
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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likte sürdürmüş, küçük bir yelkenliyle 
Gelibolu-istanbul arasında gidip gelerek 
mukabele* günü olan çarşambaları bir 
hafta Gelibolu'da, bir hafta Beşiktaş'ta 
geçirmiştir. Bu yelkenlinin bir maketi
nin tekkenin son günlerine kadar sema
hanenin tavanında asılı olduğu söylen
mektedir. Ağazade Şeyh Mehmed Efen
di, ll. Osman ile birlikte Hüseyin Paşa ' 

nın da yeniçeriler tarafından öldürülme
sinden (1622) bir müddet sonra Gelibo
lu'daki dergahına dönmüş ve orada ve
fat etmiştir (165 3). Daha sonra mevlevi
haneye sırasıyla Süleyman (ö. I654). Hü
seyin (ö. I660). Naci Ahmed (1663' te şeyh
likten azledildi). Çengi YOsuf (ö 1669). 
Eyyübi Mehmed Memiş (ö I 723). Ah
med (ö. ı 764 ). Mehmed Sadık (ö ı 764). 
Tokadi Abdülahad (ö. I 766), Trablus şey
hi Ahmed (ö. I 77 ı). Hattat YQsuf Zühdi 
(ö. 1817), Trablusşamlı Mahmud (ö 1819), 
Ermenekşeyhizade Mehmed Kadri (ö. 

1851 ). Mehmed Said (ö 1853), Hasan Na
zif (,ö. I862) ve Hüseyin Fahreddin (ö 

ı 91 ı) d ed e efendiler postnişin olmuş
lardır. 

lll. Selim, kız kardeşi Beyhan Sultan'
dan devraldığı Çırağan Sahilsarayı ' nı ta
mir ettirip genişlettiği sırada 1804 yı
lında Beşiktaş Mevlevihanesi'ni yeniden 
inşa ettirmiş, ll. Mahmud aynı sarayı 

1836-1838 arasında büyütmek istedi
ğinde Hanım Kadın Mescidi ve Eğriboz
lu Hacı Ahmed Ağa Mektebi gibi diğer 
bazı hayır eserleriyle beraber mevlevi
haneyi de yıktırarak arsasını saray ara
zisine katmıştır. Bu arada mevlevihane
nin bitişikteki Musahib Abdi Bey Yalı
sı ' na nakledildiği ve sultanın saraya ek
lenen bölümde kalan Mevlevi kabirierin
de her gece kandil yaktırdığı bilinmek
tedir. Sultan Abdülaziz, ağabeyi Sultan 
Abdülmecid 'in 1276'da (1859-60) yıktır
dığı Çırağan Sahilsarayı'nın yerine eski
sinden daha büyük ve iddialı olan bugün
kü sarayını yaptınrken 1284 'te ( 1867-
68) mevlevihane olarak kullanılan yalıyı 
da yıktınnca Beşiktaş Mevlevihanesi ikin
ci defa zarar görmüştür. Bu defa mev
levihane önce geçici olarak Fındıklı'daki 
Karacehennem ibrahim Paşa Konağı'na, 
1870'te de Maçka sırtlarında inşa etti
rilen yeni binaya taşınmıştır. Beşiktaş 

Mevlevihanesi 'nin devamı niteliğindeki 

Maçka Mevlevihanesi de ancak dört yıl 
ayakta kalabilmiş ve 1874'te halen is
tanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakül
tesi olarak kullanılan kışlaya yer açmak 
için ortadan kaldırılmıştır. O tarihteki 
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postnişin Hüseyin Fahreddin Dede Efen
di, ailesi ve dedeganı ile beraber Eyüp 
Bahariye'de, bahçelerinde aynı yıl Baha
riye Mevlevihanesi'nin yapımına başla

nan Hatab Emini Mustafa ve Hüseyin 
efendilerin yalılarına taşınmıştır. Bu ara
da Hasan Nazif Dede'nin naaşı önce Be
şiktaş'tan Maçka'ya, sonra Maçka'dan 
Bahariye'ye, Mehmed Said Dede'ninki 
ise Beşiktaş'tan Bahariye'ye nak.ledilmiş, 
diğer kabirler Çırağan Sarayı' nın bodru
munda kalmıştır. 1987 yılında otel ola
rak kullanılmak üzere restorasyonuna 
başlanan sarayın bodrumunda bulunan 
kabir ve mezar taşları Galata Mevlevi
hanesi haziresine nakledilerek koruma 
altına alınmıştır. Kuruluşundan itibaren 
zengin bir tasawuf ve kültür ortamına 
sahip bulunan Beşiktaş Mevlevihanesi 
IV. Mehmed, Mevlevi muhibbi lll. Selim 
ve ll. Mahmud başta olmak üzere hü
kümdarların ilgi ve yardımlarını görmüş, 
devlet ricalinin, sanat erbabının uğrak 
yeri olmuş, bu ocaktan birçok müsikişi
nas ve şair yetişmiştir. 

Beşiktaş M evi evihanesi ·nin yerleşim 

düzeni ve mimarisi hakkında yeterli bil
gi bulunmamaktadır. Evliya Çelebi fev
kani konumdaki semahanenin deniz kı
yısında , dedegan hücrelerinin batı (ka
ra) tarafında yer aldığını kaydeder; se
mahanenin ceviz kaplamalarını ve nakış
lı kubbesini över. Hadfkatü 'l-cevami' 
müellifi Ayvansarayi mevlevihanenin baş
langıçta bir mescid-semahaneden iba
ret olduğunu. mutfağı dahi bulunmadı
ğını. sonradan genişletildiğini nakleder 
(bk. bibl.) Böylece söz konusu kurulu
şun önceleri mütevazi bir zaviye niteli
ğinde olduğu, zamanla tam teşekküllü 
bir asitane niteliğine kavuştuğu anlaşıl
maktadır. Musahib Abdi Bey Yalısı'nın 
tildil edilmesi sonucunda ortaya çıkmış 
olan bina ise elimizdeki rölöveye bakı
lırsa kare planlı ahşap bir semahaneye 
sahipti. Doğu yönünde ortada giriş, yan
larda ikişer pencere yer alıyordu. Söz ko
nusu açıklıklar yuvarlak yalancı kemer
lerle donatılmıştı. Sağır olan güney du
varında eksenden kaydırılmış mihrap, 
güneybatı köşesinde kısmen mutrıba 

ayrılmış olan fevkani mahfile çıkan mer
diven. batı duvarında türbeye bakan bir 
niyaz penceresi ile tali bir kapı, kuzeyba
tı köşesinde de şerbethane olması muh
temel yamuk planlı ufak bir mekan se
çilmektedir. Kuzey yönünde semahane
nin selamlık ve harem bölümlerine biti
şik olduğu tahmin edilebilir. 
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Iii M. BAHA TANMAN 

BEŞIR 
(~1) 

Hz. Peygamber için kullanılan isim 
veya sıfatiardan biri. _j 

Sözlükte "müjdelemek; güler yüzlü ol
mak, güler yüzle karşılamak" anlamlarına 
gelen beşr kökünden türetilmiş bir sıfat 
olup "müjdeleyen, güler yüzlü ve seve
cen olan" demektir. Bu kelime Kur'an-ı 
Kerim'de yedi defa nezir* ile birlikte Hz. 
Peygamber'e ve aynı mahiyette bir de
fa da Kur'an'a (Fussllet 4 I 1 4) nisbet edil
miştir. 

Bizzat Hz. Peygamber'in de beşir sıfa
tını kendisine nisbet ettiği sabittir (Ne
sal, "İman" , 6). Kur'an'da tebşir (müjdele
mek) fiili Allah. Hz. Peygamber ve Kur'an-ı 
Kerim için kullanıldığı gibi bunun ism-i 
faili olan mübeşşir de hem geçmiş pey
gamberler hem de Hz. Muhammed için 
kullanılmıştır. Bu istimal tarzı hadisler
de de mevcuttur (mesela bk. Buhari, "Tef
sir", 48/ 3. "Tevlfid", 20) 

Beşr veya tebşir "müjdelemek yani iyi 
bir haber vermek, sevindirici bir sonucu 
bildirmek" manasma gelmekle birlikte 
Kur 'an-ı Kerim'de kin~ye ve istihza yo
luyla "üzücü bir haberi ve elem verici bir 


