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di babasının bu arzusunu yerine getirmek 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 muhafaza etmiş, ancak kendi sağladığı gelirle
hafızıkütüblerin ücretlerini arttırma ve
onlara yardımcı olacak iki mülazım tayin
etme gibi birkaç değişiklik yapmıştır.
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ve Ticaret Malları Vergisi veya Uşfu", AÜİFD,
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istanbul

AŞİKEFENDi
Reiszade Mustafa Aşir Efendi

(1729-1804)
Kurduğu

L

kütüphane ile

meşhur

haziresine defnedilmiş, daha sonra Molla Güranı Mezarlığı'na nakledilmiştir.
dürüstlüğü, hayır

Bilgisi,
olan

Osmanlı şeyhülislamı.

ve hasenata

düşkünlüğü ile takdir edilen Aşir Efen-

zamanda iyi bir hattattı. Bahçebugün kendi adıyla anı lan caddede bulunan konağının bahçesinde bir
kütüphane ve darülkurra kurmuş, buraya görevliler tayin ederek bazı gelirler tahsis etmiştir. Ayrıca Kastamonu'da
bulunduğu sı rada orada da hayır eserleri yaptırmıştır. Günümüzde Süleymaniye Kütüphanesi'nin bir bölümünü oluş
turan kütüphanesinde bizzat kendisinin
istinsah ettiği bazı yazmalar da bulundi

aynı

kapı'da

S Ağustos 1729'da doğdu. Relsülküttab Mustafa Efendi'nin oğludur. Tahsilini devrin tanınmış alimlerinin yanında
tamamladıktan sonra 1744 yılında rufis*
imtihanını kazanarak çeşitli yerlerde müderrislik yaptı. Daha sonra kadılık mesleğine geçti; 1768'de Yenişehr - i Fenar
(Larissa), 1777'de Bursa, 1781'de Mekke,
1786' da istanbul ka dılıklarında bulundu. Anadolu ve Rumeli kazaskerliklerinin önce paye*lerini aldı, ardından bilfiil1788'de Anadolu, 1789'da da Rumeli kazaskeri oldu. Ancak bir süre sonra
aziedildL Şeyhülislam Hamldlzade Mustafa Efendi zamanında herhangi bir sebep gösterilmeksizin Kastamonu'da ikamete 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 hümayunda (Cevdet, VII, 303-304), kendisinden
önce şeyhülislam olan Dürrizade Arif
Efendi'nin görevini ihmal etmesi yüzünden azledildiği n i, duyduğu güven sebebiyle bu görevi kendisine verdiğini belirtiyor ve ilmiye mesleğinde bir süreden beri görülen bozukluğu gidermek
için çalışmasını istiyordu. Bundan dolayı
onun şeyhülislamlığı döneminde bu yolda bazı çalışmalar yapılmıştır. 11 Temmuz 1800'de şeyhülislamlıktan aziedildikten sonra Bursa'ya gönderildiyse de
kısa zaman sonra tekrar istanbul'a döndü; 29 Kasım 1804 'te vefat etti. Cenazesi önce Eminönü civarındaki Bahçekapı'da kendi adıyla anılan kütüphanenin
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maktadır.
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AŞİR EFENDi KÜTÜPHANESi
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İstanbul Bahçekapı'da

XVIII.
L

yüzyılda

vakıf

kurulan
kütüphanesi.

I. Mahmud devri relsülküttablarından
Mustafa Efendi, düzenlediği Cemaziyelahir 11 54 (Ağustos 1741) ve Safer 1160
(Şubat 1747) tarihli vakfiyeleriyle bütün
kitaplarını vakfetmiş, ancak Bahçekapı
semtinde inşa ettirmeyi planladığı kütüphaneyi yaptıramadan 1749 yılında ölmüştür. Mustafa Efendi yaptırmayı düşündüğü bu kütüphanenin iki dersiam,
bir şeyhülkurra ve iki hafızıkütübden oluşan kadrosunu da kurmuş ve bunları
geçici olarak Valide ve Mahmud Paşa
camilerinde görevlendirmiştir.
Mustafa Efendi'nin

oğlu

III. Selim devri şeyhülislamiarından Mustafa Aşir Efen-

Başlangıçta
Relsülküttab Mustafa
Efendi'nin vakfettiği 1237 kitapla kurulan Aşir Efendi Kütüphanesi koleksiyonu daha sonraları Mustafa Aşir Efendi,
oğlu Rumeli kazaskeri Hafid Efendi, Kasldecizade Süleyman Sırrı Efendi ve Aşi
refendizade Mehmed Bahaeddin Efendi'nin yaptıkları kitap bağışlarıyla oldukça 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 Relsülküttab Mustafa Efendi koleksiyonlarında bulunmaktadır.

BİBLİYOGRAFYA:

Reisülküttab Mustafa Efendi'nin h. 1154 ve
h. 1160 tarihli vakfiyeleri, VGMA nr. 736, s.
201·208; nr. 738, s. 137-146; Aşir Efendi'nin
h. 1214 tarihli vakfiyesi, Süleymaniye Ktp., Aş ir
Efendi, nr. 473; Hafid Efendi'nin h. 1220 tarihli
vakfiyesi, Süleymaniye Ktp., Hafid Efendi, nr.
486; Aşir Efendizade Mehmed Bahaeddin Efen·
di'nin h. 1250 tarihli vakfiyesi, Süleymaniye Ktp.,
Hafid Efendi, nr. 487 ; İsmail E. Erünsal, Türk
Kütüphaneleri Tarihi ll: Kuruluştan Tanzima·
ta Kadar Osmanlı Vakıf Kütüphane/eri, Anka·

ra 1988, s. 92-93 , 120-121 , 129, 144, 148, 182,
239 , 244-245.
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İsMAİL E. ERÜNSAL

O MiMARİ . İlk yapılışında kütüphanenin yanındaki büyük bir han onun gelirini sağlıyor ve arkadaki küçük hazirede Aşir Efendi ile oğlu Hafid Efendi ve
diğer aile mensuplarının kabirieri bulunuyordu.
Aşir Efendi ve Sultanhamam caddelerinin birleştiği köşede bulunan kütüphane, taş konsollar üzerine oturan gü-

AŞİRET MEKTEB-i HÜ MAYUNU

!erin kontrol altında tututmaları ihtiyacı ,
devletçe eski aşiret düzenlerinin bozularak kethüdalıklar şeklinde teşkilatlan
dırılmalarına ve ancak belli güzergahlar
içinde hareketlerine izin verilmesine yol
açmıştır ( ayrıca bk. KONAR GÖÇER ).
BİB LİYOG RAFYA :
Cengiz Orhonlu, Osman l ı imparato rl uğ u nda
Aş ire tleri n iskanı, ista nbul 1963, s . 13·14 ; Yusuf Hala çoğlu , XVIII. Yüzy ılda Osmanlı i mpara·
tariuğu 'n da isklin Siyaseti ve Aşire tlerin Ye r·
leştirilm esi, Ankara 1988, s. 16·25; F. Sümer,
"XVJ. Asuda Ana dolu, Suriy e ve Irak'da Yaşayan Türk Aşire tlerine Umu mi Bir Bakış" ,
iFM, Xl ( ı 952) , s. 511 ; Mükrimin Halil Yınan ç,
"Aşiret" , iA, ı , 709·7 10 ; J . Lecerf. "'Ashira ",
E/ 2 ( İ ng.), ı, 700 ; J. Chelhod. "]5:abila", E/ 2 ( İn g.),
IV, 334·335.
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Aşi r

Efendi
Kütüphanesi ·
B a h çekap ı 1
ista nbul

zel mimarili okuma odası ile dikkati çeker. Bu çıkmanın Eminönü tarafındaki
küçük bir penceresinin yerleştirilmesin
de gösterilen yapı ustalığı gerçekten zarif bir buluştur. Dış cepheleri taş ve tuğ
la şeritleri halinde yapılmış olan bu binanın yanındaki han ile birlikte iyi bir rölövesi yoktur. Sadece kütüphanenin planı yayımlanmıştır. Bir merdivenle çıkılan
L biçimindeki bir koridorun kısa kolu sonunda kitap deposu ve bu koridorun yanında iki küçük mekanı vardır. Koridorun uzun kolu yanında bulunan okuma
salonunun ana mekanına . iki sütunla ayrılmış üç bölümlü bir giriş hclünden geçilerek ulaşılır. Aşir Efendi Kütüphanesi 'nde küçük ve büyük dört mekan aynalı tonozlarla örtülüdür. İki sütunla okuma salonundan ayrılan giriş kısmının üç
bölümünden ortadaki kubbeli, yandakiler çapraz tonozlarla örtülmüştür. Ana
koridorun sonundaki küçük hücre ise
herhalde hela olmalıdır. Altındaki kumaş
mağazasının deposu olarak kullanılan
okuma odasının tavan tonozunda üstleri badana ile kapatılmış olarak çiçekli
kalem i şi nakışlar 1960 yılında görülebiliyordu.
Kütüphanenin taşınma sırasında Aşir
Efendi ile evlat ve ahfadının mezarları da
buradan alınarak Molla Gürani haziresine
götürülmüş ve boşaltılan kütüphane binası dükkan olarak kiraya verilmiştir.
BİBLİYOGRAFYA :

Behçet Ünsal, "Türk- Vakfı , İ stanbul Kütüphanelerinin M imari Yöntemi", VD, XVlll (1984),
s. 101 (planı var); Ş . N. Bayraktar. " Aşiretendi
Kütüphanesi ", ist.A, ll , 1154·11 55.
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Göçebe topluluklara verilen
genel ad.

L

Aşiret

_j

Arapça bir kelime olup "kabigibi kabilenin altında daha küçük bir topluluğu da ifade etmektedir. Türkçe'de ise yaygın olarak göçebe unsurlar için kullanılmış, özellikle Osmanlılar döneminde boyun altın
da, cemaatin üstünde bir topluluğa ad
olmuştur. Osmanlı kanunname ve belgelerinde genel olarak "konar göçer" veya
"yörük" olarak kaydedilen teşekküller,
yukarıdan aşağıya bir sı raya göre, boy
(kabile, t aife), aşiret, cemaat oymak, mahalle, aba (aile) şeklinde bölümlere ayrılmıştır. Araplar'daki kabile teşkilatın
da ise birkaç aşiretten bir fasile, fasilelerden fahz, fahzlardan batn, batnlardan
imare, imarelerio birleşmesinden de kabile meydana gelmekteydi. Boyun idari
işlerinin boy beyi (Arap kabilelerinde şey h )
tarafından yürütülmesine karşılık aşi 
retlerde bu görev mir - aşiretlerce (aş iret
beyi veya kethü da) yerine get irilirdi. Ba z ı
durumlarda boy beyinin yetkisi dahilinde olan aşiret beyinin tesbiti genellikle
irsi bir hüviyet göstermektedir.
Göçebe hayatının bir gereği olarak daha çok hayvancılıkla uğraşan aşiretler,
bu bakımdan yerleşik ahaliyle iktisadi
bakımdan bir bütünlük teş kil etmişler
dir. Yaylak ve kışiakları arasındaki hareketleri, biraz da hayvaniarına otlak bulma düşüncesinden doğmuştur. Bununla beraber göçebe hayatl arının , merkezi
otoritenin zayıflamasıyla başı boş telakki edilebilecek bir tarza dönüştüğü ve
bunun onların te'dib ve i skanları için bir
sebep teşkil ettiği görülmektedir. Aşiretle"

Osmanlı Devleti'nde aşiretlere
mensup çocukların eğitimi için
Il. Abdülhamid tarafın dan
1892'de İstanbul'da
kurulmuş olan mektep.
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karşılığı kullanıldığı

Aşiret

Mektebi, Maarif Nezareti ' ne
halka açık bir eğitim kurumu olmayıp önceleri imparatorluk dahilindeki
Arap aşiretlerine mensup çocukların, daha sonra da diğer aşiretlerin çocuklarının kabul edilmeye başlandığı saraya
bağlı özel bir eğitim müessesesi idi. Bu
mektebin kuruluş gayesi. Osmanlı İmpa
ratorluğu sını rları içinde bulunan Arap
ve diğer aşiret reisierinin çocuklarını İs
tanbul'da sarayın nezareti ve himayesi
altında bulunan bir okulda toplayarak
onlara Türkçe öğretmek, eğitim ve öğ
retimlerini sağlamak, aynı zamanda hilafete, saltanata, Devlet-i Aliyye'ye ve
Babıali 'ye sadakatlerini arttırmak, bölgelerine döndüklerinde devlet için faydalı hizmetlerde bulunmalarını sağla
bağlı

maktı.

Aşi ret

Mekteb-i Hümayunu'nun kurubirkaç sebebe dayanır. XIX. yüzyıl
dan itibaren Avrupa devletlerinin. Osmanlı Devleti'ni parçalama faaliyetleri
çerçevesinde, Balkanlar'daki gayri müslimlerden sonra Türk olmayan müslüman unsurları da tahrik ederek devletten koparmak ve bunlar üzerinde siyasi
ve iktisadi hakimiyet kurmak istedikleri
görülmektedir. Özellikle Araplar üzerinde yoğunlaştırılan bu faaliyetlere karşı
II. Abdülhamid, aşiret yapısının hakim
olduğu bölgelerde aşi ret reisieriyle saray arasında kuwetli ve müşahhas bir
bağ kurma ihtiyacını hissetmiştir. Böyle
bir bağın ise Aşiret Mekteb-i Hümayuluşu
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