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Müfessir Kadi Beyzavi'ye 
(ö. 685/1286) 

nisbet edilen bir tarikat 
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BEZİGIYYE 

ı 

( ~.,r.l l) 

Hattabiyye'ye mensup olan 
Beziğ b. Musa'nın 

(II ./ VIII. yüzyıl) 
görüşlerini benimseyenlere verilen ad 

L 
(bk. HATIABİYYE). 
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ı 
BEZİG b . MÜSA 

1 

( ..r.r .y ~-:r. ) 
(IL/VIII. yüzyıl) 

Aşırı Şia gruplarından 
Hattabiyye'ye bağlı Bezigıyye 

kolunun kurucusu 
(bk. HATIABİYYE). 
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ı 
BEZiRGAN 

ı 

( .;IS.Jj~ ) 

Eskiden ticaret, sarraflık, 

resmi ve özel müesseselere 
mal temini işleriyle uğraşan 

L 
büyük tüccar. 

_j 

Kelimenin aslı, "alışveriş yapan" anla
mında Farsça bazargan veya bazergiin
dan gelmektedir. Bezirgan kelimesinin 
Türkçe'de ne zamandan beri kullanıldı
ğı kesin olarak bilinmemektedir. Ancak 
Fatih devrine ait kanunname ve yasak
name metinlerinde bezirgan tabirine sık
ça rastlanmakta, " başta ipek ve kumaş 
olmak üzere her türlü ticaret ve alım sa
tım işleriyle uğraşan tüccar" anlamında 
kullanılmaktadır (Kanunname-i Sultan[, 

s. 8. 4ı -45, 57) . XV!. yüzyıla ait Osmanlı 
sancak kanunnamelerinde ise "ticaret 
erbabı, ipek tüccarı, seyyar tüccar" ma
nalarında geçmektedir (Bar kan, ı 96, 225, 

30 ı , 37 ı) . Gelibolulu Mustafa Aif ise ke
limeyi "zengin tüccar" anlamında kullan
maktadır (Meuaidü 'n-nefais, s. ı 00). 

Büyük şehirlerin dışarıdan gelen sa
nayi maddeleri ve mamul eşya ihtiyaçla
rı bezirganlar tarafından sağlanırdı. Ev
liya Çelebi istanbul'un toptan gıda ve gi
yecek eşyasını temin eden çok sayıdaki 
bezirganın bezirgan esnafı lancasını teş
kil ettiklerini kaydeder (Seyahatname, ı. 

30 ı ı Kelime daha sonraları hilekar ve 
tefeci tacir için de kullanılmıştır. XVII. 
yüzyıldan sonra ise gayri müslim ve özel
likle MOsevi ticaret erbabına delalet eder 

BEZiRGAN 

olmuştur. Osmanlı ülkesinde ticaret ya
pan beratlı Avrupa tüccarına da bazan 
bezirgan denilmiştir. 

Osmanlı saray, bahriye ve askeri teş
kilatı içerisinde bezirganların da bulun
duğu görülmektedir. Nitekim sarayın dış 
hizmetiileri olan bfrOn halkı arasında Da
rüssaade ağasına bağlı bezirganbaşı da 
bulunuyordu. Başlıca görevi ise çuha, bez, 
tülbent gibi özellikle dokuma türünden 
malzemeyi temin etmekti. 

Yeniçeri Ocağı 'nda ocak bezirganları
nın önemli iktisadi rolleri vardı. Beytül
malcinin idaresinde Yeniçeri Ocağı'nın 

malf işleri , malzemesinin temini, esame* 
alım satımı gibi işleri bunlar yapıyorlar
dı. Başlangıçta bu görev ocak başyazıcısı 
tarafından yerine getirilirken daha son
ra karlı bir iş olduğu için hıristiyan ve 
MQsevner'in tekeline geçmiş, babadan 
oğula intikal etmek suretiyle de bezir
gan aileleri teşekkül etmiştir. Bazı dö
nemlerde ocak bezirganlığının kaldırıl

ması sebebiyle bu gayri müslim bezir
ganlar çeşitli huzursuzluklar çıkarmış
lar, serbest olduğu zamanlarda da rüş
vet vererek ocak bezirganlığını elden ka
çırmamaya gayret etmişlerdir. 

Ocak bezirganlarının istanbul Valide 
Ham ve diğer büyük hanlarda odaları 
vardı. Ocağa ait paralar, her türlü em
tia, vergi ve defterler orada saklanırdı. 
Ocak işlerinde suistimal yapan ve ocak 
menfaatlerini zedeleyen bezirganlara çok 
ağır cezalar verilirdi. Nitekim 1 S Temmuz 
1808'de suistimali tesbit edilen ocak be
zirganı Çelepan idam edilmiş, bu tarih
ten sonra da gayri müslim bezirgan ta
yin edilmeyerek bu işlerin başyazıcı ta
rafından yapılması istenmişti. Ancak bir 
süre sonra ortalık yatışınca gayri müs
lim bezirganlar rüşvetle yeniden bezir
ganlığı elde etmişlerdir. Ocak bezirgan
lığı 1826'da Yeniçeri Ocağı' nın kaldırıl

ması ile sona ermiştir. 

Ortaçağ 'lardan beri bezirganların şe
hirden şehire, ülkeden ülkeye aylarca 
süren seyahatleri, karşılaştıkları çeşitli 

olaylar, surtarla çevrili Türk-İslam şehir
lerinin kapılarından giriş çıkışları, uzak 
ülkelerde gördükleri ve duydukları aca
yip şeyler özellikle halk edebiyatı için zen
gin ve ilgi çekici bir malzeme olmuş, halk 
arasında şifahf olarak dilden dile dolaş
mıştır. Ayrıca , "Korkak bezirgan ne kar 

· eder ne ziyan": "Bezirgan züğürtleşince 
esl<i defterleri karıştırır" gibi çeşitli ata
sözlerine de konu olmuştur. 
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BEZiRGAN 

istanbul'un Kocaniustafapaşa, Çarşam
ba ve Kabataş semtlerinde XVI ve XVII. 
yüzyıllarda yapılmış, fakat günümüze in
tikal etmemiş üç mescid, Hasköy'de Pi
ri Çavuş mahallesinde bir sokak ve Ko
camustafapaşa'da bir çıkmaz sokak be
zirgan adını taşımaktadır. 

BİBLİYOGRAFYA: 

BA. MD, nr. 227, s. 182; BA. HH, nr. 91; BA. 
Ali Emir!, ll. Mahmud, nr. 9758; 1\anunname· i 
Sultanf ber·Müceb·i Ör{- i Osmanr (nşr. R. An
hegger- Halil İnalcık). Ankara 1956, s. 8, 41· 
45, 57; Ali, Mevaidü 'n·nefais tr ka_vaidi'l-me· 
cal is, istanbul 1956, s. ı 00; Selanik!. Tarih, Sü· 
leymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 2259, vr. 356'; 
Evliya Çelebi, Seyahatname, ı , 301; Raşid. Ta· 
rih, IV, 252; d' Ohsson. Tableau general, VII, 22, 
318; Ayvansarayi. Mecmüa·i Tevarfh (nşr. Fah
ri Ç. Derin - Vahid Çabuk), İstanbul 1985, s. 
238, 270, 321, 376; Cevdet. Tarih, lll, 83·84; 
Uzunçarşılı. Kapukulu Ocak/an, 1, 314, 382, 
407·410, 495; a.mlf .. Saray Teşkilatı, s. 180; 
Barkan, Kanunlar I, s. 196, 225, 301 , 371; H. 
Ongan. Ankara'nın I Numaralı Şer'iyye Sicili, 
Ankara 1958, s. 385; Hagop Barsoumian. "The 
Dual Role of The Armenian Amira Class 
Within the Ottoman Government and the 
Armenian Millet (1750- 1850)", Christians and 
Jews in the Ottoman Empire, The Functioning 
of a Plural Society (nşr. B. Braude - B. Lewis). 
New York 1982, s. 175·176; Yavuz Cezar, Os· 
man lı Maliyesinde Bunalım ve Değişim Döne· 
mi, İstanbul 1986, s. 136, 265, 298, 300; TA, 
VI, 305·306; R. Ekrem Koçu. "Bezirgan", ist. A, 
V, 2729·2731; B. Lewis. "Bazirgan", E/2 (İng.). 
ı, 1157. ~ MEHMET İPşiRLİ 

L 

BEZiRGANBAŞI CAMii 

İstanbul Kocamustafapaşa'da 
XVI. yüzyılda Mimar Sinan 
tarafından yapılan cami. 

_j 

Kocamustafapaşa semtinde Kuvay-ı 

Milliye caddesi üzerinde bulunmaktadır. 

Bezirganbaşı Hace Hüsrev Çelebi adında 
bir tüccar tarafından yaptmldığından bu 
adla tanınmış, yanında kurulan tekkenin 
ilk şeyhi Mahfi Ramazan Efendi'den do
layı Ramazan Efendi Camii olarak da ad
landırılmıştır. Ticaretle uğraşanlara veri
len bir lakap olan "hace" ( ~~=-- ) kelime
si halk arasında "hoca" ve " hacı " şeklin

de de söylendiğinden caminin banisi Hüs
rev Çelebi her üç şekilde de anılmıştır. 
Caminin kurucusu Hace Hüsrev hakkın
da bilgi yoktur. Caminin irişası, hayatının 
son yıllarını yaşamakta olan Mimar Si
nan'a sipariş edilmiş ve bir tekke ile bir
likte yapılan caminin kitabesi, XVI. yüz
yılın tanınmış şairlerinden, aynı zamanda 
Mimar Sinan' ın da yakın dostu olan Sai 
Mustafa Çelebi tarafından manzum ola
rak düzenlenmiştir. Hüseyin Ayvansara-
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yi' nin Hadfkatü'l- cevami' ve Mecmua-i 
Tevarih adlı eserlerinde metni yanlış ola
rak verilen bu altı beyitlik kitabeden öğ
renildiğine göre yapı Sultan lll. Murad 
devrinde, Hace Kemal adlı bir kişinin ye
tiştirmesi olan Hace Hüsrev tarafından 
tekke ile birlikte 994 ( 1586) yılında yaptı
rılmıştır. Tekkenin ilk şeyhi olan Ramazan 
Efendi, Karahisarlı Şeyh Muhyiddin Efen
di'nin müridierinden olup 1025 (1616) 
yılında vefat ederek caminin yanındaki 
türbeye defnedilmiştir. Halveti tarikatı
nın Ramazaniyye kolunun kurucusudur. 
Hadfkatü'l- cevami'de, yazıldığı XVIII. 
yüzyılın sonlarındaki son şeyhi Abdülaziz 
Efendi'ye kadar şeyhlerinin adları ve her 
birinin ölüm tarihleri verilmiştir. Zakir 
Şükrü Efendi'nin tekkelere dair eserin
de ise daha sonraki şeyhlerin adları bil
dirilmel~tedir. Ramazan Efendi Tekkesi 
tekkelerin kapatılması tarihine kadar 
açık kalmıştır. 

Mimar Sinan 1588'de öldüğüne gö
re bu eser onun olgunluk çağında ve 
vefatından iki üç yıl önce yapılmıştır. Si
nan'ın eserlerinin adlarını bildiren tez
kirelerde Hace Hüsrev Camii olarak ka
yıtlıdır. Caminin tarihçesi hakkında bilgi 
olmamakla beraber, 24 Temmuz 1782'
de Haliç kıyısında Dibek mahallesinden 
çıkarak Marmara sahiline kadar uza
nan büyük yangın afetinin tam içinde 
kaldığına göre büyük ölçüde zarar gör
müş olması muhtemeldir. Nitekim Ha
dikatü'l-cevami'in bazı yazma nüsha
larında rastlanan bir kenar notunda, Be
zirganbaşı Camii'nin harap bir halde ol
duğu sırada , Yenikapı Mevlevihanesi 'n
de çile çıkarmakta olan ve daha sonra 
padişahın musahibliğine yükselen, mü
tevellisi bestekar Hammamizade İsmail 
Dede Efendi tarafından 1234 (1818-19) 
yılında tamir ve ihya ertirildiği bildiril
mektedir. 

Bezirganbaşı camii ile Seyh Ramazan Efendi Türbesi'nin sa· 
dırvan avlusundan görünüşü · Kocamustafapaşa 1 istanbul 

Bezirganba şı camii' nin içinden bir görünüş 

Bezirganbaşı Camii etrafı duvarla çev
rili geniş bir avlunun içindedir. Bu du
vara bitişik olarak Edirne kadılarından 
Çavuşzade Ahmed Efendi'nin ruhu için 
11 06'da ( 1694-95) klasik üsiOpta yaptı
rılmış küçük bir çeşme yer almaktadır. 
Avlunun iki tarafında hazire bulunmak
tadır. Buradaki mezarlar arasında, ca
minin kurucusu Hüsrev Çelebi'nin kabri 
olarak kabul edilen, mermerden tarih
siz ve isimsiz bir mezar da vardır. Cami
nin etrafındaki hazirede ayrıca kubbeli 
dikdörtgen biçiminde bir türbede Şeyh 
Ramazan Efendi yatmaktadır. Aynı tür
bede altı sanduka daha vardır. Bu tür
be mimari üslObundan açıkça anlaşıl 

dığına göre çok geç bir dönemde yapıl
mış veya eski temeller üzerine yeniden 
inşa edilmiştir. 

Bezirganbaşı Camii'nin, mütevazi mi
marisine ters düşen, adeta Süleymani
ye Camii'nin avlusunu süsleyen sahte 
şadırvanın daha basit ve daha iddiasız 
bir benzeri olan çok zarif bir şadırvanı 
vardır. Dikdörtgen biçiminde olan bu şa
dırvan mermer şebekelerle bezenmiş 

olup üç tarafındaki musluk aynaları Bur
sa kemeri biçiminde işlenerek aralarına 
selvi kabartmaları yapılmıştır. Haznenin 
üst kenarında da bir dizi tarnurcuk ku
şak halinde dolanır. Caminin sağ tarafı
na bitişik olan kesme taş minaresi Si
nan' ın üslObuna uygun biçimde uzun ve 
gösterişlidir. Kürsü kısmı caminin du
varları gibi bir sıra kesme taş üç sıra 
tuğla şeritler halinde örülmüş, gövdede 
ise pahların aralarına ince dikey çubuk
lar işlenmiştir. Bu çubuklar altta birer 
çiçek kabartması ile birleşirler. Mukar
naslı çıkmalar üstündeki şerefenin iki 
ayrı motife göre şebeke halinde işlen

miş klasik üslupta korkulukları vardır. 

Cami dikdörtgen bir plana sahip olup 
giriş kısmında geç bir devirde yapıldığı 
anlaşılan ve· esas binanın mimari karak-


