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BEŞiR AGA CAMİİ 

Topkapı Sarayı'nın ikinci avlusunda 
xvm. yüzyılda yapılmış 

cami. 
_j 

Topkapı Sarayı olarak tanınan Saray-ı 
Cedfd-i Amire'nin ikinci avlusunun sol 
tarafında, Meyit Kapısı'nın hemen ya
nında. Raht hazinesi ve Zülüflü Baltacı
lar Koğuşu ile sınırtanan avlunun üçün
cü kenarında ve Baltacılar Koğuşu'nun 
karşısında bulunmaktadır. Mimari üstü
bu XVIII. yüzyılda yaptırıldığını gösterir. 
Üzerinde kim tarafından, hangi tarihte 
inşa edildiğini gösteren bir kitabe olma
makla beraber, Sultan. lll. Ahmed dev
riyle ı. Mahmud zamanında 1717-1746 
yılları arasında Darüssaade ağası olan 
Hacı Beşir Ağa tarafından yaptınldığı tah
min edilmektedir. Her ne kadar onun he
men arkasından aynı makama getirilen 
ve 1165'te (1751) idam edilen hafız ve 
hattat Beşir Ağa da hatıra gelmekte ise 
de birincisinin pek çok hayır eserinin ku
rucusu olduğu düşünülerek bu caminin 
de onun tarafından yaptınldığı genellik
le kabul edilen bir görüştür. Tahsin Öz, 
bu caminin Has Ah ur (!stabi-l Has) 1733'
te Yakalı Baltacılar Koğuşu haline geti
rildiğinde onlara mahsus olarak yaptırıl
mış olabileceğini yazmaktadır. Abdurrah
man Şeref Bey'in bildirdiğine göre cami
nin içindeki levhalar bizzat Sultan Ab
dülmecid 'in hattı ile yazılmıştı. Osmanlı 
devrinin sonlarında bakımsız bırakılarak 
harap olan Beşir Ağa Camii 1940-1944 
yıllarındaki tamirde kurtarılarak ihya edil
miştir. 

Beşir Ağa Camii yüksek bir badrum 
üstünde fevkanf olarak yapılmıştır. Üç 
bölüm halinde olan bodrumun bir bölü
mü dikdörtgen planlı bir oda, ortadaki 
eyvan biçiminde dışarı açılan tonozlu bir 
mekan, üçüncüsü ise esas camiye çıkı

şı sağlayan merdiven bölümüdür. Dört 
cephesinde de iki sıra pencereler olan 
cami dikdörtgen planlı olup merdiven çı
kışında bir son cemaat yeri mekanı , için
de de asma kat halinde bir mahfil var
dır. 

Dış duvarlardan badrum katı taş ve 
tuğladan yapılmış, tuğla hatıllar, XVIII. 
yüzyıl mimarisinde çok görülen biçimde 
zencerek biçiminde derzlenmiştir. 1940-
1944 yılları tamirinde üst katın dış yüz
leri sıvanarak kırmızı badana ile bayan
mıştır. Aslında bu cephelerin de tezyi
nattı derzli olduğuna ihtimal verilebilir. 
Camiin üç sıra kirpi saçağı ve kurşun ör
tülü çatısı vardır. İçerideki ahşap çıtalı 
tavan ise son tamirde yapılmıştır. Yuvar
lak kemerli olan bütün pencerelerden 
üst sıradakiler tamirde sivri kemerli ola
rak yenilenmiştir. Abdurrahman Şeref 
Bey'in "kelime-i şehadet" yazılı olduğu
nu ve caminin ilk yapılarından kaldığını 
söylediği mihrap üstündeki renkli camlı 
yuvarlak alçı pencere son tamirde ko
runmuştur. üst sıra pencerelerdeki alçı 
çerçeveli renkli pencereler ise (revzenler) 
hep yenidir. 

Beşir Ağa Camii· nin tamamen barak 
üslüpta zengin işlemeli mermer bir mih
rabı vardır. Mimarisi bakımından başka 
küçük ibadet yerlerinden farklı olan bu 
caminin dikkate değer bir minaresi bu
lunmaktadır. Caminin kuzey tarafındaki 
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köşesinde cumba şeklinde, taştan dört 
kademeli bir konsolun üstüne oturtutan 
tuğla gövdenin yukarı ucunda taştan bir 
şerefe bulunur. Gövdeyi aşmayan bu ka
palı şerefede ses. barak kemerli bir dizi 
küçük pencereden yayılıyordu . Caminin 
bitişiğinde ewelce küçük bir hamam 
vardı. Kalıntıları 1940-1944'te kaldırıl
mıştır. 
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Dil.rüssail.de ağası 
Hacı Beşir Ağa tarafından 

yaptırılan külliye. 
_j 

İstanbul'da Soğukçeşme semtinde, es
ki Babıali şimdiki vilayet makamının ya
kınında bulunmaktadır. 

Cami, kütüphane, sebil, tekke, sıbyan 
mektebi ve medreseden ibaret olan bu 
küçük külliye Hacı Beşir Ağa tarafından 
hayatının son yıllarında 11 57-11 58' de 
(1744-1745) yaptırılmıştır. Rahmi adın
da bir şairin yazdığı tarih kitabelerinde 
1157 ve 11 58 tarihlerinin görülmesi, kül-



BEŞiR AGA KÜLLiYESi 

liyenin inşasının en azından iki yıl sür
müş olduğunu gösterir. Külliyenin aynı 
tarihte düzenlenmiş vaktiyesi şimdi Sü
leymaniye Kütüphanesi'nde bulunmak
tadır. Lale Devri ile başlayan ve Sultan 
1. Mahmud'un saltanatı yıllarında Türk 
mimarisine hakim olan Batı'nın barok 
üslObu burada tesirini göstererek ilk uy
gulamalarından birini vermiştir. 

Hüseyin Ayvansarayf, Ağa Camii adıy
la kaydettiği bu külliyenin kapısı üstün
deki kitabenin tam metnini de verir. Ki
tabedeki "Yeniden bu ibadetgah-ı paki 
eyledi ihya" mısraı, Beşir Ağa'nın külli
yesini daha eski bir cami veya mescidin 
yerinde yaptırmış olduğunu gösterir gi
bidir. Cami ve hatta belki de külliyenin 
tamamı Sultan ll. Mahmud tarafından 
herhalde 1826-1839 yılları arasında ta
mir ettirilmiştir. Harim kapısı üzerinde
ki manzum kitabede yer alan, "Muvaf
fak oldu Han Mahmud sanf şimdi tecdf
dine" mısraı bunu belirtmekte, fakat bu 
tamiri n tarihi verilm em ektedir. 1950 'li 
yıllarda tekke binası bir yangın geçirmiş
se de Vakıflar İdaresi tarafından tamir 
ettirilmiştir. 1986'da caminin avlu kısmı 
tamamen değiştirilerek burada külliye
nin düzenine ve mimarisine çok aykırı 
düşen bir yer altı şadırvanı ile helalar 
yaptırılmıştır. 

Beşir Ağa Camii muntazam taş ve tuğ
la dizileri halinde inşa edilmiş olup fev
kanfdir. Pencereli bir duvarın sınırladığı 
avlunun nihayetinde taş payelere daya-

Beşir Ağa Külliyesi'nin planı (Süleyman Aslan'dan ı 
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Beşir Ağa Camii'nin kitabesi 

nan sivri kemerli son cemaat yeri cep
hesi bulunur. Çok değişik ve pek nadir 
görülen bir düzenleme ile bu son cema
at yeri oldukça derin yapılmıştır. İlk kı
sım, daha içeride olan diğerinden iki sü
tuna binen kemerlerle ayrılmıştır. İlk kı
sım aynalı tonozlarla örtülü, dikdörtgen 
planlı üç bölüm halindedir. İkinci yani iç 
kısım ise klasik tipte, ortadaki bir kub
be ile yanlardakilerse çapraz tonaziarın 
örttüğü yine üç bölümden oluşmuştur. 
Son cemaat yerinin yan cephesi medre
se avlusundan demir şebekeli üç kemer
le ayrılmıştır. 

Çok kısa olan taş minare camiden ay
rı olarak yapılmıştır. Gövdesi, şerefesi 

ve petek kısımları sekiz köşelidir. Cami
nin harimi ise kare planlı olup bu me
kanı örten kubbeye köşe pandantifleriy
le geçilmiştir. Kubbe çokgen biçimde 
yüksek bir kasnağa sahip olup bunun 
her cephesinde bulunan bir pencere ana 
mekanı aydınlatır. Caminin mihrabı sa
nat değerine sahip olmadığı gibi günü
müzde çirkin biçimde kalem işi boyalar
la güya tezyin edilmiştir. Ahşap minber 
de çok sade ve gösterişsizdir. Ahşap ka
dınlar mahfeli ise daha zarif bir görü
nüme sahiptir. Caminin iç satıhlarını süs
leyen kalem işi nakışlar da geç devrin 
zevksiz örnekleridir. Aslında herhalde 
kütüphanedekine benzer barok üslOpta 
çok güzel süslemeler vardı. Külliye me
yilli bir arazi üzerinde kurulduğundan 
cami yüksekte kalmıştır. Altındaki boş
lukta dükkanlar bulunur. Köşede ise kül
liyenin barok üslObunu en mükemmel 
şekilde aksettiren sebil yer alır. 

Beşir Ağa Sebili mermerden yapılmış 
olup üstünde kurşun kaplı bir kubbe ile 
geniş ahşap bir saçak bulunur. Genel
likle sebillerde pencerelerin dışarı ka
visli olmasına karşılık burada tam tersi
ne pencereler içeri kavislidir. Beş pen
cereyi mermer sütunlar ayırır. Bunların 

aralarında dökme demirden şebekeler 
vardır. Beşir Ağa Sebili, istanbul sebille
ri arasında barok üslübun ilk uygulan-

dığı ve değişik biçimde bir örnek olarak 
sanat tarihi bakımından özel bir yere 
sahiptir. Sebilin pencerelerinin üst kısım

larındaki satıhlarda Rahmf mahlaslı şai
rin beş kıtadan meydana gelmiş uzun 
manzum tarihi işlenmiştir. Ayrıca sebi
lin yanında kitabeli, mermer bir de çeş
me bulunur. 

Külliyenin medresesi avlunun sağında 
bulunur. Bu da cami gibi taş ve tuğla
dan karma teknikte yapılmış bir bina
dır. Rahmf mahlaslı şairin düzenlediği 

tarih kitabesinde inşa tarihi 1157 ( 1744) 
olarak gösterilir. Faal olduğu devirde on 
iki hücresi olduğu kayıtlıdır. Bunlardan 
ikisi sonradan ilave edilmiş "muhdes" 
barakalardır. 1330 Ağustosundaki ( 1915) 
kayıtta tamire ve tadilata ihtiyaç oldu
ğu belirtilmiştir. Medrese mimari ba
kımdan camiye çok değişik bir biçimde 
yapıştırılmıştır. Dört hücresi cami avlu
su tarafındadır. Medresenin revaklı av
lusuna ise minarenin yanındaki geçitten 
girilir. Reva klar, caminin son cemaat ye
rinden araları demir şebekeli, yüksek 
kemerlerle ayrılmıştır. Böylece son ce
maat yerinden medrese iç avlusunu gör
mek mümkündür. Medresenin gusülha
nesi ve helası da vardır. 

Caminin sol tarafında, avludan, üzeri 
aynalı tonozla örtülü dikdörtgen biçi
minde iki son cemaat yeri boyunca uza
nan bir mekandan çapraz tonozlu kare 
bir odaya geçilir. İki tarafında ikişer pen
cere ile aydınlanan bu mekanın ne ol
duğu bilinmez. Ancak Hüseyin Ayvansa
rayfnin zikrettiği hünkar mahfiline ge
çit veren kasr-ı hümayun olması bir ih
timal olarak düşünülebilir. 

Büyük bir kitap meraklısı olan Hacı 

Beşir Ağa Eyüp'teki darülhadisinde, Me
dine ve Ziştovi'de yaptırdığı medresele
rinde birer de kütüphane vakfettiği gi
bi bu külliyesinde de ayrı bir kütüpha
ne yaptırmıştır. Külliyede kütüphane ca
minin sağ tarafına bitişik olarak yer alır. 

Beşir Ağa 

Sebili 



Beşir Ağa Tekkesi'nin kitc3besi ve planı (Süleyman Aslan'dan) 

Bu üzeri aynalı tonazla örtülü dikdört
gen biçiminde bir mekan olup içeriye sa
dece camiden geçilerek girilmektedir. Sa~ 
hip olduğu kitaplar Süleymaniye Kütüp
hanesi'ne nakledildikten sonra bakımsız 
bırakılarak harap bir hale gelen kütüp
hanenin esasında duvar ve bilhassa to
nozunun çok zengin şekilde barak üslup
ta kabartma (malakarf) süsleme ile be
zendiği görülmektedir. Tavanın göbek 
kısmındaki orta süslemeden sonra tono
zun yan duvar bitimine kadar inen satıh 

ları barak çerçeveli ova! (beyzf) madalyon
larla kaplanmıştır. Böylece klasik Türk 
sanatına bütünü ile yabancı. fakat çok 
zengin bir süslemenin varlıQ! dikkati çe
ker. Aslında caminin içinin de aynı tek
nik ve aynı üslupta süslemesi olduğuna 
ihtimal verilebilir. Kütüphanenin başka 
yerde görülmeyen bir özelliği de içeride 
barak kemerli bir nişin dip duvarında 
açılmış olan ova! penceredir. Caminin 
minberinin yanındaki duvarda bulunan 
bu pencerenin barak üslupta, alt kısmı 
koparılmış demirden güzel bir parmak
lığı vardır. 

Beşir Ağa Zaviyesi veya tekkesi başlı 
başına ayrı bir bina olarak kitabesine 
göre 1158'de (1745) yapılmıştır. Külli
yenin diğer binaları ile arasında dar bir 
aralık vardır. Tekke derviş hücreleri, mut
fak, yemekhane, selamlık ve tevhidha
neden meydana gelmiş ve bütün bu bö
lümler bir medrese gibi revaklı bir avlu 
etrafında toplanmıştır. Güney tarafın

da, geçen yüzyılın ortalarında daha eski 
bir yapının yerinde inşa edildiği anlaşı
lan ayrıca üç katlı ahşap harem bölümü 

bulunur. Kare biçimli revaklı avlunun et
rafında sıralanan kubbeli derviş hücre
lerinden başka avlunun bir tarafında 
tekkenin diğer bölümleri iki kat halinde 
yer alır. Nakşibendi tarikatı tarafından 

kullanılan tekkede 1885-1886 yıllarında 
sadece. ikisi erkek üçü kadın olmak üze
re beş kişinin yaşadığı bilindiğine göre 
artık burası hemen hemen terkedilmek
te idi. Tekkeler kapatıldıktan sonra ba
kımsız kalan ve fakiriere barınak olan 
Beşir Ağa Tekkesi restore edildikten son
ra bir süre Falklor Derneği tarafından 
kullanılmıştır; şimdi ise Batı Trakya Da
yanışma Merkezi'dir. 

Hüseyin Ayvansarayi külliyede bir de 
sıbyan mektebi bulunduğunu bildirir. Gö
rünürde böyle bir mekan tesbit edileme
mektedir. Caminin sol tarafında bulu
nan ve ne olduğu aniaşılmayan meka
nın esasında sıbyan mektebi olabileceği 
düşünülürse de cami harimine bitişik 

sıbyan mektebi olması da makul bir çö
züm değildir. Bu durum karşısında rnek
tebin külliyeden ayrı olarak fakat yakı
nında inşa edilmiş olduğu ihtimali hatı
ra gelmektedir. Zaten sıbyan mektebi
nin esasının Sultan ll. Bayezid 'in kızla

rından Aynişah Sultan tarafından vak
fedildiği, hatta kabrinin de mektebin 
haziresinde olduğu yine Ayvansarayi ta
rafından bildirilmiştir. Sıbyan mektebi 
Hacı Beşir Ağa tarafından herhalde ye
niden yapılmış ve kendi külliyesinin ev
kafına bağlanmıştır. 1923-1928 yılları 

arasında hazırlandığı tahm~n edilen sıb
yan mekteplerine dair bir listede, "Ba
bıali caddesinde ... elyevm Evkaf'ça Mu
seviler 'e icar edilmektedir" denildiğine 
göre o sıralarda henüz mevcuttu. Tur
gut Kut, Muallim Cevdet Bey'in listesin
de de yer alan bu mektebin Tomruk Dai
resi karşısında olduğunu söyler. 

Hacı Beşir Ağa ile hemen onun arka
sından Darüssaade ağası olan hattat Be
şir Ağa genellikle birbirine karıştırılır. 

Külliyenin avlu duvarının dış yüzündeki 
sivri kemerli gösterişsiz çeşme kitabe
si de ketebe imzasından anlaşıldığına 

göre Hattat Beşir Ağa tarafından yazıl
mıştır. 

Beşir Ağa Külliyesi. Türk sanatında 
Batı tesirleriyle ortaya çıkan yeni sanat 
akımının ilk eserlerinden olan değerli bir 
yapı topluluğudur. Burada ayrıca nadir 
rastlanır bir özellik olarak cami, medre
se ve tekkenin bir kitle halinde birleşti
rildiği görülür. 

BESiR AGA KÜTÜPHANESi 
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Darüssaade ağası 
Hacı Beşir Ağa tarafından 

İstanbul Cağaloğlu'ndaki külliyesinde 
17 45 yılında kurulan kütüphane. 

_j 

Beşir Ağa'nın kurduğu kütüphaneler 
arasında en zengin koleksiyana sahip ala
nıdır. Kütüphane odası caminin bitişiğin
de olup kapısı camiye açılmaktadır. Re
ceb 1158 (Ağustos 1745) tarihli vakfiye
sine göre bu kütüphanede dört hafız-ı 
kütüb ve bir mücellit görev yapmaktay
dı. Üçüncü hafız - ı kütüb ayrıca kütüpha
nenin kapıcılığıyla da görevlendirilmişti. 

. Kütüphane. kuruluşundan bir süre son
ra tesbit edilemeyen bir tarihte. hafız-ı 

Beşir Ağa Camii ile bitişiğindeki kütüphane • 
Cağaloğlu 1 istanbul 
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