk men
supları da Bektaşflik' le suçlanarak sür
güne gönderilirler. Bektaşflik'le en kü
çük bir ilgilerinin bulunmadığına inanan 
Cevdet Paşa topluluk mensuplarının bu 
şekilde itharn edilmelerine şaşar ve bun
da şahsi düşmanlıkların payı üzerinde 
durur. Ona göre bu sürgünün bir başka 
sebebi de muhtemelen cemiyet üyelerin
den Melekpaşazade Abdülkadir Bey gi
bi bazılarının -kendi tabiriyle- "mezhebi 
meşrebinden geniş ve laubali " olarak ta
nınmaları. bu yüzden de saray ve halk 
nezdinde makbul kişiler sayılmamaları
dır. Nitekim Luffi Efendi de bunların halk 
nazarında "mezhepsiz" sayıldıklarına işa
ret etmektedir (Tarih, 1, 169) Bektaşftek

kelerinin kapatılması ve Bektaşiler'in ce
zalandırılması için sarayda toplanan mec
liste cemiyet mensuplarının durumunun 
tartışıldığı da bilinmektedir. Nitekim Şii
nizade'nin sürgünden iki ay sonra ser
best bırakılmasına dair bir ferman gön-
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derilmesi, Melekpaşazade'nin bir yıl son
ra istanbul kadılığına tayini, Ferruh Efen
di'nin tefsir çalışmasını tamamlaması 

için sürgün yerinin Kadıköy'e çevrilme
si, onların Bektaşilik' le herhangi bir ilgi
leri olmadığının delili olarak kabul edil
mektedir. 
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İstanbul Beşiktaş'ta kurulan 
ve Çırağan Sahilsarayı'nın 

büyütülmesi sebebiyle 
L sonradan yıktırılan Mevlevi tekkesi. .J 

istanbul'daki Mevlevi asitanelerinden 
olan tekke. Veziriazam Damad Ohrili Hü
seyin Paşa tarafından 1622'de halen Çı
rağan Sarayı'nın bulunduğu yerde kurul
muştur. Gelibolu Mevlevihanesi'nin ba
nisi ve ilk postnişini Ağazade (Yen içe riağa

sızade) Şeyh Mehmed Hakiki Dede Efen
di, kendi mensuplarından olan Hüseyin 
Paşa'nın ricası üzerine Beşiktaş Mevlevi
hanesi'nin meşihatını da üstlenmiştir. 

Kaynaklarda belirtildiğine göre Ağaza
de Mehmed Efendi her iki meşihatı bir-
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