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AŞİKEFENDi 

Reiszade Mustafa Aşir Efendi 
(1729-1804) 

Kurduğu kütüphane ile meşhur olan 
Osmanlı şeyhülislamı. 

S Ağustos 1729'da doğdu. Relsülküt
tab Mustafa Efendi'nin oğludur. Tahsi
lini devrin tanınmış alimlerinin yanında 
tamamladıktan sonra 1744 yılında rufis* 
imtihanını kazanarak çeşitli yerlerde mü
derrislik yaptı. Daha sonra kadılık mes
leğine geçti; 1768'de Yenişehr - i Fenar 
(Larissa), 1777'de Bursa, 1781'de Mekke, 
1786' da istanbul ka dılıklarında bulun
du. Anadolu ve Rumeli kazaskerlikleri
nin önce paye*lerini aldı, ardından bil
fiil1788'de Anadolu, 1789'da da Rume
li kazaskeri oldu. Ancak bir süre sonra 
aziedildL Şeyhülislam Hamldlzade Mus
tafa Efendi zamanında herhangi bir se
bep gösterilmeksizin Kastamonu'da ika
mete mecbur edildi. Hamldlzade'nin şey
hülislamlıktan ayrılması üzerine 1791 'de 
tekrar İstanbul'a döndü. 1793'te ikinci 
defa Rumeli kazaskerliğine getirildi. Bu 
görevde bir yı l kadar kaldı, 30 Ağustos 
1798'de şeyhülisHim oldu. llL Selim, Aşir 
Efendi'ye hitaben çıkardığı hatt-ı hüma
yunda (Cevdet, VII, 303-304), kendisinden 
önce şeyhülislam olan Dürrizade Arif 
Efendi'nin görevini ihmal etmesi yüzün
den azledildiğini, duyduğu güven sebe
biyle bu görevi kendisine verdiğini be
lirtiyor ve ilmiye mesleğinde bir süre
den beri görülen bozukluğu gidermek 
için çalışmasını istiyordu. Bundan dolayı 
onun şeyhülislamlığı döneminde bu yol
da bazı çalışmalar yapılmıştır. 11 Tem
muz 1800'de şeyhülislamlıktan aziedil
dikten sonra Bursa'ya gönderildiyse de 
kısa zaman sonra tekrar istanbul'a dön
dü; 29 Kasım 1804 'te vefat etti. Cena
zesi önce Eminönü civarındaki Bahçeka
pı'da kendi adıyla anılan kütüphanenin 
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haziresine defnedilmiş, daha sonra Mol
la Güranı Mezarlığı'na nakledilmiştir. 

Bilgisi, dürüstlüğü, hayır ve hasenata 
düşkünlüğü ile takdir edilen Aşir Efen
di aynı zamanda iyi bir hattattı. Bahçe
kapı'da bugün kendi adıyla anılan cad
dede bulunan konağının bahçesinde bir 
kütüphane ve darülkurra kurmuş, bu
raya görevliler tayin ederek bazı gelir
ler tahsis etmiştir. Ayrıca Kastamonu'da 
bulunduğu sı rada orada da hayır eser
leri yaptırmıştır. Günümüzde Süleyma
niye Kütüphanesi'nin bir bölümünü oluş
turan kütüphanesinde bizzat kendisinin 
istinsah ettiği bazı yazmalar da bulun
maktadır. 
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i AŞİR EFENDi KÜTÜPHANESi 
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İstanbul Bahçekapı'da 
XVIII. yüzyılda kurulan 

L 
vakıf kütüphanesi. 

I. Mahmud devri relsülküttablarından 
Mustafa Efendi, düzenlediği Cemaziye
lahir 11 54 (Ağustos 17 41) ve S afer 1160 
(Şubat 1747) tarihli vakfiyeleriyle bütün 
kitaplarını vakfetmiş, ancak Bahçekapı 
semtinde inşa ettirmeyi planladığı kü
tüphaneyi yaptıramadan 17 49 yılında öl
müştür. Mustafa Efendi yaptırmayı dü
şündüğü bu kütüphanenin iki dersiam, 
bir şeyhülkurra ve iki hafızıkütübden olu
şan kadrosunu da kurmuş ve bunları 

geçici olarak Valide ve Mahmud Paşa 
camilerinde görevlendirmiştir. 

Mustafa Efendi'nin oğlu III. Selim dev
ri şeyhülislamiarından Mustafa Aşir Efen-

di babasının bu arzusunu yerine getir
mek için belirtilen yerde bir kütüphane 
binası yaptırmış ve düzenlediği Şewal 

1214 (Mart 1800) tarihli vakfiyesiyle de 
kendi adıyla anılan kütüphaneyi kurmuş
tur. Aşir Efendi vakfiyesinde daha önce 
babasının kütüphane personeliyle ilgili 
olarak koyduğu esasları aynen muhafa
za etmiş, ancak kendi sağladığı gelirle 
hafızıkütüblerin ücretlerini arttırma ve 
onlara yardımcı olacak iki mülazım tayin 
etme gibi birkaç değişiklik yapmıştır. 

Başlangıçta Relsülküttab Mustafa 
Efendi'nin vakfettiği 1237 kitapla kuru
lan Aşir Efendi Kütüphanesi koleksiyo
nu daha sonraları Mustafa Aşir Efendi, 
oğlu Rumeli kazaskeri Hafid Efendi, Ka
sldecizade Süleyman Sırrı Efendi ve Aşi
refendizade Mehmed Bahaeddin Efen
di'nin yaptıkları kitap bağışlarıyla olduk
ça zenginleşmiştir. 

Öğretim yanında hatim duası ve mev
lid gibi bazı dini faaliyetlerin de yapıldı
ğı Aşir Efendi Kütüphanesi haftada beş 
gün açık bulunmaktaydı. Tatil günleri 
ise devrin diğer bazı kütüphanelerinde 
olduğu gibi salı ve cuma idi. 

, Aş ir Efendi Kütüphanesi 1914 yılında 
Evkaf Nezareti tarafından Sultan Selim'
de kurulan kütüphaneye, 1918 yılında 
da buradan Süleymaniye Kütüphanesi'
ne nakledilmiştiL Bu kütüphaneye ait 
kitaplar halen Süleymaniye Kütüphanesi 
bünyesinde bulunan Aşir Efendi ve Rel
sülküttab Mustafa Efendi koleksiyonla
rında bulunmaktadır. 
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O MiMARİ. İlk yapılışında kütüpha
nenin yanındaki büyük bir han onun ge
lirini sağlıyor ve arkadaki küçük hazire
de Aşir Efendi ile oğlu Hafid Efendi ve 
diğer aile mensuplarının kabirieri bulu
nuyordu. 

Aşir Efendi ve Sultanhamam cadde
lerinin birleştiği köşede bulunan kütüp
hane, taş konsollar üzerine oturan gü-


