
BESiKTAŞ MEVLEViHANESi 

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 



Hacı Beşir Ağa' n ı n her yı l Mekke halkına gönderilen surre ile ilgi li bir arzı (BA, AU Em;,ı, Ah med ııı , "" 37511 ve Sünbü l Efendi 
Camii avlusundaki çeşmesinin kitabesi - Kocamustafapaşa 1 istanbul 

sonucu" bildirmek anlamında da kulla
nılmıştır. Beşir'in naslarda daima nezir 
ile birlikte yer alması, birincinin iyi ha
bere. ikincinin ise kötü habere tahsisini 
ifade eder. Buna göre beşir, "müminle
re (veya itaatkar müminlere) özellikle ahi
ret mutluluğunu ve cenneti müjdeleyen" 
manasma gelir. 

Beşir Hz. Peygamber'in isimlerinden 
biri olarak kabul edilmişse de yanında 
onun diğer isimlerinden biri veya ismin 
yerini tutan bir zamir bulunmadan kul
lanılmadığına göre onu Hz. Peygamber'in 
bir adı değil sıfatı saymak daha isabet
li olur. 
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BEŞIR b. ABDÜLMÜNZiR 

(bk. EBÜ LÜBABE ei-ENSARI). 

BEŞiR AGA, Hacı 
(ö. 1159/ 1746) 

Daha çok yaptırdığı 
hayır eserleriyle tanınan 

Darüssaade ağası. 

Harem ağalarının en ünlülerinden olup 
muhtemelen XVII. yüzyıl ortalarında doğ
muş, küçük yaşta zenci köle olarak is
tanbul'a getirilmiş ve kızlar ağası Yap-

raksız Ali Ağa· nın yanında yetişmiştir. 
Zamanla padişah musahibliğine yükse
len Beşi r Ağa 1705 'te saray hazinedan 
oldu. 1713'te zamanın Darüssaade ağa
sı Süleyman Ağa ile birlikte önce Kıb

rıs'ta, sonra da Mısır'da ikamete mec
bur edildi. Daha sonra buradan Hicaz'a 
gönderildi ve şeyhülharemlik makamı
na tayin edildi. 1717'de istanbul'a geti
rilerek Darüssaacte ağası oldu. On üç yı

lı lll. Ahmed, on altı yılı da 1. Mahmud 
zamanında olmak üzere toplam yirmi 
dokuz yıl harem ağalığı görevinde bulu
nan Beşir Ağa 3 Haziran 1746'da vefat 
etti ; türbesi Eyüp'tedir. 

Beşir Ağa sarayda özellikle 1. Mahmud 
üzerinde büyük nüfuz sahibi olması do
layısıyla önemli mevkilere tayinlerde te
sirli olmuştur. ilim ve maarif ehlini hi
maye etmiş, ayrıca pek çok hayır eseri 
yaptırmıştır. Bunların başlıcaları Babıa

li'de cami, s ıbyan mektebi, medrese. kü
tüphane. tekke ve sebilden meydana ge
len bir külliye: Eyüp 'te bir darülhadis, 
kütüphane ve çeşme; Topkapı Sarayı için
de bir mescid : istanbul'un çeşitli yerle
rinde çeşmeler: Medine'de bir medrese 
ve kütüphane, Kahire'de bir sebil ve mek
tep ; Ziştovi'de bir medrese ve kütüpha
nedir. Ayrıca Bağdat 'ta imam-ı Azam 
Camii Kütüphanesi'ne de bir miktar ki
tap vakfetmiştir. 

Hacı Beşir Ağa'nın kurduğu vakıf kü
tüphanelerinden başka oldukça zengin 
bir özel kütüphanesinin de olduğu anla
şılmaktad ı r. Vefat ettiğinde sadece Kara
ağaç ' taki hazine odalarında. arasında 

Katib Çelebi'nin el yazısıyla Cihannü-

BEŞiR AGA, Moralı 

ma adlı eserinin de bulunduğu 1 SO ka
dar değerli kitap çıkmıştır. 
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BEŞiR AGA, Moralı 

(ö. 1165/ 1752) 

Darüssaade ağası ve hattat. 

Mora muhassıl* ı Ahmed Paşa'nın kö
lesi olduğu için Moralı lakabıyla anılmak
tadır. 1137' de ( 1724 -25) saraya girdi, 
1730'da ı. Mahmud'un musahibi, ertesi 
yıl da hazinedan oldu. 1746 yılında Hacı 

Beşir Ağa'nın yerine Darüssaade ağalı

ğına getirildi. Selefi gibi 1. Mahmud üze
rinde büyük nüfuz sahibi olan Beşir Ağa 
sadrazam tayinlerinde bile önemli rol 
oynadı. Fakat bir kısım adamlarının ve-

Moralı Beş ir Ağa'nın nesi h hattıyla yazdığı hilyesi 
(TSMK, Güzel Yazıla r, nr. 726) 
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