
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. 
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BEŞiR AGA KÜTÜPHANESi 

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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BEŞiR AGA KÜTÜPHANESi 

kütüblerinin vakfiyedeki şartlara aykırı 
olarak beş günlüğüne bazı kitapların kü
tüphane dışına çıkmasına izin verdikle
rinin ve bunun sonucu olarak da bir kı
sım kitapların kaybolduğunun tesbit edil
mesi üzerine gerekli düzenlemeleri ya
pabilmek gayesiyle bir süre kapatılmıştı. 
Rebfülewel 1198'de (Şubat 1784) yapılan 
sayımda otuz sekiz kitabın kaybolduğu 
anlaşılmış, geri kalan 676 kitap hafız-ı 
kütüblere teslim edilip gerekli tedbirler 
alındıktan sonra kütüphane tekrar hiz
mete açılmıştır (VGMA, nr. 639, s. 128-
150). 

Kuruluşundan sonra yapılan bazı ba
ğışlarla koleksiyonu zenginleşen Beşir 

Ağa Kütüphanesi bugün Süleymaniye Kü
tüphanesi'nde Beşir Ağa adıyla ayrı bir 
bölüm olarak muhafaza edilmektedir. 
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BEŞiR AGA KÜTÜPHANESi 

DArüssaade ağası 
Hacı Beşir Ağa tarafından 

Eyüp'teki darülhadisinde 
1735 yılında kurulan 

kütüphane. 
_j 

Beşir Ağa'nın İstanbul'da kurduğu bu 
ikinci kütüphane 1148'de (1735) düzen
lenen vakfiyesine göre dini ilimlerle ilgi
li küçük bir koleksiyandan meydana gel
miştir. Kütüphanede üç hafız - ı kütüb ile 
bir kiüib- i kütüb görevlendirilmişti. Vak
fiyede ayrıca hafız-ı kütüblerden ikisinin 
medrese öğrencileri arasından seçilmesi 
istenmekte, diğer hafız-ı kütübün ise 
medrese dışından alim, fazı! ve dindar 
bir kişi olması şart koşulmaktadır. 

Kütüphanenin küçük koleksiyonu, 11 56 
(1743) yılında Rabia Hatun'un daha ön
ce Ayasofya Kütüphanesi'ne vakfettiği 
kitapların bu kütüphaneye nakli ile ol-.. 
dukça zenginleşmiştir (VGMA, nr. 683, s. 
187) 

Beşir Ağa Kütüphanesi bugün Süley
maniye Kütüphanesi'nde Beşir Ağa (Eyüp) 
adıyla ayrı bir bölüm olarak ml:rhafaza 
edilmektedir. 
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BEŞiR AGA SEBiLKÜTTABI 

DarüssaAde ağası 
Hacı Beşir Ağa tarafından 

Kahire' de yaptırılan 
bir sebil ve mektep. 

_j 

XIV. yüzyılın ikinci yarısından başlaya
rak bilhassa Memlüklüler devrinde yay
gınlaşan cami, medrese ve hankahların 
yola bakan köşelerinde iki katlı bir sebil 
inşasıyla üstünü sıbyan mektebi olarak 
kullanma geleneği daha sonraki yüzyıl
larda da devam ettirilmiştir. "Sebilküt
tab" adıyla anılan ve Kahire'de pek çok 
örneği bulunan bu tarz yapılar Osman
lılar devrinde de inşa edilmiştir. Beşir 

Ağa Sebili bunun günümüze intikal eden 
bağımsız örneklerinden biridir. 

Şariu'I-Hallci'l-Mısrl (eski Şariu Derbi'l
cemamfz) üzerinde, Sultan Mahmud Med
resesi yanından bu caddeye inen Habba
niye sokağının kesiştiği köşede yer alan 
sebilin, benzerleri gibi suyun serin tutul
ması için iyi bir havalandırmaya imkan 
verecek şekilde iki cepheli olarak 1131 ·
de ( 1719) inşa edildiği Türkçe kitabesin
den anlaşılmaktadır. Memlük üslübun
da yapılan sebilin iki cephesi üzerindeki 
pencereleri, köşeli geçmeleri olan oyma
lı bir pervaz çerçevelemektedir. Mekte
bin bulunduğu üst kat, ortada mermer 
sütunlu ve her iki tarafta çift kemerli 
bir ahşap sayvanla nihayetlenmektedir. 
Binanın portali, üstü köşeli biçimde dü
zenlenmiş mukarnaslı bir girinti teşkil 
etmekte olup oyma pervazla çevrelen-

Beşir Ağa Sebi lküttab ı - Kah i re 1 Mısır 

miştir. Varısı duvara gömülü bir sütun 
sebilin köşesini süslemektedir. Binanın 
en dikkat çekici özelliği, kuzey cephesi
nin kıvrımlı yol düzenlemesine uyduru
larak yapılmış kavisli bir cephe tanzimi
ne sahip olması ile Şariu'I-Halfci ' l -Mıs

rf'ye bakan cephesindeki pencereye bi" 
tişik olarak yapılmış alt kısmı şişkin bir 
istiridye kabuğu şeklindeki yekpare mer
mer su haznesidir. Eski bir resminde 
görüldüğü üzere bu haznenin iki yanın
dan dışarıya bir çıkıntı teşkil eden em
zikler yer almaktadır (bk. Hüseynf, s. 208). 
Bu örnek emzikli sebiller için değişik bir 
numune teşkil eder. 
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BEŞİR b. AKREBE 

( "-1__..ı..Lr.~ ) 

Ebü'I-Yeman Beşir (Bişr) 
b. Akrebe el-Cühen! 

(ö. 85/704) 

SahAbi. 
_j 

Ne zaman ve nerede doğduğu bilin
memektedir. Çocukluk yıllarında babası 
Akrebe ile birlikte Hz. Peygamber'i zi
yarete gitti ; Peygamber de onu yanına 
oturtup başını okşadı ve Bahir olan adı
nı Beşir'e çevirdi. Dilindeki kekemelik 
de Hz. Peygamber'in duasıyla geçti. Yaş
Iandığı zaman saçları ağardığı halde Hz. 
Peygamber'in elinin değdiği kısımların 
siyah kaldığı rivayet edilir. Babası Uhud 
Savaşı'nda şehid düşünce Hz. Peygam
ber Beşlr'i ziyaret etti; onun ağlamakta 
olduğunu görünce. "Ağlama! Ben baban, 
Aişe de annen olsa istemez misin?" di
yerek onu teselli etti. 

Abdülmelik b. Mervan, Amr b. Sald'i 
öldürdüğü gün Beşir'den kalkıp bir şey
ler söylemesini istedi. Beşir de, "Ben Hz. 
Peygamber'in, sadece gösteriş ve riya 
için konuşmaya kalkışanı, Allah kıyamet 
günü riya ve gösteriş mevkiinde tutar, 
buyurduğunu işittim" (Müsned, III, 500) 

diyerek halifenin teklifini reddetme ce
saretini gösterdi. 


